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Róka

(Fotó: Baranyai Anita)
Czégény Nagy Erzsébet: Variációk Rókára 1.
Farkam lóg a semmibe,
orromon egy tollpihe.
Jóllakottan ballagok.
Mondjátok meg ki vagyok?

Czégény Nagy Erzsébet: Variációk Rókára 2.
Ólálkodom rács körül,
ketrecébe két tyúk ül.
Ablak-házban lámpa gyúlt,
jaj, a farkam beszorult.
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Czégény Nagy Erzsébet: A pórul járt róka
Róka Rudi mit talált ki,
Faluba ment tyúkorászni.
Meg is járta szegény pára,
Kakas csípett az orrába.

Czégény Nagy Erzsébet: „Sok lúd, disznót győz”
Vigyázz, most jön a nagy móka,
Erre sunnyog bajszos róka.
Hadrendbe álltak a tyúkok,
Elkergették kicsi Vukkot.

Czégény Nagy Erzsébet: Támadás
Tyúkólakban nagy a ricsaj,
Beszabadult róka koma,
Menekül ki amerre lát,
Vicsorog a róka foga.

Czégény Nagy Erzsébet: Ráadás
Vörös bundám
Lompos farkam,
Na, találd ki
Mit akartam.

Kühne Katalin: Megjárta
ravaszdi róka megjárta
benn maradt a kalickában
tyúkot akart vacsorázni
kutyánk kezdett kiabálni
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Kühne Katalin: Orra nagy
a róka orra olyan nagy
és kifinomult szaglása
még nagyobb a ravaszsága
ezernyi aprónép bánja

Riba Ildikó: Rókabaj
Rosszcsont róka
tyúkot lopott, bajba
jutott, tőle füle közé
nagy búbot kapott

Gősi Vali: Róka-móka ─ mondóka 1.
Ha a kopasz csirkém
elvinné a róka,
szaladnék, elcsípném,
s lenne róka-móka!

Gősi Vali: Róka-móka ─ mondóka 2.
Szólnék a vadásznak:
hívja a kutyáját,
szaggassa rongyosra
a róka bundáját!

Gősi Vali: Róka-móka ─ mondóka 3.
Meghúznám a farkát
a tolvaj rókának,
kiszakadt bundáját
hordhatná kabátnak!
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Dobrosi Andrea: Gazdabaj
Tyúkot ennék, így a róka,
az kell nekem, nem nyalóka.
De ha nem jut más csak kacsa,
az legyen a gazda baja.

Dobrosi Andrea: Vadászvér
Erdő mélyén róka kölyök,
megbúvik a tölgyfák között.
Makk rápottyan a fejére,
de nem csitul vadász vére.

Varga Katalin: Ravaszdi
Bundám vörös, farkam lompos, egy ravaszdi vagyok.
Baromfiudvar rablójaként én tyúkot is lopok.
Róka vagyok a javából, mesék ismert hőse.
Nem tudsz túljárni az eszemen, talán sohase.

Koncz-Kovács Anna: A róka és a palóka
Csodálkozik a róka,
Mire jó a palóka?
Biztosan nem paróka.
Szúrós lenne valóba'!

Bodó Csiba Gizella: Róka-rím
Állj csak meg egy kedves szóra
szólt nyuszihoz a róka.
Dehogy állok, hisz sietek,
a medvével reggelizek!
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