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1. Călătorie imaginară. Nică – I 
  
Seara, fiind obosit 
Imediat a adormit 
Și-a avut un vis frumos 
Cică…era curajos. 
* 
S-a urcat la repezeală, 
Într-o navă spațială. 
Și-a ajuns planeta Marte, 
Care nu e prea departe. 
* 
Aici a descoperit, 
Particuli mari de granit. 
Ea este planetă mare, 
Dar nu este primitoare. 
* 
Centura de asteroizi 
Riscă sa-i strivească nava. 
S-o părăsească degrabă? 
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2. Călătorie imaginară. Nică – II 
  
Ajunge pe Jupiter. 
Prea târziu iși dă el seama, 
C-a aterizat degeaba. 
* 
Nava se scufundă lent. 
Oare nu pot s-o îndrept? 
Se-ntreabă Nică cu mirare 
Și cu multă disperare. 
  
Cu efort o redresează 
Și-apoi o reorienteaza 
Către ținta următoare: 
E Saturn sau ce e oare? 
* 
După felul cum arată 
E-o planeta minunata, 
Cu inel in jurul ei, 
Îi mai trebuie…doar cercei! 
* 
Nava încă îl mai ține, 
Iar el se simte mai bine. 
Pe Neptun să-l ocolească 
Sau spre Pluto s-o pornească? 
* 
Până să se hotărască, 
Simte o mare balansare. 
Nava se dezintegrează 
Și spre Pamânt ea plonjează. 
* 
În minutul următor, 
Nică zace pe covor. 
Visul lui s-a terminat, 
Deși mai avea mult de umblat. 
* 
Și încă ce s-ar mai fi plimbat, 
Dacă nu cădea din pat! 
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3. La cireșe 
  
Într-o zi caldă de vară, 
M-am dus la vărul Ion, 
Să schimbăm vreo două vorbe, 
Dar…am avut ghinion. 
* 
Vărul nu era acasă 
Doar mătușa m-a primit. 
Dar, după cum m-a privit, 
M-am făcut și eu grăbit. 
* 
M-am urcat ca o pisică, 
Pe o creangă de cireș, 
Și-apoi m-am trezit deodată, 
Sus, printre frunzișul des. 
* 
Cireșele atârnate mă-ndemnau să le culeg, 
Chiar dacă erau prea coapte, 
Am umplut un sân întreg, 
De nu mai puteam să merg. 
* 
Când să cobor din copac, 
Mărioara, cu un arac, 
Făcea semne disperate, 
C-o să mi-l rupă pe spate. 
* 
  
Am sărit ca o maimuță, 
Ținându-mă de-o crenguță. 
Și dup-o fugă nebună, 
Cu mătușa mea pe urmă, 
Am reușit s-o fentez 
Și-apoi să mă-ndepărtez. 
* 
Mare, mare ghinion, 
Că n-a fost vărul Ion. 
Nici nu vreau să mă gândesc, 
Acasă ce-o să pățesc. 
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4. La scăldat 
  
Multă treabă e la tară, 
Mama spală, tata ară, 
Iar copiii vor doar joacă, 
Altceva ce sa le placă? 
* 
Pe furiș, printre tufiș, 
Cu desaga în spinare, 
Nică pleacă la plimbare 
Sau merge la scăldătoare? 
* 
Alergând în goana mare, 
Sare garduri și se oprește, 
Lângă un heleșteu cu pește 
Unde apa…nu-i privește! 
* 
Știe unde vrea s-ajungă 
Și o ia din nou la fugă. 
În sfărșit, el s-a oprit, 
Lângă lacul mult dorit. 
* 
Mulți copii se bălăcesc, 
Se scufundă, ori plutesc, 
Ies la mal, se aruncă iar 
Și instantaneu dispar. 
* 
Să nu fie mai prejos, 
Își lasă hainele jos 
Și s-aruncă de pe mal 
Cu capul direct în val. 
* 
Apa este minunată, 
n-ar mai ieși niciodată. 
Dar un gând îi joacă-n minte: 
Cum să-l mintă pe părinte? 
* 
N-are timp să se gândească 
Știe ce o să plătească. 
Așa că, se hotărăște 
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Și in zbor spre mal pornește. 
* 
Dar…surpriză! 
Nu-i vorba de nicio briză. 
Hainele au dispărut 
Și nimeni nu le-a văzut. 
* 
Ce mă fac? se intreabă Nică, 
Care tremură de frică. 
Cum ajung acasă gol? 
Și cum intru în pridvor? 
* 
O soluție a găsit, 
Dar mama l-a pedepsit, 
Degeaba îi cere iertare, 
Că nu găsește îndurare. 
* 
După ce s-au împăcat, 
Nică, chiar s-a apucat 
Să facă treabă în gospodărie, 
Pe placul mamei să fie. 
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5. Primăvara 
  
După ce-a trecut zăpada, 
Prinde viață acum livada. 
Câteva zile cu soare, 
Au adus pomii în floare. 
* 
Zbor de păsări călătoare, 
Cer senin și cu mult soare, 
Roi de fluturi, ciripit, 
Primăvară, ai sosit? 
* 
Nu cumva tu ne joci feste? 
Uitându-mă la ferestre, 
Văd cum fulgi pufoși de nea, 
Cad din cer prin fața mea. 
* 
Iarnă, nu ai luat sfârșit? 
Primăvara a sosit! 
Mă bucur mult când văd ninsoare, 
Dar, las-o pentru data viitoare. 
* 
Acum, noi așteptăm cu nerăbdare, 
Să vină o mare sărbătoare. 
Un iepuraș cu urechile plecate, 
S-aducă un coș cu oua colorate. 
 
 


