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Mosómedve 
 

 
(Fotó: Baranyai Attila) 

 

Koncz-Kovács Anna: Készülődés estére 
 

Mosómedve suvickol:  

"Kipucolom mára. 

Kicsi ruhám megtisztul,  

S megyek vacsorára" 

 

Varga Katalin: Szeretsz-e még? 
 

Farkam hosszú, bundám barna, lopakodó vagyok. 

Gyümölcsödet megdézsmálom, még ha nem is hagyod. 

Érdekes a nevem is, mosómedve, ugye tudod? 

Lakásban nem tudsz tartani, én csak kárt okozok. 
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Dobrosi Andrea: Szem-telenség 
 

Mosómedve emberbarát, 

teste mint egy szőrmekabát. 

De kétlábúnak kell divat, 

meztelennek lát macikat. 

 

Gősi Vali: Tojásrabló mackó 
 

Csíkos farkú mindenevő ez a furcsa mackó, 

mosni ugyan szokott néha, ámde az borzasztó, 

hogy kedves neve ellenére a kis mosómedve  

veszélyes az emberre, és galád tojásrabló! 

 

Riba Ildikó: Mosómedve 
 

Mosómedve zsörtölődik, 

csak mosok, mosok megint. 

Kicsi bocsom szót nem fogad, 

kergeti a vízben az ebihalakat. 

 

Kühne Katalin: Medve vagy menyét? 
 

medve vagy menyét az édes mosómedve? 

bozontos kicsi farkacskád miatt menyét 

fejletlen fogad szerint te medve lennél? 

vízben tapogatod "megmosod" ételed 

 

Kühne Katalin: Nem adod ingyen 
 

szürkésfekete bundájú mosómedve 

gyümölcs dió tojás hal az eledeled 

gyűrűs farkaddal fára ugrálsz ügyesen 

prémedre vadásznak te nem adod ingyen 
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Hajdu Mária: A mosómedve vacsorája 
  

Mérges lett a mosómedve, 

mitől ment el a jókedve? 

Minden fészek kiürült, 

a vacsorája elrepült. 

 

Bodó Csiba Gizella: Mosómedve napja 
  

Megint itt van az én napom, 

Mosnom kell de nagyon-nagyon, 

Mosás nélkül nem ehetem 

meg kell mosnom arcom, kezem. 

   

Bodó Csiba Gizella: Mindenemet megmosdatom 
  

Étkem, bundám ápolgatom, 

minden este megmosdatom 

Mosómedve vízzel ápol 

nem is egyszer inkább százszor. 

 

Dobrosi Andrea: Itt a pacsi 
 

Icipici mosómaci, 

add a kezed, itt a pacsi. 

Madártojást ne törj össze, 

prémedet napfény fürössze. 
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