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Vidra 
 

 
(Fotó: Dezső Ilona Anna) 

 

Kühne Katalin: Estebéd 
 

Vidra Viktor hívja menyét: 

Vilma, mi lesz az estebéd? 

Vedd elő tüstént a tányért, 

ma békacombot rágcsálnék 

 

Kühne Katalin: Olló 
 

Párom, Vidra Tádé 

Meghalok egy rákért 

Fogd meg vacsorára 

Vigyázz ollójára 
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Dobrosi Andrea: Párosodó 
 

Bundám víztaszító, zsíros, tömött, 

de belül érted dobban vidraszív, 

kotorékom fák tövén is tiszta, 

mint én vagyok, belakhatod, masszív. 

 

Dobrosi Andrea: Komoly játék 
 

Partról a vízbe csússz le velem, 

nekem fenekem a szánkó, 

a vidra nem felületes, 

meglátod, hogy mélyenszántó. 

 

Dobrosi Andrea: Dilemma 
 

Bálba mennék – így a vidra – 

mit vegyek a lábaimra? 

Hártyacipőt nem árulnak, 

akkor mezítláb táncoljak…? 

 

Dobrosi Andrea: Az igényes 
 

Halat kíván vidravérem, 

a csónakot könnyedén beérem. 

Hát uccu neki, falatra, 

csak ne faszálka jusson hasamba.. 

 

Dobrosi Andrea: Az igénytelen 
 

A vidra édes víz szerelmese, 

de nem kóstolja meg, hogy édes-e, 

Ráadásul nem tör rá víziszony, 

akkor sem, ha a teste sót kinyom. 
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Dobrosi Andrea: Felhívás 
 

Ne vegyed a vidraprémet, 

van terajtad elég réteg. 

Simogathat ember-kezed, 

úgyis, hogy a lábam vezet. 

 

Mayer Zsó: Játékostársak 
 

Víz partján ült két kis vidra, 

jókedvükben játékostársra 

vártak. Jó magasra másztak, 

a lejtőn hasukon csúsztak. 

 

Mayer Zsó: Vadászók 
 

Vadászott a két kis vidra, 

Egy két percre vízbe merült. 

Halat fogtak vacsorára, 

Ham, bekapták, amint megsült. 

 

Kühne Katalin: Kagylók álma 
 

Vidra füttyög keresi zsákmányát 

Siklik a tópart kövei között 

Elűzi halacskák kagylók álmát 

Hold világít a víztükör fölött 

 

Vitál Mária: Vidra bemutatkozás 
 

Itt jelöltük meg a helyünk 

ez a Vidra területünk. 

Vidra Betti az én nevem 

elmesélem történetem. 
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Vitál Mária: Vidravár 
 

Gyökér alatt áll a házunk, 

farönk hátán tér a várunk. 

Rejtőzködő Vidra párom, 

vár a tavasz, ahogy látom! 

 

Vitál Mária: Vidra vágyódás 
 

Tavaszt vártuk pont egy éve, 

nagyon vágytunk már a fényre. 

Untuk már a sötétséget, 

Vidra birtok rejtekében. 

 

Vitál Mária: Vidra óhaj 
 

Éhes vagyok Vidra párom, 

legyél nekem a halászom! 

Ne kémleld a madarat, 

fogjál inkább egy halat! 

 

Vitál Mária: Vadász Vidra 
 

Halat enni, madár helyett? 

Vadász Vidra az én nevem! 

Te csak ülj a farönk szélén, 

én meg kémkedek a végén! 

 

Vitál Mária: Az eszes vidra 
 

Elő bújt a rejtekhelyről, 

vadász kedve újra megnőtt? 

Vidra ésszel ma halászok, 

vidra lábbal cs-úszkálok! 
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Vitál Mária: Álmodozó vidra 
 

De jó lenne most egy barát, 

bővülne a Vidra család! 

Ő lenne a kedves vendég, 

hal vacsorát, együtt ennénk 

 

Vitál Mária: Vidra kép-más 
 

Hű, de ronda ma a képem, 

ezt látom a víz tükrében. 

No, de ebből mára elég, 

Vidráéknál nem lesz ebéd! 

 

Vitál Mária: Vidra kép-zelet 
 

Vidra testvér ott a vízben? 

Ja, hát ez a tükörképem! 

Borzos szőröm Égnek ered, 

szárítkoztam épp eleget! 

 

Vitál Mária: Vidra döntés 
 

No de most már Vidra módra, 

beúszok a nagy folyóba. 

Halászok egy keszeget, 

mit a család megehet! 

 

Vitál Mária: Vidra halász vacsora 
 

Vidra párom ott ül szemben, 

hosszú farkán szótlan, csendben. 

Vadászatról szó sem esett, 

de a halikra jól esett! 
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rozetta: a vidra 
 

vidra pista víz mentén él: 

halra, rákra vadászik - 

éppenséggel ha nem úszkál, 

parti vackán pihen, alszik. 
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