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Jegesmedve

Szabó Gitta: Hol a másik fele?
Jegesmedve fehér feje
Kandikál a medencéből.
De jaj! Hol a másik fele?
Lefelejtették a képről?

Szabó Gitta: Frizurázás
Fröccsen a víz jobbról balra,
Jegesmedve pancsikolja.
Vizes bundáját kirázza,
Loncsos lesz a frizurája.
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KÉPES VERSEK ÁLLATOKRÓL – JEGESMEDVE

Czégény Nagy Erzsébet: A pancsikoló jegesmedve
Jegesmedve jaj de ügyes,
pedig nem is ugrifüles.
Jól úszik a jeges vízben,
pancsikol is örömében.

Czégény Nagy Erzsébet: Has-Tamás a jegesmedve
Én vagyok a jegesmedve
Halászok a nagy tengerbe'
Dagad is a hasam szépen,
Nem lesz üres egész télen.

Mayer Zsó: Verseny
Jegesmedve versenyt úszik
Medence vize égig kúszik
A zuhanyból sokat kap
Díjat nyakába nem akaszt

Mayer Zsó: Pókhasú
Jegesmedve vízben trónol
Körülötte sok hal táncol
Hasát tömi jókedvében
Pókhasa lesz szemtelennek

Mayer Zsó: Lubickol
Jegesmedve lubickol
Orrát dugja jég alól
Megcsípi egy pici hal
Dühében, ham, bekapja
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Kamarás Klára: Strandon
Itt strandol egy jegesmedve,
míg vízben van jó a kedve.
Nem bírja a meleget,
locsizik hát, míg lehet.

Kamarás Klára: Verenyezzünk!
Jegesmedve így hívogat:
Gyertek, ússzunk versenyt!
Azé lesz a hallakoma,
ki úszásban megvert!

Kamarás Klára: Este
Jegesmedve kicsi bocsa
bevonult a barlangba.
Már azt várja, mikor brummog
altatódalt az anyja.

Schvalm Rózsa: Loccsan, csobban
Jeges vízben jegesmedve,
loccsan, csobban a tengerben.
Bár jéggé fagy lehellete,
ettől neki nem megy kedve.

Schvalm Rózsa: Jeges medve ebédel
Jegesmedve ha éhes,
alábukva jó mélyen,
Jeges tenger vizében,
játékosan ebédel.
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Schvalm Rózsa: Jeges Maci szép menyasszony
Jegesmedve lehellete,
fátylat sző a szél belőle.
Jeges Maci szép menyasszony,
lesz is vidám lakodalom

Gősi Vali: A jegesmedve titka
Csúszdázik a jegesmedve! Nahát, ilyen esetet!
S ki látott már jegesmedve-táncot, vízben, gyerekek?
Orrát fönn hiába hordja, titokban már nem tarthatja,
hogy a jégen, a múlt héten, korcsolyával elesett!

Gősi Vali: A jegesmedve tánca
Ez a fehér jegesmedve csúszdán csúszott be vízbe!
Ez mind semmi, láss csodát - nézd a medve-mutatványt:
vízi-táncot lejt, és közben le sem veti a bundát…!
Lehet, hogy a sarkvidéki balettiskolába járt?

Szabóné H. Anna: Meleg van
Ott fürdik a jegesmedve,
hancúrozni van most kedve.
Vastag bunda meleg rajta,
ha felhevül, vízbe mártja…

Szabóné H. Anna: Folt a bocson
Én vagyok a jegesmedve.
Anyámnak nincs mosógépe.
Bundámat így én tisztítom,
kiáztatom málnafoltom…
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Szabóné H. Anna: Macistrandon
Jegesmedve-overálban
Strandolok a kánikulában.
Csobbanok a medencében,
szárítkozok langyos szélben…

Szabóné H. Anna: Jegesmedve-gyerek
Felhevültem kint a napon.
Vízzel hűtöm magam nyakon.
Gyere koma ússzál mellém,
jegesmedvék játszóterén…

Szabóné H. Anna: Bemutatkozás
Jegesmedve vagyok kérem,
lefagyiztam fehér prémem,
Hogy megmossam alaposan,
vízbe is csobbanok gyorsan…

Szabóné H. Anna: Sosem fázok
Fürdenék én éjjel-nappal,
jeges ízű tengerhabbal.
Jegesmedve sosem fázik,
a jég hátán vitorlázik…

Szabóné H. Anna: Ugrás a vízbe
Kicsi neki ez a medence,
mégis a gyerekek kedvence
a hancúrozó jegesmedve,
ki vízbe ugrik ügyeskedve.
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Szabóné H. Anna: Játékos mackó koma
Ne nézzetek olyan sután,
rátok rázom fehér subám!
Jegesmedve tappancsommal
birkózok a hullámokkal…

Szabóné H. Anna: Vágyódva
Mókázik a jegesmedve,
úszást mímel fel sem nézve.
Vizet dobál szerte-széjjel,
álmodik a messzeséggel…

Szabóné H. Anna: Ebéd
Ne maradjon éhes délben
halat fogni indul éppen
pecsenyére kiéhezve
az éhes kis jegesmedve…

Szabóné H. Anna: Betegen
Vidám pózhoz nincsen kedve,
fényképet ma nem szeretne
a has fájós jegesmedve,
ezért inkább elsüllyedne…

Szabóné H. Anna: Papucsban fürdök
Bőrpapucsom rajtam maradt,
azt keresem a víz alatt
jegesmedve medencémben,
a sok víz, meg szertefröccsen…
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Szabóné H. Anna: Este
Jólesett az esti fürdés,
véget ér a móka mára.
Vár már az édes pihenés
jegesmedvék barlangjába…

Szabóné H. Anna: Vőlegény medve
Kényelmes fürdést csapok,
hisz új felséget kapok…
Lesznek jegesmedve bocsok,
családdal szűken pancsolok…

Szabóné H. Anna: Játékos medve
Elég volt a fürdés mára,
kedvem szottyant napozni.
Felmászok a karikára
jegesmedvést játszani.

Szabóné H. Anna: Fürdés
Fürdik reggel, fürdik este,
s mikor felhevül a teste.
Jegesmedve vízbe csobban
a sok víz meg szerte loccsan.

Szabóné H. Anna: Medvetánc
Szeme csukva, magasba az orra,
vízi balett jegesmedve módra.
Talpa alatt táncol a sok móka,
vizet gyöngyöz a medence fodra.
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Szabóné H. Anna: Ki vagyok?
Enyém ez a medence.
Bundám mosom kedvemre.
Fürdést, játszást kedvelem.
Jegesmedve a nevem.

Szabóné H. Anna: Bátorság
Nézzétek csak gyerekek,
milyen fürdést rendezek!
Jegesmedve vagyok én,
vízben is bátor legény.

Szabóné H. Anna: Porosan
Lemosom a szürke port magamról.
Vizet rázok hófehér bundámból.
Igyekszek a meleg napra menni,
jegesmedve ruhám nem leenni.

Szabóné H. Anna: Zuhany
Gyertek, gyertek gyerekek!
Zuhanyt rázok tinéktek.
Jegesmedve így frissül,
igaz, néha megszédül.

Szabóné H. Anna: Mondóka
Jegesmedve a nevem.
Gumikerék kell nekem.
Azzal játszik négy mancsom,
Attól éles a karmom…
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Szabóné H. Anna: Jóllakottan
Bátran fürdök kis komám.
Meg volt már a lakomám.
Jegesmedve így táncol,
ha vizet ráz magáról…

Szabóné H. Anna: Ébredés
Alvás után itt frissülök,
bundám vize majd lecsöpög.
Jegesmedve táncot járok,
ha kell, fél lábra is állok…

Viemann László: Brr! Brr! Jeges-szőrme
„Hideg tél van Mackó ruhám, délre megyek jeges bundám”
„Sarki Medve”, Jegesmedve fehér ő mint Hófehérke
Olvasztani jött Magyar földre és gyógyítani reumát,
Nézz! Játszik meleg vízzel, már is olvad a jeges-szőre.

Hajdu Mária: Pancsoló
De fürge a jegesmedve,
pancsoláshoz van-e kedve?
Vagy talán csak halat akar?
Fehér bunda jól betakar.

Hajdu Mária: Úszólecke
Úszni ment a jegesmedve,
éppen ehhez van most kedve.
Vizet fröcsköl, fejét rázza,
nem ázik át a bundája.
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Hajdu Mária: Medveuszoda
állatkerti uszodában
úszni kezd a jegesmedve,
nehéz ebben a bundában,
mégse hagyja el a kedve.

Molnár Szilvia: Mért fehér?
Mért fehér a jegesmedve?
Van, ki ezt már megfejtette?
Tőle kéne megkérdezni,
eszkimóul tessék tenni.

Molnár Szilvia: Az én jegesmedvém
Az én medvém olyan medve,
sosincs neki deres kedve.
Mohából is lakmározik,
fókával is barátkozik.

Varga Tibor: Jéggé lett
Jéggé lett a jeges medve,
Úgy találták megdermedve,
Ám itt, ez a jegesmedve
hancúrozik, víg a kedve.

Kondra Katalin: Jégfürdőzés
Jegesmedvemama mondja
Gyertek lurkók, menjünk sorba
Jégfürdőzni jeges vízbe
Fehér lesz a bundánk tőle.
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Kondra Katalin: Állatkertben
Kicsi gyermek még nem érti
Mitől jegesmedve? – kérdi,
Hisz nem jeges a bundája,
Kimosta az anyukája.

Szabó Kila Margit: Jegesmedve vagyok
Jegesmedve vagyok,
Jég országba lakok.
Jeges vízben úszkálok,
Jégdarabot dobálok.

Szabó Kila Margit: Jegesmedve jégkirály
Jegesmedve jégkirály,
Hideg vízben táncot jár.
Nagy mancsával halat fog,
Élvezettel lubickol.

Szabó Kila Margit: Büszke jegesmedve.
Az én bundám, hófehér!
Jegesmedve kincset ér.
Halat eszek és fókát,
Ünneplem a lakomát.

Szabó Kila Margit: Jókedvű a jegesmedve
Jó a kedvem gyerekek,
Barlangból vízbe megyek.
Medencébe fröcskölők,
Ugrándozok, brümögök.
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Szabó Kila Margit: Örül a jegesmedve
Örül most a jegesmedve,
Sikítozni van ma kedve.
Jeget dobál a vízben,
Táncot lejt örömében.

Szabó Kila Margit: Nini! Ott egy jegesmedve!
Nini!Ott egy jegesmedve!
Ficánkol a medencébe.
Nagyot ugrik a vizébe,
Vizes lesz a fehér szőre.

Hanyecz István (shf): Pancsoló jegesmedve
Itt a nagy jegesmedve
esett be a medencébe
csóválja fejét ide-oda
vizet fröcsköl magasra

Hanyecz István (shf): Csalóka látvány
Jegesmedve nézegeti
autónak gumikerekét
rázza meg vizes fejét
vastag fehér sörényét

Hanyecz István (shf): Lóvátett jegesmedve
egy lóvátett jegesmedve
sziklatömb s autókereke
hitte ő fókák lebzselnek
finom falat lesz ebédnek
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Szakáli Anna: Északon
Észak messzi jeges táján,
langyos a Nap sugara,
jegesmedve ott a király,
bár fején nincs korona.

Szakáli Anna: Maci a vízben
Jegesmedve ül a vízben,
megrázza bundáját,
körös-körül, szerteszéjjel
vízpermet hullik rád.

Szakáli Anna: Vadászó medve
Nem fürdik a jegesmedve,
vadászni jár a vízre,
fókát, halat partra hozza,
emberül megküzd érte.

Szakáli Anna: A halász
Jegesmedve áll a jégen,
vastag talpa tenyeres,
a lék száját lesi éppen,
fókára, vagy halra les.

Szakáli Anna: Jég országban
Jég országban jég a háza,
jég ablakban fény ragyog,
jegesmedve hajlékában,
ki-bejárnak a fagyok.
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Szakáli Anna: Napozik a medve
Tükörjégen karmos manccsal
jegesmedve ballag,
aztán megáll, hanyattfekszik,
beszélget a Nappal.

Szakáli Anna: Sarki-bál
Nem kell neki óriás fül,
mert lefagyna, kérem,
jegesmedve sarki-bálba
hányszor megy egy télen?

Mayer Zsó: Pajkos
E medence olyan kicsi,
nem élhet benne akárki.
Ott látok egy pajkos macit,
jegesmedve ő, úgy hírlik.

Mayer Zsó: Loncsos
Fröccsent a víz szerteszét,
Játékból sosem elég,
Gumiabroncsot belepte,
Loncsos lett a jegesmedve.

Mayer Zsó: Állatkerti
Ez a maci állatkerti
a vizet vígan fröcsköli.
Medencében van a helye,
tisztes neve: jegesmedve.

14

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

Mayer Zsó: Pancsoló
De jó neki zuhanyozhat,
S fröcskölhet is mindennap,
Gumiabroncs is kap vizet,
Mert őkelme jegesmedve.

Mayer Zsó: Játéka
Nap tűzte a jeges vizet
elolvadt a medencében.
Jegesmedve tovább játszott,
játéka lett gumiabroncs.

Varga Katalin: Pancsizás
Pancsi-pancsi, így fürdök én.
Egy vidám jegesmedve legény.
Vízből kiszállok, bundát rázok.
Nincs is ennél jobb a világon.

Varga Katalin: Ragyog a bundám
Habtestem a tóban áztatom.
Úgy élvezem, nem is tagadom.
Hófehér jegesmedve vagyok.
Bundám a fürdéstől így ragyog.

Varga Katalin: Lefröcsköllek
Gyerekek nézik fehér bundám.
Közel jössz, lefröcsköllek komám.
Jegesmedve szeret fürdeni.
Kijövök neked integetni.
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Varga Katalin: Tóba ugrás
Dirmeg-dörmög a jegesmedve.
Fürdéshez szottyant most a kedve.
Tóba ugrik, úgy fröcskölődik.
Napfelkeltétől, kora estig.

Viemann László: Sarki medve és bocsjai
Jegesmedve sarki pára, meleg fürdőn szíve-vágya,
Reumától fájós lába, Hévíz fürdőn hírét járja,
De jó a gyógyvízben lubickolni, s így mélyen álmodik.
Éhes gyomra míg ébreszti a két kis bocsja szomjazik.

Szakáli Anna: Ez az én világom
Jegesmedve a nevem,
hómezőket járom,
jégből, hóból a barlangom,
ez az én világom!

Szakáli Anna: Állatkertben
Jobb dolgom van, mint Északon,
itt az állatkertben,
jegesmedve óvodába,
még sohasem mentem.

Szakáli Anna: Jeges lesz a medve
Hideg jégen, hideg hóban,
nincsen neki kedve,
a dermesztő nagy hidegben
jeges lesz a medve.
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Szakáli Anna: Fürdés
Ha süt a nap, és meleg van,
beugrik a vízbe,
állatkertben így hűtőzik,
a nagy jegesmedve.

Szakáli Anna: Jegesmedve konyhájából
Nem szeret ő banánt, almát,
Északon nincs körte,
jegesmedve konyhájából,
hiányzik a dinnye.

Szakáli Anna: Tavaszi öröm
Elmúlt a tél, előbújik
a vén jegesmedve,
friss fürdőt vesz, megmosakszik,
prüszköl örvendezve.

R Vitál Mária: Búsuló jegesmedve
Állatkerti medencében,
Jegesmedve búsul éppen.
Hová bújt a jeges párja?
Nem tudja, így, fejét rázza.

Szabóné H. Anna: A bohóc
Nem tudja a jegesmedve
mitől ilyen jó a kedve.
Táncol arra, úszik erre,
bohóckodik tapsot kérve.
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Kondra Katalin: Medve-kedve
Fürdőzik a jegesmedve
Úgy tűnik, hogy jó a kedve
Vagy talán melege lenne?
Kérdezd hát meg gyorsan tőle.

Kondra Katalin: Kukucskáló
Medencében jegesmedve,
Akkor kapták lencsevégre
Mikor a víz nagyot csobbant
És a maci vízbe pottyant.

Mentovics Éva: Az állhatatos
Nézd, fiam, a jegesmedvét,
még a nyár se szegte kedvét.
Díjat nyerne minden tornán,
úgy siklik a vizek fodrán.

Mentovics Éva: Az úszóbajnok
Úgy úszik a jegesmedve,
úszómezét fel se vette.
Nem kell néki úszósapka,
izmos karját mutogatja.

Mentovics Éva: Az aggódó
- Hajaj! – szólt a jegesmedve.
- Mihez kezdek itt telente?
Ha jönnek a komisz fagyok,
jég hátán már nem úszhatok.
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Mentovics Éva: A bajnok
Akárhogy is incselkedtek,
sorra nyerek minden versenyt.
Jegesmedve létemre
nem maradok szégyenbe’.

Mentovics Éva: Csalás lenne?
- Ezt a csalást nem veszem be. –
zsémbelte a jegesmedve. –
Fél éve még jégen jártam.
Errefelé ilyen nyár van?

Mentovics Éva: A mókás
- Ugorjak egy fejest benne?
Tudjátok, a jegesmedve
így mókázik naponta,
s elmerül a habokba’.

Mentovics Éva: Versenyszellem
- Gyere! – int a jegesmedve. –
Ne flangálj ott pipiskedve!
Ússzuk át a szomszéd vizet,
aki veszít, koktélt fizet.

Mentovics Éva: A duci maci
Képzeld csak, a jegesmedvét
barátai felhergelték:
hogyha nem fogy ötven kilót,
kihízza a szőrmetrikót.
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Mentovics Éva: A hűsölő
Pancsikol a jegesmedve,
pedig hóban hemperegne.
- Vízben hűtöm magam éppen.
Nem lehetne havat kérnem?

Mentovics Éva: A hűsölő 2.
Sarkvidéki jegesmedvét
délre vinni eszetlenség.
Forró a nyár minden perce,
egész nap csak vízben lenne.

Mentovics Éva: A peches
Szerelmes a jegesmedve,
csajok körül legyeskedne,
ám amíg a szép lányt várja,
léket kap a jégtáblája.

Mentovics Éva: A búvárkodó
Nézd, a kópé jegesmedvét!
Vízben tartott terepszemlét.
Nem látott, csak néhány halat,
lenn a mélyben, hét láb alatt.

Mentovics Éva: A mókás
Jegesmedvénk folyton viccel,
nedves pancsa messze spriccel.
Úgy hívják, hogy Móka Péter,
mancsaiban sok hal fér el.
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Mentovics Éva: Állatkerti rossz szomszédság
- Úszkálhatnék, mint a bálna,
ha a hód nem kiabálna. –
rosszallja a jegesmedve.
Nem szívesen perlekedne.

Mentovics Éva: A hideg-imádó
- M’ért szomorkodsz jegesmedve?
Látom, el vagy keseredve.
- Vízben áztam egész nyáron,
régóta a telet várom.

Mentovics Éva: Az esetlen medve
- Mackó vagyok, jegesmedve,
úgy hívnak, hogy Eset Lenke.
Úgy úszkálok, mint egy fóka…
vihognak: - Ez remek móka!

Mentovics Éva: A fázós
Hogyha ez a jegesmedve
jégre menne, jeges lenne.
Ezért inkább vízben tocsog,
s odaszólít minden bocsot.

Mentovics Éva: A töprengő
- M’ért van minden felengedve? töprengett a jegesmedve.
- Körös-körül zöldül minden,
közel-távol csöpp hó sincsen.

21

KÉPES VERSEK ÁLLATOKRÓL – JEGESMEDVE

Mentovics Éva: A kesergő
Kesereg a jegesmedve:
ha a parton hemperegne,
zöld lenne a bunda rajta,
tán őszig is úgy maradna.

Mentovics Éva: A szomorú
Jegesmedve, jegesmedve,
ne légy úgy elkeseredve!
Lesz itt még tél: deres, jeges…
szomorkodnod felesleges.

Mentovics Éva: A lucskos
- Tartsd a mancsod, Jeges Manci!
Jaj, micsoda lucskos pracli!
- Vizes – szólt a jegesmedve -,
ahelyett, hogy jeges lenne.

Mentovics Éva: A fürdőző
Azt mondják, a jegesmedve
reggel-este szenderegne,
ám ha netán mégse szundít,
medvemódra mélybe ugrik.

Mentovics Éva: Kicsit gyáva
Nézd, a vízben medve lépdel!
Fröccsen a víz szerteszéjjel.
Ott fürdik egy jegesmedve!
Szaltózna, ha lenne mersze.
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Mentovics Éva: Nincs kapás
Búvárkodnék – szólt a medve -,
ha a vízben sok hal lenne.
Jegesmedve-gyomrom korog…
sajnos üres minden horog.

Mentovics Éva: A horgász
Ha az úszó vízbe csobban,
medveszíve nagyot dobban.
Jegesmedve vár a parton,
ha kapás van, nincsen pardon.

Mentovics Éva: A belenyugvó
- Forró nyáron, hideg télen
ezentúl már itt kell élnem. –
dörmögte a jegesmedve,
miközben az eget leste.

Mentovics Éva: A pancsoló
Jegesmedvénk megszokta már,
hogy mifelénk forró a nyár.
Süthet a Nap hétágra,
vizet szór a sétányra.

Mentovics Éva: A figyelmes
Ez a kópé jegesmedve
olyan, mintha kedveskedne.
Vizet fröcsköl teneked,
hogy ne legyen meleged.
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Mentovics Éva: A honvágy
- Itt csak víz van, csöpp jég sincsen,
hómezőkre vágyik szívem.
Ha tehetném, visszamennék. –
sóhajtott a jegesmedvénk.

Mentovics Éva: Az allergiás
Mielőtt még orvos látna,
megjegyzem: ez szénanátha.
Lehet, hogy a jegesmedve
érzékeny a vadkenderre?

Mentovics Éva: A családalapító
Jegesmedve módon élek,
láthatjátok, nem henyélek.
Egy medvelányt megszerettem,
nősülni is lenne kedvem.

Mentovics Éva: A náthás
- Megküzdök a betegséggel. –
tüsszent egyet Jeges Péter.
- Erősek a jegesmedvék,
egy kis nátha nem betegség.

Mentovics Éva: A vidám
- Elköltöztem, mégse bánom,
hogy itt élek télen-nyáron. szaltózott a jegesmedve,
s nem látszott, hogy keseregne.
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Mentovics Éva: A precíz
Fess Endre, a jegesmedve
vízben gázol reggel-este,
és csak akkor fut a partra,
ha tiszta a bunda rajta.

Mentovics Éva: A fókafaló
- Én vagyok a fókafaló,
félelmetes jegesmedve.
Az ízletes falatokhoz
éjjel-nappal kedvem lenne.

Mentovics Éva: A settenkedő
Nézzétek, csak, így táncolnak
mifelénk a jegesmedvék!
Ha itt lenne egy kis fóka,
bizony mögé settenkednék.

Mentovics Éva: A félős
- Ott les rám egy éhes rozmár! –
óbégat a jegesmedve.
- Ha elérne agyarával,
nem hinném, hogy vesztes lenne.

Mentovics Éva: Emlékek
- Tudjátok-e barátaim –
szólt a nedves jegesmedve –,
odafenn, a jéghegyek közt
fókát faltam reggelente?.
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Mentovics Éva: A bánatos
Jegesmedve vagyok, ámde
havat ritkán láthatok.
Tavasz óta vízfürdőben
hűtöm magam’ nálatok.

Mentovics Éva: A mérges
- Ízetlen egy tréfa lenne –
dörmögte a jegesmedve -,
ha nem lenne hó a parton,
s nem lehetne fókát falnom.

Mentovics Éva: A rémült
- Jegesmedvék! Eltévedtem. –
szipogott a mérges medve.
- Nem látok itt fókát, rozmárt,
de egy árva jéghegyet se.

Mentovics Éva: Medvetánc
Nézzétek a jegesmedvét!
Ott, a vízben úgy járja,
tánca közben hófehérre
mosódik a bundája.

Mentovics Éva: A házias
- Nézzétek csak, bundát mosok
jegesmedve létemre,
hogy a furcsa foltok miatt
ne kerüljek szégyenbe.
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Mentovics Éva: Messziről jött
Északsarki hómezőkről
érkezett e jegesmedve,
minálunk csak vízben pancsol,
pedig hóban hemperegne.

Mentovics Éva: Az ámuldozó
- Ki látott már ilyen csodát? tűnődött a jegesmedve. Harsányzöld a vizek partja,
ahelyett, hogy deres lenne.

Mentovics Éva: Az álmodozó
- Szinkronúszó lennék, ámde
nincsen hozzá társam.
Gyertek, gyertek jegesmedvék,
kezdjünk hozzá bátran!

Mentovics Éva: De fura!
Jegesmedvénk úszás közben
kitekint a sétányra:
- De fura az állatkertben!
Hiányzik a jégtábla.

Mentovics Éva: A sóvárgó
- Odafenn, a jéghegy mellett
nem volt ilyen medencénk sóvárgott a jegesmedve -,
itt meg jeget szeretnénk.
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Mentovics Éva: A dicsekvő
Tudjátok, ha felhevülök,
beugrom a medencébe –
dicsekszik a jegesmedve -,
s öt hosszt úszom egyvégtébe’.

Mentovics Éva: A precíz
- Nézd, a fehér, vaskos bundád
fűfoltos lett, ejnye-bejnye!
- Sose aggódj, mindjárt mosok! dörmögte a jegesmedve.

Mentovics Éva: A rémült
- Segítsetek, segítsetek! jajongott a jegesmedve.
- Amott jön egy morcos rozmár…
olyan, mintha engem lesne.

Mentovics Éva: A horgász
Ott horgászik benn, a vízben,
sose láttam ily’ csodát.
Hol végezte jegesmedvénk
a halfogó iskolát?

Mentovics Éva: Ismerős?
Jegesmedve áll a vízben.
Mit gondoltok, gyerekek?
Láttak-e a barnamackók
ilyen fura egyedet?
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Mentovics Éva: Jaj…
Nézzétek e jegesmedvét!
Ki ne venné majd zokon,
ha mancsával odasózna?
Az lenne csak nagy pofon.

Mentovics Éva: A mogorva
Ne cukkold a jegesmedvét,
édes fiam ne bomolj,
mert ha netán odapancsol,
arcodra fagy a mosoly!.

Mentovics Éva: Az ingerült
Tudd, ha netán felcukkolnád,
ráverne a fenekedre.
Nagy melegben, hogyha éhes,
ingerült a jegesmedve.

Mentovics Éva: A sportos
Úszni járok tavasz óta,
remek lett az alakom.
Így néz ki egy edzett testű
jegesmedve-hajadon.

Mentovics Éva: Hidegben
Azt mondják, a jegesmedve
kedveli a hideget,
míg a barna rokonsága
ősz végén már didereg.

29

KÉPES VERSEK ÁLLATOKRÓL – JEGESMEDVE

Mentovics Éva: A búsongó
- Tudjátok, a jégmezőkön
vadászhattam reggel-este,
itt csak néhány halat kapok. búsongott a jegesmedve.

Mentovics Éva: A diák
Mit művel a jegesmedvénk?
De fura a vigyora.
Várja őt az úszásedző,
és a horgásziskola.

Mentovics Éva: A szomorkás
Északsarki jégmezőkre
vágyódik a jegesmedve.
Itt jobb híján vízben pancsol,
attól van oly deres kedve.

Mentovics Éva: A hisztis
- Kérek egy kis lazacfilét,
hogyha lehet jó gyorsan! hisztizik a jegesmedve,
s vízbe pancsol morcosan.

Mentovics Éva: Tudtad?
Tudtad, hogy a jegesmedve
szereti a hideget?
Vízben lófrál egész nyáron,
s jég hátán sem didereg.
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Mentovics Éva: Az ábrándos
- Jégtáblákról ábrándozom. –
suttogta a jegesmedve.
- Vízben ázom, pedig tudod,
hóhoz nagyobb kedvem lenne.

Mentovics Éva: Az egyoldalú étkezés
- Fókára is vadászhattam
ott, a messzi északon,
de itt – szólt a jegesmedve –
hal van csak az étlapon.

Mentovics Éva: Télre várva
- Mindig ez a vízi program! –
jajongott a jegesmedve.
- Naphosszat csak úszkálhatok,
sosincs itt jég, csak telente.

Mentovics Éva: A honvágy
- Tudod, vár a messzi észak. –
sóhajtott a jegesmedve.
- Úszás helyett vízre szállni
akármikor kedvem lenne.

Mentovics Éva: De tényleg…
Kicselezném valamennyit,
vetődnék a halakra,
de mozgásuk sokkal fürgébb…
jegesmedve szavamra.
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Mentovics Éva: A vágyakozó
Vízi gombóc, vízi bukfenc…
jegesmedve-mulatság.
- Hol vagy rokon? Barnamackó!
Kettesben is úszhatnánk.

Mentovics Éva: A barátkozó
Medencében lubickolok
jegesmedve módra.
Ha jönne még néhány haver,
jobb lenne a móka.

Mentovics Éva: A barátságos
- Jobb itt – szólt a jegesmedve -,
mint a parton sétálva.
- Uzsgyi, csobbanj te is, kedves! int felém a sétányra.

Mentovics Éva: Az állatkertben
Jégmezőkön bóklászhatott
jegesmedvénk télen-nyáron,
de nálunk csak vízben hűsöl,
nem lát havat hét határon.

Mentovics Éva: A csalóka kép
Úgy tesz ez a jegesmedve,
mintha morcos kedve lenne,
de a fénykép nem csalóka?
Nem más ez, csak medve-móka.
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Mentovics Éva: A csalódott
- Reggelente fókát faltam,
pingvint fogtam ebédre,
de itt – szólt a jegesmedve –
hal van, s olyan kevéske…

Mentovics Éva: Talány
Halat fog a jegesmedve?
Hogy látjátok, gyerekek?
Mit gondoltok, kapnak ők is
a hal mellé kenyeret?

Mentovics Éva: Eszperente
Fess Endre egy jegesmedve,
becses neve eszperente.
Deres kedve lett kedd este,
nem evett egy szeletet se.

Mentovics Éva: A lusta
Ellustult a jegesmedve,
edzőjét is menesztette.
Fejét rázza: - Nincs itt hiba,
messze még az olimpia.

Mentovics Éva: Legelne tán?
Kesereg a jegesmedve:
- Ha nem kapnék keszeget se,
vagy egy árva falat halat,
füvet falnék a part alatt?
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Mentovics Éva: Nyelvtörő
Deres Mancs, a jegesmedve
vízben ballag, settenkedne,
de a hullám loccsan, fröccsen,
nem evez a bocsmancs csöndben.

Péter Erika: A hempergőző
Bukfenc, a kis jegesmedve
jégtáblákon játszik,
folyton hóban hemperegne,
s még csak meg sem fázik.

Kellős Éva: Jegesmedve*
Sarkvidéki emlős vagyok,
tappancsaim azért nagyok,
hogy ne csússzak el a jégen
vadászatkor, kérem szépen!
(* nem szerepel az állat fajtája – jegesmedve – a versben)
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