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Pelikán

(Fotó: Dezső Ilona Anna)
Bodó Csiba Gizella: Két-pelikán = négy pelikán
Íme itt áll pelikán
Öreg tutaj ág-bogán.
Ketten eveznek a partra,
De nicsak, már négyen vadásznak a halra!
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Bodó Csiba Gizella: Pelikánék tutajon
Öreg folyó tutaján
áll két kecses pelikán,
lassan érnek ki a partra,
másik kettőn csodálkozva.

Bodó Csiba Gizella: Hogy lettünk mi négy madár?
Ketten vagyunk, pelikán.
Hogy lettünk mi négy madár?
Ha a vizet megkavarjuk,
tükörképünk elzavarjuk!

Bodó Csiba Gizella: Pecázó szárnyasok
Mi vagyunk a pelikánok,
halra váró csőr-pecások,
ha lelépünk vizes lesz lábunk,
használjuk inkább a szárnyunk!

Bodó Csiba Gizella: Pelikán-bálra
-Folyó partja csupa sáááár, kényeskedik pelikán,
illeg-billeg víztükörben,
párja frakkban reá vár!

rozetta: a pelikán
a pelikán egy nagy testű
gödényféle vízi madár
halat eszik, vizet iszik kocsmába biz' sohase jár!
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Varga Katalin: Kicsit hiú pelikánok
Látod kedves, itt a vízben a tükörképünket?
Megmutatja igazából pelikán létünket.
Csőrünk széles, mint a kanál, oly jellemző miránk.
Halat fogunk, vadászgatunk, neveljük fiókánk.

Varga Katalin: Pelikán parti
Oly vidám a mai délután, együtt mulatunk.
Ha valaki még nem tudná, pelikánok vagyunk
Nézzed csak a csőrünket, mint egy halfogó kanál
Vízi madarak vagyunk, örülnél, ha meglátnál?

Riba Ildikó: Pelikán ebéd
Peliánéknál minden nap
halra telik ám, sosem
üres a nagy kanál, ülj
le, egyél te is hamar ám.

Mayer Zsó: Messze réved
Pelikán messze réved
Párját keresi szemével,
Megtalálja kedvesét,
Csókkal halmozza csőrét.

Mayer Zsó: Jóakarók
Uszályon áll két pelikán
Tónak vízét kóstolják,
Túl langyosnak találják
Fürdőzőknek kínálják.
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Dobrosi Andrea: Vízparti íz parti
Pelikánék ebédelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
A csőrük, a merőkanál,
halak közé beletalál.

Golán Angéla Gabriella: Pelikán
Volt egyszer egy pelikán,
nagy szájú volt, tudod ám?
Telerakta torkát hallal
s repült tovább nagy ricsajjal.

Kühne Katalin: Nagyra nő
tépdesi saját húsát az anya
ezzel eteti vérrel itatja
áldozattal óvja védi fiát
így nő nagyra a kicsi pelikán

Koncz-Kovács Anna: Harc a kajáért
Három éhes pelikán
veszekednek a kaján.
Kövér harcsát fog Sára,
Kettő szalad utána.

Koncz-Kovács Anna: Pelikán-szomj
Három szomjas pelikán
Nagyot kortyol a Dunán.
Teli lett a gigájuk,
szép nagy lett a tokájuk.
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Koncz-Kovács Anna: Tojásköltés
Három terhes pelikán
Együtt ül a pelenkán.
Vigyáznak a tojásra,
mit oda hoznak világra.

Keszy-Harmath Dániel: Pelikántálás
Peli, Peli, Pelikánka,
Lecsúszott a Pelenkája,
Meglátta a nagymamája,
Pellengérre állította.

Dobrosi Andrea: A tudatlanság ára
Van ki nem tud pelikánul,
nem érti, ha csőrük tárul,
bölcső ring így a sok halnak,
kik szegények belehalnak.

Keszy-Harmath Dániel: Péter Erikának
Tudd meg, kedves Erikám:
Szép állat a pelikán.
Száját nagyra kitátja,
Ő mindenki barátja!
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