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Leguán

(Fotó: Baranyai Attila)
Mayer Zsó: Éhes leguán
Bokron zöld pikkelyes leguán
Üde leveleket rágcsál,
Levelibéka szemmel tartja:
- Befalja a vacsorámat?

Varga Katalin: Leguán bemutató
Ugye nem félsz tőlem, hiszen én csak növényt fogyasztok?
Farkammal együtt majdnem két méteres hüllő vagyok.
Sínem zöldes, leguán vagyok, fent a fán lakok.
Büszke vagyok a fajtámra, húsz-negyven tojást rakok.
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Szabó Edit Irma: Pikkelyes leguán
Hidegvérű hüllő, figyelő leguán
nyelvet öltesz egy röppenő légy után.
Pikkelyes bőröd tapintása érdes,
sárkánygyík vagy te, nem lehet kétséges.

Szabó Edit Irma: Zöld sárkány
A leguán farka ostor,
ásókarma hátrahajló.
Olyan, akár egy zöld sárkány,
tarajos tüske a hátán.

Szabó Edit Irma: Napozó leguán
Mozdulatlanul fekszik az ágon,
szeme figyelőn kidülled.
Aztán a szigeten napfürdőzik,
élvezi a langymeleget.

Dobrosi Andrea: A leguán
Csoportban él a leguán,
ki békén hagy, nem huligán.
Van tokája és taraja,
rost kell neki és papaya.

Dobrosi Andrea: Arc-karc
Ronda hüllő a leguán,
nem néz szépen, inkább bután.
Brazilokkal ágon szemez,
a szájába növényt betesz.
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Dobrosi Andrea: Okfejtés
Gyíkot fogtam, nézd leguán,
elengedem, még megutál.
Úgy sincs nálam bogyó éppen,
nem tud enni, inkább lépjen.

Kühne Katalin: Fontos a szín
friss leveleket rágcsál a kis leguán
addig eszik míg a fán egy marad csupán
rejtő színe már nem védi hamm bekapják
ősszel vígan dézsmál vörös színű apád

Kühne Katalin: Égeti a forróság
süt a nap forrósága égeti de elbújik a gyík
sűrű levelek közt hűsölve jóízűen étkezik
ifjú leguán ha felnő pikkelyei vörösödnek
mint e fának bogyója ha megérik édes gyümölcse

3

A Barátok Verslista honlapja:
http://portal.verslista.hu

A Képzeld el… irodalmi folyóirat honlapja:
http://www.kepzeldel.hu
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