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Tigris

(Fotó: Kiss Tamás)
Szabó Edit Irma: Csíkos tigris
Bundád csíkos, fekete-sárga,
jól úszol, és mászol a fára.
Zsákmányodat bozótba rejted,
megjelölöd a területed.

Dobrosi Andrea: A precíz
Tigris étke szarvas, bivaly,
hogyha éhes, gyorsul, ihaj.
Jó vadász és sprinter egyben,
nem hagy hátra senkit egyben.
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Dobrosi Andrea: Sportosan
Tigris koma úszó zseni,
tavat, mint a hattyú, szeli.
Nem is hinnéd, nagyot ugrik,
fel nem döntöd, mint a kuglit.

Dobrosi Andrea: Nyugalom…
Elnyúlt, fáradt, így megpihen,
nyugalom fut át tigrisen,
lemerítette vadászat
nem maradt más, csak családtag.

Mayer Zsó: Versenyt úszó
Ügyes macska ez a tigris
Kis halakkal versenyt úszik,
Célban bekapja a legnagyobbat,
Nem kap nyakába fair play díjat.

Riba Ildikó: Tigris élet
Mennyi tigris él a világon,
Afrikában és jeges égtájon.
Kihalunk, ha ránk vadásztok
benne mértéket nem találtok!

Varga Katalin: Csíkos fenevad
Kecses a mozgásom, bundám csíkos, éjjel vadászok
Kölykeimre féltőn vigyázok, mert én tigris vagyok.
Sárgás szemem ha világít, jobb lesz ám félni tőlem.
Lábaim gyorsak, Vadmacskaként hallasz majd felőlem.
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Kühne Katalin: Zsákmányát várja
tigris ordít éjszakák fenséges nagymacskája
hatalmas erejétől riadtan megijedve
lyukba bújnak az állatok házukba emberek
míg ő csendben lesben állva zsákmányát várja

Kühne Katalin: Sárga szeme
az éjszakai vadonban leskel
felvillan a tigris sárga szeme
azt hiszi rólam jó falat leszek
húsom rágós erről nem tehetek

Kühne Katalin: Csak a mesében
tigrisünk csak malackával kedves
ott mackónkkal szelíd figyelmes
nagyvad őkelme a rengetegben
ahol megfordul ő félelmet kelt

rozetta: a tigris
a tigris a nagymacskák legnagyobbika
bundája fekete-csíkos sárgásbarna
fut és ugrik, fára mászik, jól is úszik
prédáját elkapja, torkát átharapja
--
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