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Dan BĂGĂREAN

POSTURĂ DE PAPAGAL...
E-un magnet pentru neveste,

E privit  precum un blitz...
Încă nu a prins de veste, 
Că e descheiat la șliț!!...

Aurel CHIRA

EPITAF PENTRU UN DEPUTAT CU 
PAPAGAL

E trist că azi ne-a părăsit,
Deși avea discurs caduc,

Dar cunoștea atâtea limbi,
Chiar și pe cea de guguștiuc.

OFERTĂ
Chinezii mâncă câini, motani

Și alte că-s universali;
Cu deputații facem bani,

De-i exportăm ca papagali.

Zeno MILLEA

GUGUȘTIUCI ȘI PAPAGALI...
Poți găsi în orice țară

Care nu-i „desțelenită”,
Primii-ntruna fac gargară,

Iară ceilalți îi imită.

PAPAGALI ȘI GUGUȘTIUCI
Fiecare-o cântă pe a lui – 

Dialogul n-are niciun sens,
Numai Putin, cel „plecat hai-hui”,
Poate, parcă, naște un consens!

PRECIZARE
Să ai promptitudine
Nu-i un dat din �re,

E o atitudine
De bună simțire.

Ștefan CIOCIANU

ARTA IUBIRII
În vise-a fost mireasă

Ca-ntr-un tablou de Marc Chagal,
Dar când l-a dus pe mire-acasă,

A priceput că-i papagal...

Gheorghe CIREAP

EVOLUȚII ASUMATE
S-a cocoțat în lumea mare,
Uitând de vechiul lui sătuc, 

Ca papagal se ține tare,
Pe fond rămâne …guguștiuc! 

EVALUAREA UNUI ALEGĂTOR
Mulți aleși, ce-s vechi în ștate,

Tot clamau egalitate;
N-am putea să �m egali,

Ei sunt numai …papagali!

UNUI CÂNTĂREȚ EȘUAT
Pe fond s-a dovedit banal,
Cu mintea lui de mameluc;
Vorbește ca un… papagal

Și cântă ca un… guguștiuc!

SIMȚUL PROPRIETĂȚII
De când se a�ă la putere,

Mulți papagali și guguștiuci,
Au reușit să strângă-avere,
Din țara … pusă pe butuci!

ORATOR MODERATOR
A dovedit, ca papagal,
Talentul său de orator,

Cu stilul nou, pretins regal,
S-a propulsat…moderator!

Octavian CORDOȘ

SIMILITUDINE
Guguștiuci și papagali
Sunt drăguțe păsărele,
Însă oamenii-s banali

Când i-asemănăm cu ele.

PARLAMENTARĂ
Parlamentu-i o grădină

Cu aspectul pitoresc
Tot de guguștiuci e plină
Și de păsări ce vorbesc.

ELECTORALĂ
A vorbit când  fu scrutin
Ca un papagal, din plin,
Și-i acum, în Parlament,

Guguștiuc indiferent.

Eugen COȚA

EPITAFUL LUI PUTIN
Pe piatra de mormânt vor scrie

Creștinii ce nu l-au iertat:
”N-a fost un rus de omenie,
Ci doar un papagal ratat”…

”PAPAGALII” CU DOCTORATE
Periculoși din cale-afară,
Cu diploma de doctorat,
”Vestiți” ca musca la arat,

Conduc la groapă biata țară…

CADOU PENTRU SOAȚĂ
Cadou de mărțișor i-am dat
Un papagal, precum năucul
Și “ara”-mi spune, regulat,

Că-i trece pragul…”guguștiucul”!

DUPĂ ALEGERILE LOCALE
Mulți papagali și guguștiuci
Stau prin fotolii de primari,
Zăcând pe dolofane buci,

Dar stofă n-au de gospodari!

Vasile B. GĂDĂLIN

UNUIA CU TEZA DE DOCTORAT 
PLAGIATĂ

Mânat cu râvnă și ardoare
De al îmbogățirii val,
E clar că individul are

Comportament de... papagal!

UNII ȘI ALȚII...
Guguștiuci și papagali

Dau concert în parlament
Se consideră egali,

Dar se ceartă permanent

GUGUȘTIUCUL
Guguștiucul cântă-n pom

Gratuit și de plăcere,
Pentru-al încânta pe om

Lăutaru bani îți cere!

PAPAGALUL
Colorat și împănat,

Pasăre mult îndrăgită,
El renume-a câștigat

Pentru felul cum imită!

Petru-Ioan GÂRDA

UNUIA – GHICITOARE
Poate nu-i catastrofal,
Poate nu-i așa năuc,

Dar cum n-are papagal,
E luat de guguștiuc.

SITUAȚIE
În mediul meu familial,

Să scot o vorbă nu apuc:
Nevasta are papagal,

Că și-a luat un guguștiuc.

ARGHEZIANĂ
La loto iau bilete-ntruna,
Dar nici măcar accidental

Eu nu câștig, că totdeauna
Se dovedesc... de papagal.

O FI ȘTIIND EL CEVA...
Cum vecinu-i în putere
Și nevasta mi-i focoasă,

Papagalu-ntruna-mi cere:
Stai acasă! Stai acasă!

Gențiana GROZA

RECOMPENSĂ 
În deplină armonie

Cu câte un ,, guguștiuc”
Mândru l-a făcut  să �e

...C-a primit  și un ciubuc.

ELEVUL TOCILAR
A tocit ca papagalul

Pagini din tot manualul
A umplut prea mult ,,dovleacul”

Și astfel... pică și BAC-ul.

Rodica JEICAN

BILANȚ
Doi soți avut-am eu, legal,

Un guguștiuc și-un papagal;
Apoi am mai testat bărbați,

Chiar buni de tot, dar însurați..

DIALOGURI
- În zadar ești guguștiuc,

Eu pe unde vreau mă duc!
- Chiar de ești un papagal,

Nu ai cum să-mi �i egal!

Doina MICLEA

DEOSEBIRE
Papagalii dau din gură,

Semănând mereu doar ură...
Guguștiucii, cu putere,
Își adună doar avere.

Marius MICLEA

PARLAMENTARII
Se ceartă ca năucii

Sub splendide vitralii,
Deoparte guguștiucii,

De alta, papagalii.

Gavril MOISA

NEDUMERIRE
Ne naștem toți la fel, egali,

Da-ți vine greu să mai deduci,
De ce sunt unii papagali
Iar alții niște guguștiuci!?

CONSTATARE
M-am lămurit de câțiva ani

De ce e țara pe butuci;
C-alegem ori niște mârlani
Ori papagali și guguștiuci.

ALEȘII NOȘTRI
În sondaje-ncep să scadă,
Să-i cunoști, nici nu apuci,
Că sunt numai de paradă
Papagali și...guguștiuci.

ROMÂNIA AZI
Când țara-i plină de nevoi,

Ce argumente să aduci,
Că-n posturile mari la noi

Sunt papagali și guguștiuci?

Gavril NECIU

HAINA FACE PE OM
Chiar dacă ești cioară vopsită

Și nu ai cântul muzical,
O lume-ntreagă te imită

Când porți veșmânt de papagal!

PARVENITSM
Mulți inși din nația română

Ajuns-au cocoțați pe val,
Nu c-au fost tari în căpățână,

Ci exclusiv în papagal!

NAIVITATEA LA ROMÂNI
Mulți din cei avuți la mână

Sau purtați ușor de nas
Au adus țara română

La ruină și impas.

CHEIA SUCCESULUI
Într-o luptă mare

Bați orice rival
Când ai spate tare

Bani și papagal!

Radu PĂCURAR

NOI, PRINTRE MEMBRII UE
Nicio diferență nu e,
Că avem, �ind egali,

Roluri grăitoare-n UE:
Guguștiuci și papagali...

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda

Cioace la Satiricon

PAPAGALI ȘI GUGUȘTIUCI

Lecturi 

Teofil Răchițeanu, Improvizații
Printre cele mai recente cărți 

ale  poetului Teo�l Răchițeanu se 
numără și cea intitulată Improvi-
zații (Ed. Scriptor, 2021), de fapt, 
un album liric al satului său natal, 
sat în care a fost dascăl de limba 
română, unde trăiește de mulți 
ani, unde și-a întemeiat familia 
și și-a crescut copiii. Acest mod 
personal de a se identi�ca cu sa-
tul său, cu natura generoasă care 
i-a inspirat poeziile, cu oamenii 
locului, a găsit la el acest tip de 
rezonanță aparte, care a născut 
această carte de amintiri vivante, 
de portretistică spontană, bazată 
de sublinierea trăsăturilor �zi-
ce și de caracter a celor evocați. 
Până la urmă, el realizează un 
„recensământ” de su�et  (cuvânt 
de mare actualitate chiar în zile-
le acestea), pe care el l-a transpus 
în coardă sentimental-poetică. 
Cronica versi�cată propriu-zisă e 
precedată de un cuvânt de autor, 

în care autorul face elogiul pădu-
rii, „punctul cardinal al răchițe-
nilor”, căreia îi aduce un omagiu  
nepieritor : „În su�etele înainta-
șilor mei răchițeni, Codrul și-a 
avut (și are și la cei de azi) un loc 
privilegiat. Întâi Dumnezeu și 
apoi el, Codrul care răchițenilor 
le e împărat, tată și mumă și frate. 
Patru sunt punctele de interes ale 
satului: Codrul, Biserica, Școala 
și Fogădăul. Între acestea și-au 
consumat și-și consumă răchițe-
nii existența”. Oamenii de aici, 
după cum ne arată succinta incur-
siune în trecut, intitulată Mitolo-
gicale, s-au ocupat cu prelucrarea 
lemnului, culesul rășinei, pe care 
o vindeau călugărilor pentru lu-
mânări (câțiva dintre ei primind 
astfel numele de Rășinar, iar dea-
lul unde-și aveau sălașele, Dealul 
Rășinarilor) și cu făcutul ciubere-
lor pentru cei de la șes. Ocupațiile 
erau completate cu creșterea vite-

lor, culesul fructelor de pădure, 
a ciupercilor, a ierburilor, într-o 
luptă necontenită cu pădurea 
pentru crearea de pajiști, necesare 
păscutului vitelor, și asigurarea 
fânului pentru iarnă. Mulți dintre 
ei s-au specializat în împletirea de 
coșuri din mulțimea de răchiți 
de pe marginea râului, pitorescul 
și bogăția acestora dând, până la 
urmă, numele satului. Viața de 
munte �ind grea, mulți plecau 
spre Banat, astfel că locuințele și 
grajdurile lor din Dealul Rășină-
renilor au fost părăsite, și obtu-
rate de pădurea din preajmă. Cei 
care au rămas, au fost aceia care 
au iubit pădurea, aerul curat de la 
munte, liniștea și izolarea, comu-
niunea cu natura lui Dumnezeu. 
De unde sentimentul acela me-
ta�zic de cosmos armonios, gu-
vernat de legile tradiției, pe care 
el îl exprimă poetic: „Codrului, 
noi, răchițenii,/ Ne-nchinăm (așa 

ni-i dat),/ El ni-i mamă, el ni-i 
tată/ Și drăguț de împărat.” Fiind 
unul de-al lor, învățătorul-poet a 
hotărât să-i imortalizeze consăte-
nii prin alcătuirea acestui album 
sentimental, unde �ecare dintre 
ei este ilustrat în mod sugestiv, 
printr-un catren caracterizant, 
încât �ecare pagină a cărții con-
ține, alături de imaginea fotogra-
�că a celor vizați, versurile care-i 
plasează în cosmogra�a satului. 
Figurează alături și fruntașii sa-
tului, dascălii și preoți, și fami-
liile sărace, văduvele și bătrânele 
necăjite, rămase să-și ducă traiul 
modest, așa cum au apucat din 
bătrâni. În momentul de față, pa-
rohul satului este părintele Boc, 
fratele primarului clujean, iar Bi-
serica, este cea dintâi icoană sur-
prinsă de poet: „O pajură pe-un 
deal ea pare,/ Cu-mprejuru-i puii 
toți,/ Deopotrivă dragi, chiar 
dacă/ Unii-s vii și alții morți”. 
Răchițean get-beget este și prima-
rul Clujului, Emil Boc, surprins și 
el într-o elocventă secvență lirică: 

„De ani buni conduce Clujul,/ 
Orașul cu dragi lumini,/  Dintre 
răchițeni se trage,/ Și el neam de 
daci-latini”. Trăinicia și continui-
tatea satului țin de  conceptul de 
„vatră”, de „rădăcină a neamului” 
și mulți dintre evocați aici țin 
enorm la satul lor și-l venerează  
prin  legături durabile de rudenie 
care nu pot � ignorate. Chiar dacă 
unii dintre ei au plecat la oraș, 
verile sunt prilejuri de reuniuni 
familiale și de sărbătoriri în inti-
mitate. Celor plecați mai departe 
autorul-poet le-a înlocuit chipul 
cu câte un desen, iar evocarea lor 
a rămas în epigrama-amintire, �e 
prin tușe de umor, �e prin note 
satirice, precum cea de față: „Unii 
duși din Răchițele/ N-au, pe-aici, 
decât rar datu/ Ne-ntrebăm: 
l-au uitat oare?/ Ori li-i rușine 
cu satu?”. Totodată, pe aceștia îi 
mai „recenzează” odată în ver-
surile �nale intitulate Recviem 
pentru vechii răchițeni. Carte a 
satului, amintind de catrenele ci-
mitirului din Săpânța, inventarul 

răchițenilor trăiește prin umor și 
poezie, dar și prin evocarea unor 
momente din trecut, desprinse 
din lupta de rezistență dusă de 
Șușman sau de numirea primului 
primar comunist, recrutat dintre 
cele mai modeste și neîmplinite 
elemente ale satului. Alternând 
viziunea sumbră cu aceea veselă, 
poetul știe să se folosească de ș�-
chiul umorului spre a surprinde 
și partea ascunsă a vieții comu-
nității, făcând aluzie la un consă-
tean, prieten devotat făgădăului: 
„Când, Moarte, ți-a � plăcere/ Și 
îi vrea să �u al tău,/ Nu-ntreba 
unde mi-i casa/ Mă găsești în Fo-
gădău”. Luându-și în serios rolul 
de „gură a satului”, poetul Teo�l 
Răchițeanu instituie, sentimen-
tal și discret, o cronică rimată a 
comunității sătești din Răchițe-
le, pe  care îl s�nțește cu puțină 
aghiasmă poetică, într-o imagine 
insolită și de ilariantă retrospec-
tivă lirică.

Mircea Popa  
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