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Mormota

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
rozetta: a mormota
a mormota magában mormolog:
nem tagadom, a mókusfélékhez tartozom,
no de őkelmékhez képest azért mégiscsak
én vagyok a nagyobb, nagyobb, nagyobb!

Bodó Csiba Gizella: Átalussza a telet
Meleg, vastag bundusa,
mélyen alvó mormota,
átalussza a telet,
rágcsálhat még eleget!
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Bodó Csiba Gizella: Ébresztő tavaszra
Jaj én rengeteget alszom,
elfelejtem minden álmom,
- hétalvó kis mormota,
szólít mama tavaszra!

Riba Ildikó: Mormota
álmos vagyok, mint a csuda,
mondják nekem kis mormota
billeg bajsza két lábra áll, ha
veszélyt lát, füttyenti dalát

Dobrosi Andrea: A vendégszerető
Házán délen van bejárat,
onnan tér, ki hozzá fárad.
De bárhonnan jöhet vendég,
csak mormota ne aludjék.

Dobrosi Andrea: Ébresztő ajándékba
A mormota vekkert kapott,
tán felébred, nem hall nagyot.
Durmol reggel, durmol este,
a nózija kerekecske.

Tóth-Hekkel Arany: Mormota
Sárgahasú mormota
Téli álmát alussza
Fedő és alsó szőrzete
Őkelme melegítője
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Tóth-Hekkel Arany: Álomkórban
Havasi marmota teli pocija
Zömök teste zsírpárnában
Fűbéléses földvackában
Gömbölyödik álomkórban

Tóth-Hekkel Arany: Bobak
Marmota bobak
Sokféle kobak
Pusztai állatka
Üregek lakója

Varga Katalin: Álmos a mormota.
Puha bundás, fütyülős állat, vajon ki lehet?
Növényevő álomszuszék, Havason lelheted.
Mormota ő, csak ne zavard álmát, had pihenjen..
Téli álmot alszik, egy titkos, mély üregben.

Mayer Zsó: Fütyülő
Hosszú ideig aludtál mormota,
Tavaszi szél simogatta álmodat,
Ébredtél, majd fütyültél
Leselkedik a veszély.

Mayer Zsó: Ébredő
Alszik a mormota vackában
Süvítő hóvihar sem zavarja,
Áprilisi szellő belopódzik,
Ébreszti: - hé, már tavaszodik!
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Kühne Katalin: Mereven figyel
fenn északon él a havasi mormota
magas hegyek örök hó a birodalma
mereven figyel a hátsó felén ülve
messze hangzik veszélyt jelző füttye

Kühne Katalin: Alagútban
mormotánk mereven ül szálegyenesen
másodpercenként széttekint figyelmesen
ha füttyent a többi elbújik a lyukban
az ügyesen megépített alagútban

Kühne Katalin: Mozdulatlan hevernek
téli szállásra vonul el a mormota család
elfalazott üregben testüktől jó meleg lesz
szorosan összebújva megdermedve a tanyán
egész télen pihennek mozdulatlan hevernek

Szabó Edit Irma: Havasi mormota
Havasi legelőn mormota ül,
a veszélyt úgy jelzi: nagyot fütyül.
Növényt rágicsál, üregben csücsül,
télen sokáig álomba merül.

--
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