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și reproducerea lor ca atare în viața cotidiană. Cei care citesc această
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…Când a ajuns Apolodor,
Într‑un târziu, în Labrador,
A fost întâmpinat, se știe,
De pinguini cam peste‑o mie.
De peste tot s‑au adunat,
Ca la o vizită de stat.
Venit‑au zeci, venit‑au sute
Ca să‑l admire, să‑l salute…
Atunci când i‑a enumerat,
Gellu Naum s‑a limitat
La rudele de gradu‑ntâi
Care s‑au strâns în preajma lui
Și ni i‑a prezentat sumar,
În stilul lapido‑ghețar,
Că‑n vremea aia sub tipar
Intra doar strictul necesar.

Dar azi, când e democrație,
N‑avem restricții la hârtie.
Iar libertatea de a scrie
E fără limite și ea…
Așadar, cum se povestea,
Apolodor trecea‑n revistă
Toți pinguinii. De pe listă
Lipsește‑un număr însemnat
Din cei ce l‑au întâmpinat.
Dar să‑i redăm pe fiecare
Posterității cititoare
E imposibil. N‑avem cum,
Căci nici măcar Gellu Naum
Nu poseda întreaga listă –
Deci e nebun cel ce insistă,
Sperând să facă vreo scofală.
Nici piatra cea filozofală
N‑ar fi de mare ajutor
În identificarea lor,
Că prea‑s mulți pinguini… În fine,
Și pinguini și pinguine.
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Și‑apoi au fost botezuri, nunți…
Mai‑mai că‑ți vine să renunți:
Veri, unchi, mătuși, nepoți, nepoate,
Să‑i socotească cine poate?
Așa că, din acest motiv,
Noi proceda‑vom selectiv.
Îi vom numi în continuare
Pe pinguinii pentru care,
În respectiva‑mprejurare,
Serviciul pentru informare
A întocmit atent dosare
Și le‑a pus bine la păstrare
Pentru o vreme viitoare.
Aceștia‑s, deci, cu mic cu mare:
Cumnatul Apolodoringo,
Fost vicecampion la Bingo,
Cumătrul Apolodorex,
Tot pinguin, dar mai complex,
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Mutantul Apolodoren,
Un pinguin corcit cu ren,
Repudiat în mare parte
De pinguinii toți din carte,
Și Apoholohodohor –
La minte cam încetișor,
La intelect cam puțintel
(Prietenii‑l strigau „Georgel“) –
Și moașe‑sa, Apolodrama,
Ștergându‑și ochii cu năframa,
Distinsul Apolodoroclu,
Purtând baston, joben, monoclu,
Și vărul Apolodoreț,
Un pinguin cu părul creț,
Străunchiul Apolodorente,
Ce‑avea apucături demente
(dar nu lăsa deloc amprente),
Cumnatul Apolodorongo,
Un pinguin străin, din Congo…
Nașul Apolodorian,
Cu pașaport american
(Cel mai de vază pinguian!)
Vecinul Hapolodoriu –
Un pinguin mai tuciuriu
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Și văr ’su Hapolodorar,
De meserie lăutar.
Ei i‑au cântat: — Hapolodoare,
Să ne trăiești, că ai valoare.
Fă cinste c‑o răcoritoare!
Nepotul Apolodorambo,
Ce se mișca în ritm de mambo,
Nepoata Apolodoramba,
Ce se mișca în ritm de samba,
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