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Papagáj

(Fotó: Dittrich Panka)
Gősi Vali: Igaz mesék Rozellánkról – 1. Rozella
Volt egy másik papagájunk – nem nimfa, rosella!
Szivárványnak minden színét elárulta tolla.
Nem mondom, hogy túlságosna barátságos fajta,
Ali kutyánk barátságát is csípéssel várta.

Gősi Vali: Igaz mesék Rozellánkról – 2. ”Barátság”
Robi volt-e papagájunk, vagy talán Rozetta?
Nem derült ki soha, mert a kutyánk megugatta,
s a gyerekek szomorúan végül visszavitték,
oda, hol a madarat a zsebpénzükön vették.
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Dobrosi Andrea: Köszönet
Három papagájom a kórusban próbál,
míg kántori énem, a templomban szolgál.
Hívő madárkáim egyre ismételnek,
hálát adnak értem, s hálát az ételnek.

Dobrosi Andrea: Dac
A gazdám úgy szólván néma,
de van még egy papagája.
Akár köszönnék helyette,
de nem. Magomat megette.

Dobrosi Andrea: Felháborodás
Nahát, milyen módi ez megint,
velem kivételeznek rendszerint,
Én a papagáj különülve,
beszélhetek, csak külön ülve.

Dobrosi Andrea: Türelmetlen, kíváncsi
Vajon mi a beszéd tárgya?
egy papagájnak tudni kell!
Kérem, én adok a pletykára,
csak gyorsan, fiókám kikel.

Czégény Nagy Erzsébet: Fecserészés
Papagájok! Hú, de szupi!
Bóbitájuk nagyvárosi,
Fecserésznek jobbra, balra,
Ettől mászok én a falra.
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Czégény Nagy Erzsébet: Pletykadélután
Egy papagáj, kettő, három,
Késő napos délutánon,
Összeültek pletykálkodni,
Lett is ott nagy ramazúri.

Czégény Nagy Erzsébet: Madárkám
Délceg, bögyös, színes tollú
Papagájom hangos torkú.
Rákezded a rikácsolást?
Macskát hívok rögtön, meglásd.

Kamarás Klára: A kalitka előnye
Papagájok kalitkában,
rabok, mégis ülnek bátran.
Nem féltik a bőrüket:
ide macska nem jöhet!

Kamarás Klára: Éhesen
Három papagáj a lécen
fecserészik, ahogy nézem:
- Mikor lesz már magocska,
tán elaludt a gazda?

Kamarás Klára: Beszélő papagájok
Van énnékem papagájom.
Nem is egy, de éppen három.
Ha rákezdik, beszélgetnek,
minden titkot kifecsegnek.
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Kamarás Klára: Mesél a vén papagáj
De gyönyörű voltam hajdan,
csőröm, farkam csupa báj.
A fél világot bejártam,
mint planétás papagáj.

rozetta: A papagáj
A papagáj egy tarka tollú díszmadár kalitkában élő társa az embernek.
Ha tanítják, mókás hangon beszélget:
Gyurrrika vagyok, szerrretlek! :)

Riba Ildikó: Család
Papagáj és mamagáj ketten együtt
kis család,megjelent a gaz csábító,
harmadikként az ágra odaszállt, de
a kis tojó nem lotyó, dala a hűségről szól.

Hanyecz István (shf): Papagáj
Plettykás papagály ül a lócán
álarcot öltenek farsang táján
szines tollak diszitik a canárit
Csevegnek naphosszat bármit

Hanyecz István (shf): A beszélö papagáj
A papagájt betanitják sok dolgokra
bezárják öt naphosszat a kalickába
ha vendég jö unalmába kifigurázza
gazdáját rikácsolva helyben hagyja
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Gősi Vali: A tolvaj nimfa
Remélem, hogy mindenkit kíváncsivá tettem:
elmesélem, amit múltkor majd’ elfelejtettem:
volt egyszer papagájunk – igen jámbor fajta,
lopott mindent, ami fénylett: tolvaj volt e nimfa.

Gősi Vali: A dalos nimfa
Szürkés-sárga papagájunk nimfa volt, s a farka
arra billent mindig, ahol dalt fütyült a gazda.
Jobbra billent, ha a nóta nem volt épp’ ínyére,
balra, hogyha utánozva hívott koncertjére!

Gősi Vali: A hűtlen nimfa
Hím volt-e a beste madár, vagy egy szelíd nőstény,
nem derül ki sohase már, mert a repülését
biztosítva a papagájt egyszer kiengedtük,
megszökött, mert az ablakot nyitva felejtettük.

Dittrich Panka: Gyurika
Színes tollú papagáj
számára nincs akadály
felesel a kis pimasz
csőrén ejtve egy grimaszt.

Dittrich Panka: Kedvencek
Van nékem két papagájom
többet ér, mint öt-hat majom
mert ha reggel őket hallom
vidáman kezdődik a napom.
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Vitál Mária: Invitáló
Menjünk együtt díszlépésben,
a díszmadár kereskedésbe!
Akció van nem is kevés,
papagáj ára: mélyrepülés!

Vitál Mária: Díszmadár Kereskedő
Üveg gömbbe színes halat...
Párba kérnek madarat?
Papagájért ha kettőt fizet,
tessék, máris hármat vihet!

Vitál Mária: Biztatás
Itt várnak az új gazdára,
vigyék őket kalitkával!
Tanulékony ez a fajta,
Papagájtoll ékes rajta.

Vitál Mária: Hangulat váltás
Papagáj hölgy mérge elszállt,
fecsegésből nótára vált.
Együtt marad a család?
Füttyentésre senki se várt!

Vitál Mária: Bemutatás
Nézd a párja oly szégyellős,
fejet hajtva pislant kettőt.
Bal füle most éppen beteg,
Papagáj úr, meg be-rekedt!
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Vitál Mária: Nógatás
Papagájcsőrrel csak szemeznek,
bánatosak, alig esznek!
Vigyék-vegyék mind a hármat!
Családoknál oly mókásak!

Vitál Mária: Gyurri barrát
Tanulékony ez a madár,
úgy szólítják Gyurri barrát.
Ő az úr a családban, kincset
rejt a papagájtorkában!

Vitál Mária: A haknis
Papagájom szóval töltve!
Illeg-billeg a tükörben!
Haknizik a szemfüles,
színes tollban olyan fess!

Vitál Mária: Figyelmeztetés
Ha kakadu él veled,
vigyázz kiről mit fecsegsz!
Hangfelvétel garantált,
lejátssza a papagáj!

Vitál Mária: Árulkodó
Csőrét ugyan be nem fogod,
papagáj az nem tart titkot!
Kéretlenül átadja a híreket,
nekünk sosem sem hízeleg!
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Vitál Mária: Közömbös
Papagáj torka ki nem szárad,
egész nap csak prédikálgat!
Káromkodik kiált, hadar,
Fütyül arra, ki, mit akar!

Dobrosi Andrea: Az idomár
Hogy utánozok, nem majomszokás,
tyúkocskád is én vagyok, bi-bi-bá,
papagájként kimondom, kotkodács,
tartsd az ütemet velem: ti-ti-tá...

Vehofsics Erzsébet: Szomorú papagáj
Egy papagáj, ha szomorú
- hiába van lánya, nője csukott szemmel egyre szipog
- elveszett a zsebkendője –

Golán Angéla Gabriella: Tere-Fere
Az ágon három papagáj,
de beszédnek akadály,
hogy kettönek szeme zárva,
s csak harmadiknak jár a szája.

Golán Angéla Gabriella: Aggály
Állatkerti pap aggálya,
hogy elszáll a papagája,
ezért öket jól bezárta
az állatkerti kalitkába!
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Varga Katalin: Berci
Van egy nimfapapagájom, neve Berci.
Szószátyár, kíváncsi, sok minden érdekli.
Látta a fotót a három szép madárról.
De ő csak egyet szeret, képet magáról.

Varga Katalin: Na, mi van?
Ül Berci mélán, fent az ajtó tetején.
Monológra készül, nagy kópé a legény.
Jó fiú vagyok, ezt ismételgeti.
Szép papagáj, bólogatva hozzá teszi.

Varga Katalin. Hogy vagy?
Amikor hazaérek a Napköziből.
Szia, hogy vagy? Berci kedvesen így köszön.
Nézegeti a három díszes papagájt.
Nem irigyli őket, megszokta a magányt.

Varga Katalin: Három bóbitás madár
Három bóbitás, színes tollú madárka.
Összegyűltek szépen egy jó traccspartira.
Okosak a papagájok, ők beszélnek
Ugye, egy kis figyelmet érdemelnének?

rozetta: a papagáj
papagájom gyurika
háza kupolás kalitka
onnét kiáltoz a világba:
gyerrre ide, rrrozika!
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