
 

 

 

 

 

Takin 

 
Ha fekete csíkot látsz valakin 
és zerge az illető, 
akkor ő egy tibeti takin, 
ez biztosra vehető. 
 
De ha kétely maradt benned, 
akár csak egy csipet, 
elég lesz tőle megkérdezned: 
lakóhelye Tibet? 
 
Ha ő hűvösen bólint erre, 
valóban egy takin, 
merthogy nem sima tulokzerge, 
az látszik valakin… 
 
Aguti  

 

Párás brazil erdők nagy fái között 

ugrál a hőségben a sárga aguti.  

Furcsa, hogy nem üti meg a guta,  

pedig nem ehhez öltözött, az tuti.  

 

Aranyos színű prém van rajta, 

jól érzi magát benne, ugrál,  

selymes pici rágcsálófajta,  

piszok jól fut, jobban a nyúlnál. 

 

 

 

 

Dzseláda 

A pávián rokona a barna dzseláda. 

Azt hinnéd, Brehm úr csak kitalálta, 

pedig ő nemcsak hallott róla, de látta, 

de látta: 

Etiópia sűrű erdeiben 

ugrál vígan a barna 

dzseláda. 

 

Négy lábon blattyog a barna dzseláda, 

s ha gyökér, ha gumó, ha saláta, 

az neki mind ízlik, a szája 

zöldekkel, gyökerekkel van tele, így jó, 

tűnődik közben a barna dzseláda, 

csak sose jöjjön az oroszlán meg a  

kígyó. 

 

Dugong 

Mikor a dugong 

időnként dühöng, 

a tenger belereng, 

a part meg beledöng. 

 

Az ausztrál partok 

állata a dugong. 

Három méter hosszú 

álmatag vízidög. 

 

Lassan járj, tovább érsz, 

tűnődik a dugong. 

Nem dúl benne az ész, 

de nem gyötri a gond. 

 

Baribál  

 

Tudod te, mi a baribál?  

Ha a kisbárány bálba menne?  

Jaj, dehogyis! A baribál  

az egy amerikai medve!  

 

Floridában él, fára mászik, 

leül egy ágra a baribál  

és ha le nem törik alatta,  

naphosszat gyümölcsöt zabál.  

 

Állítólag a baribálok  

többsége jószívű alak,  

akár a barika, habár ok  

nincs is, hogy megtámadjanak,  

 

hisz jut mindenből elegendő,  

kövér mackók a baribálok,  

és mert tele a medvebendő,  

nem építenek barikádot.  

 

Pele  

 

Bundás kis állat a pele,  

az erdő tele van vele.  

Dió a fő eledele,  

de előfordul, hogy bele- 

kóstol a gyümölcsbe, tojásba,  

télre meg üregekbe ássa  

magát és alszik tavaszig,  

addig nem eszik, nem iszik,  

ilyenkor pihen a bele,  

csak aztán töm mindent bele. 


