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Oroszlán

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Szabó Edit Irma: Sörény-király
Állatok között te vagy a király,
épp csak a koronád hiányzik már.
Falkában vadászol hős figyelő,
fejeden szőke sörény-fejfedő.

Kühne Katalin: Fél tőle
Oroszlán Olivér lett az állatok királya.
Elbődül, messzire hordja a szél. Ordítása
megrémít zsiráfot, magányos kafferbivalyt, gnut.
Fél tőle az elefánt, zebra, orrszarvú, kudu.
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Kühne Katalin: Őrjöng
Bárányaikat hívják, juhok bégetnek.
Éber kutyák őrködnek alvó nyáj fölött.
A közvetlen közelben oroszlán bömböl.
Fut előle minden állat, míg ő őrjöng.

Kühne Katalin: Ő óriás
Ordít az oroszlán, ahogy kifér torkán.
Hatalmas ereje, királyi erélye
dicsőíti őt. Lesből vadászik éjjel,
mancsa végzete ütést mér, ő óriás.

Mayer Zsó: Öreg oroszlán
Oroszlán pihen az afrikai út szélén
Kocsiból lesi Marcell és nem fél,
Öreg a vadállatok királya
Támadva futna, de fáradt rozoga csontja.

Tóth-Hekkel Arany: Oroszlánfi'
Vadállatok királya
Sörénye koronája
Oroszlánfi' udvarol
Kiszemeltje behódol

Tóth-Hekkel Arany: Oroszlánék
Oroszlánék a vagányok
Lesben állva vadásznak
Begyűjtik az elemózsit
Kölykeiket dédelgetik
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Varga Katalin: Állatok királya
Szavannákon, Ázsiában, ő a legnagyobb király.
Nagy sörényű, puha léptű,, éjjel vadászni jár.
Nagyragadozó oroszlán, bőgése félelmetes.
Mindenkinek példakép, fajfenntartásban jeles.

Varga Katalin: Engem örökbe fogadtak
Mama, ugye mi most egy nagy állatkertben lakunk?
Örökbe fogadtak minket, nagyon jó a sorsunk.
Igen fiam, bőgte büszkén az oroszlán-papa
Királyok vagyunk, állatok közt, ne feledd soha.

Dobrosi Andrea: Úr-zsúr
Bősz oroszlán éhes nagyon,
előtte az egész vadon.
Királya ő állatoknak,
foga rájuk fanyaloghat.

Dobrosi Andrea: Csak átgázol…
A sörénye koronája,
ő az állatok királya.
Hogyha éhes az oroszlán,
csak átgázol a szavannán.

Riba Ildikó: Oroszlán másként
oroszlán vagyok én is,
nincs sörényem, de mégis.
ez a jegyem csillagok közt
uralkodik a többi jegy fölött
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rozetta: az oroszlán
azt tartja a fáma
az oroszlán az állatok királya ha ez igaz lenne
az elefántok is félnének tőle
--
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