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Ázsiai vadkutya 
 

 
(Fotó: Baranyai Attila) 

 

rozetta: ázsiai vadkutya 
 

ázsiai vadkutyának 

nincsen gazdikája 

falkában él, a társait 

füttyögetve hívja 

 

Mayer Zsó: Fütyörésző 
 

Mondják rólam: vadkutya vagyok, 

Pedig néha-napján sem ugatok. 

Fütyörészek éjjel-nappal, 

De, még a szomszédom sem hallja. 
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Kühne Katalin: Holdat ugatja 
 

magas hegyek közt bátor vadkutya 

éjjelenként a holdat ugatja 

falkájával elvadultan kószál  

álmában mereng keserű sorsán 

 

Varga Katalin: Bátor a vadkutya 
 

Falkában él, remek vadász az ázsiai vadkutya. 

Bátorságára példás, de haragszik a farkasra. 

Üldözésben nincsen párja, büszke családjára. 

Préda menekül, ha feltűnik vörös bundája 

 

Varga Katalin: Papa mesélj 
 

Papa mesélj, szólt  a kölyök  milyenek is vagyunk? 

Ázsiai vadkutyák, vackunk a földbe vájjuk. 

Szarvasokra, rágcsálókra régóta vadászunk. 

Bundánk barnás-vörös, látod, ilyen a családunk. 

 

Hanyecz István (shf): Ázsiai vadkutya Nr. 01 
 

Kisebb falkában él az ázsiai  vadkutya 

Nagyon jó vadász és kitünö a szaglása 

Védett  a ”dekkani vörös kutya fajtája 

szarvas, rénszarvas,rágcsáló a prédája 

 

Hanyecz István (shf): Ázsiai vadkutya Nr. 02 
 

Dzsungel könyvében a farkas ellensége 

Zsákmányért még tigrissel is harcba szál  

Földbe ásott a tanyájuk ,vörös a subájuk 

A kölyköket közösen nevelik a vadkutyák 
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Hanyecz István (shf): Ázsiai vadkutya Nr. 03 
 

Sárgás-barna,vöröses a vadkutya bundája  

Nyakán körbe, szép,fehér,prémes gallérja  

Kitartóan üldözi prédáját,majd lecsap rája 

Az álmát jólakottan,gömbölyödve alussza   

  

Keszy-Harmath Dániel: Vadkutya-família 
 

Ázsiai vadkutyák, 

tettetik a nagy butát, 

egy családba tartoznak, 

Nyíregyházán lakoznak. 

 

Gősi Vali: Farkas ellensége 
 

Az ázsiai vadkutya  

farkasoknak réme, 

tigrisektől zsákmányt rabol, 

marcangolja élve.  

   

Koncz-Kovács Anna: Kajla vers 
 

Nevem hosszú, fajtám ritka,  

Egy rossz versnek ez a titka. 

Nem jönnek ki a csúf szótagok; 

ázsiai vadkutya vagyok. 

 

Koncz-Kovács Anna: Vadkutya vagyok 
 

Színem sárga, bundám erős,    

Vadászatom meg rámenős. 

Kedvenc kajám az őzsuta, 

Nevem: ázsiai vadkutya. 
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Dobrosi Andrea: Ízlés négy sorban 
 

Az ázsiai vadkutya, 

sosem vadászik hattyúra, 

de a szarvast azt komálja, 

üres tőle tigris szája. 

 

Dobrosi Andrea: Elmarad… 
 

Az ázsiai vadkutya, 

kinek hazája India, 

a farkasnak nem barátja, 

elmarad falka-találka. 

 

Tóth-Hekkel Arany: Néma lesben 
 

Őrködő szemekkel sziklák közt ülve 

Ázsiai vadkutya lapít néma lesben 

Erőteljes e vörös farkas vészjelzése  

Ha rázendít messze hallik füttyölése 
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