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Referinţe critice 
(  Selecţie)  
 
 Titina Nica Ţene ştie să se apropie de universal receptărilor copilăreşti cu un 
firesc al prozodiei întru totul notabil, evocând momente de trăire emoţională pe care  
micii cititori îl percep şi îl înţeleg cu uşurinţă căci emisiunea se face pe…lungimea de 
undă specifică a copilăriei.( …) “Recreaţia grădinii “ este o lectură ce se recomandă de la 
sine ca o lectură utilă şi plăcută, ca o carte ce-şi află firesc locu, acum la începu de an 
şcolar, în ghiozdanul fiecărui elev din ciclul primar. 
 

Constantin Cubleşan, ”Curierul primăriei “,nr.135 
din  22 septembrie 1997. 

  
  
 
 
 

Una dintre caracteristicele operelor valoroase în care un autor îşi transpune 
spiritualitatea creatoare, este simplitatea. Marile opera strălucesc tocmai prin simplitate, 
prin uşurinţa exprimării şi prin acurateţea evocăriiu artistice, fie că sunt înfăptuite prin 
linie, prin culoare, prin cuvânt, ori prin sunte.( …). 

În acest context se încadrează şi poezia doamnei Titina Nica Ţene( …). 
 

Petre Birău, “Semne “, Deva, 2003. 
 
 
 
Talentul didactic al autoarei se simte în limbajul copilei care are o altă înţelegere 

privind sensul cuvintelor comparativ cu adulţii.(… ) 
 În lumea noastră globalizată, unde multe sunt percepute ca o clonare de idei şi 

fapte şi unde şcolile înalte oferă cursuri de CREATIVE WRITING, din când în când, îşi 
face simţită prezenţa câte un scriitor authentic, cu talent înnăscut şi care adduce varietate 
în literature contemporană. Titina Nica Ţene este o astfel de scriitoare. 
 
Mariana Zavati Gardner “Oglinda literară “, nr.38, 2005. 
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RECREAŢIA  GRĂDINII 
 
 
 
 
  

Traista cu poveşti 
 
Ţine buna traista-n spate 
cu poveşti, multe-adunate, 
ce le-ascultă Ionică, 
smirnă ochii la bunică… 
 
despre un ied necuminte, 
despre lupul care minte, 
 
despre zâne, feţi-frumoşi, 
balaori şi prinţi bărboşi. 
 
Ionică-i mai cu..minte 
decât lupul care minte… 
 
şi-i mai cuminte…un pic 
decât iedul cel mai mic, 
 
cu toate că astâmpăr n-are, 
ca şi iedul cel mai mare. 
 
La plecare, Ionică 
Roagă dulce pe bunică: 
 
-Bună, dacă mă iubeşti, 
Să-mi dai traista cu poveşti... 
 
 

Anotimpul jocului 
 
Din zăpadă-ncep să curgă 
pârâiase mii şi mii 
semn că vine  PRIMAVARA 
peste câmpuri, dragi copii! 
 
Ne scăldăm în apa rece 
până cand  se lasă seara 



 4

şi ne zbenguim pe vale 
cât este de lungă VARA 
 
TOAMNA vine tip-tiptil 
cerne  peste tot culoare 
mere, pere şi gutui 
rumenesc frumos sub soare. 
 
IARNA este o minune 
că ne dăm cu sănioara 
şi patinele pe gheaţă 
până vine primăvara. 
 
 

 Anotimpurile 
 
TOAMNA  vine cu penelul 
colorează copăcelul. 
 
IARNA ninge cu fulgi mici 
parcă-s mii de licurici. 
 
VARA ne umplem de soare 
Când la munte când la  mare. 
 
PRIMAVARAne oferă 
ghiocei , nu flori de seră! 
 
  
 

Ciocănitoarea 
 
Într-un nuc pletos şi mare 
sosi o ciocănitoare, 
cu basmaua dantelată 
şi rochiţa colorată. 
Uite, colo-n colţişor, 
se ascunde-un viermişor 
să nu-l vadă  “ gospodina“, 
care curăţă tulpina. 
Deşi stă, ca după uşă, 
cu plăcere-l bagă-n guşă, 
iară nucul, lung foşneşte, 
semn că ei îi mulţumeşte. 
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Cireşii 
 
Am sădit lângă bloc doi cireşi, 
subţiri şi plăpânzi ca o floare, 
copiii îi privesc bucuroşi 
cum îşi-nalţă crenguţele -n soare. 
 
Prin florile albe ca neaua 
cântă păsărele zglobii 
şi pace aduc între oameni 
şi bucurie pentru copii. 
 
Se scutură floarea-ntr-o seară, 
bănuţi de argint pe cărare, 
se-ndreaptă cireşii spre vară 
şi vântul se umple de floare. 
 
Copii măricei şi copii mititei, 
veniţi să ne vedeţi cireşii, 
cum atârnă-n ei cireşele-cercei, 
la fel de roşii ca obrajii voştri. 
 
 
 

E-atâta hărnicie 
 
În mările de holde cu valuri pârguite 
vin copii să cânte hărnicia, 
se-ngână-n spice chemările-mplinite 
cu aburii din pâine şi copilăria. 
 
E-atâta hărnicie şi dăruire-n toate, 
de bogăţia toamnei ne bucurăm şi noi 
şi parcă fructele-s cu soarta împăcate 
când pline camioane  trec şuvoi. 
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Recreaţia grădinii 
 
Când mă duc eu în grădină 
între legume şi flori 
mi se pare, deseori, 
că-i o linişte deplină. 
Insă… am surprins odată 
trei legume cum se ceartă; 
nu cu un scop oarecare 
ci aşa, de la distanţă, 
o legumă cu o floare 
ca să-şi deie importanţă. 
Şi era grădina toată  
numai o vibraţie, 
cred că şi ea, ca la şcoală, 
avea… recreaţie: 
Gata! Luaţi o pauză! 
strigă-n cor toţi năstureii, 
pentru această cauză 
par să sune clopoţeii. 
Cum sta varza în grădină 
ca o barză-ntr-un picior 
şi rotată în lumină 
le vorbi suratelor: 
Uite! Mi-au crescut în soare 
frunze mari ce-aduc răcoare 
nu ca voi, ce dezvelite, 
staţi în soare ameţite, 
iar eu stau şi mă socot 
c-o să vă uscaţi de tot. 
- Nu mai spune, zise macul, 
înroşindu-i-se capul. 
Chiar de stăm noi în lumină, 
sare o floare de sulfină, 
dăm polen pentru albină, 
însă frunza ta cea creaţă 
e tocată pentru raţă. 
- Ne lipsim de aşa părezenţă, 
zise tare pătrunjelul, 
ca să iasă-n evidenţă. 
Intr-un colţ, o sunătoare 
a zvârlit seminţe-n soare 
cu un fel de… pocnitoare. 
Hop, rochiţa rândunicii 
i se adresă furnicii: 
- Ia, mai coborâţi şi voi, 
toată ziua staţi pe noi! 
Iar de lângă stâlpul porţii, 
speriată, o lalea: 
Imi treziţi regina nopţii, 
dacă nu veţi înceta! 
Gura leului, stăpână, 
cum e ea peste grădină 
zise, numai într-o doară, 
ridicând în vânt o nară: 
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Potoliţi-vă, vă rog! 
Şi-ntr-o clipă încetară. 

 

Fluturii 
 
Este primăvară, Doamne, 
peste câmpul cu trifoi 
eu alerg cu alţi copii 
după fluturi prin zăvoi. 
 
Nu-i prindem că nu e bine 
fluturii n-or să mai zboare 
dacă le-atingem cu mâna 
puful de pe aripioare. 
 
Ei se  învârtesc şi zboară 
sus spre florile din tei 
nouă nu ne ajunge ziua 
s-alergăm tot după ei. 
 
 

Copiii 
 
Noi suntem copiii de azi 
ne pregătim pentru zborul de mâine, 
precum mugurul din creanga de brazi, 
sau bobul din spic pentru pâine. 
 
Sub cerul ţării cu limpezimi de vis 
muncim şi învăţăm cu dăruire 
şi-n hora dragostei de neam ne-am prins 
dând gândului nostru-mplinire. 
 
Creştem frumoşi sub seninul zării 
şi aripi ne deschidem pentru viitor, 
de unde navele visării 
pornesc în necurmatul zbor. 
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   Grădinarii 
 
Lili, Lică şi Ionică 
şi-au ales- nu prea departe – 
lângă bloc, grădină mică, 
hotărând tot, ca la carte! 
 
Lili, fiind ceva mai mare, 
face straturi cu o sapă; 
cu stropitoarea păpuşii, 
Lică s-a dus după apă. 
 
Ionică, cel mai mic, 
umblă-n urma lor cu teamă, 
în grădină are un rost 
este...”băgător de seamă “! 
 
  
 
 

Haplea 
 
Eu, Ionel  şi două fete 
am pornit-o spre pădure, 
înarmaţi cu coşuleţe 
să culegem fragi şi mure. 
 
Noi cu râvnă culegeam 
însă dragul Ionel 
în coş nu punea nimic 
avea grijă doar de el. 
 
Am umplut trei coşuleţe 
toţi cu gândul la dulceaţă 
numai pe Ionică al nostru 
îl durea burta de greaţă. 
 
Părinţii ne-au lăudat 
ne-au dat şi câte-un pupic 
Ionel s-a ruşinat 
nu avea în coş nimic! 
 
 
 
 



 9

Iepuraşul 
 
 Astăzi, un copil poznaş 
 a-ntâlnit un iepuraş: 
- Unde mergi, măi iepuraş? 
- Ia…, eu plec de la oraş, 
 că, aici, la bloc, în dos, 
 n-am o varză pentru ros 
 şi sunt mic şi-nfometat, 
 de trei zile n-am mâncat! 
- Ce prostuţ eşti, iepurică, 
  hai la grădina lui Lică 
  ai să rozi la varză dulce 
  până somnu-o să tea puce! 
 
 Spuneţi-mi, voi, dragi copii, 
 a făcut vreun rău poznaşul 
 c-a momit el iepuraşul? 
 
   
 
 

 In grădină 
 
In grădina mea cu nuc, 
unde  deseori mă duc, 
au crescut flori dantelate, 
cu lumină colorate. 
Roşul din basmaua mea 
s-a  mutata într-o lalea. 
Din crâmpei de cer rochiţa 
şi-a făcut-o albăstriţa. 
Floarea-soarelui, mai mare, 
şi-a pus pălării de... soare. 
O floare mai cu tupeu 
a  luat gura de leu. 
La poalele nucului 
- ciuboţica cucului – 
uitată a fost de cuc, 
ce cânta adesea-n nuc. 
 
Mai jos, în dosul porţii, 
doarme-n zi regina nopţii 
numai seara se trezeşte 
şi parfum ea răspândeşte. 
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În livezile din sat 
 
S-a-mbrăcat în galben toamna 
ca şi aurul din grâu, 
Floarea-Soarelui e doamna 
aplecată peste râu. 
 
Toamna şi-a ascuns lumina 
sub perdelele de ceaţă, 
nucul şi-a-nălţat tulpina 
însă vântul nu-l răsfaţă. 
 
Noi cu toţii am plecat 
-cu obrajii rubinii- 
în livezile din sat 
să culegem bogăţii. 
 
De cum vine dimineaţa 
huruie pe câmp tractoare, 
să rodească-n brazde  viaţa 
bobului scăldat de soare. 
 
 

Pomişorul din grădină 
 
Hai, copii, să facem noi 
o grădină de legume, 
ce sădim în ea anume 
o să spuneţi singuri voi. 
 
Să săpăm, să facem straturi 
mărunţind uşor pământul 
ş-or să crească zarzavaturi 
legănându-se cu vântul. 
 
Să sădim şi-un pomişor 
în grădina de legume, 
uite, colo-n colţişor, 
vreţi să spuneţi ce anume? 
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-Un cireş! Strigară ţânci, 
să ajungă până-la stele, 
iar în vară când rodeşte 
crengile s-atârne grele! 
 
Astfel în grădina noastră 
creşte pomul, dar eu zic: 
o dată cu munca voastră 
aţi crescut şi voi un pic. 
 
 
 
 

Zi de toamnă 
 

Printre flori nu mai sunt 
fluturi, 
nici pescăruşi 
printre nori, 
tu, copac, iarăşi 
te scuturi, 
când săgeata brumei 
cade-n zori. 
Este frig şi 
ziua-i mică. 
Bate-un vânticel 
subţire, 
iar un fir de levănţică 
se usucă de uimire. 
Tufănica în lumină 
se trezeşte-ncet din somn 
şi priveşte prin grădină: 
-S-a dus visul policrom! 
 
 
 

Primul abecedar 
 
 
Frunzuliţe gălbioare 
-aripi nici de fluturaş- 
se aşează pe cărare 
parcă ar fi un covoraş. 
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Fructele se coc sub soare 
păsări ciripesc duios, 
îmbrăcaţi de sărbătoare 
merg copii pe stradă-n jos. 
 
Stoluri, stoluri se îndreaptă 
către  Şcoală, unde-n dar, 
vor primi cu bucurie 
primul lor abecedar. 
 
 
 

În excursie 
 
În vacanţă, am plecat în excursie iar, 
aleargă trenul ca un şarpe de argint, 
cântând privim prin al ferestrelor chenar 
la nesfârşite-ntinderi de pământ. 
 
Sclipeşte soarele-n roua din iarbă, 
gâzele aleargă prin grâul din lan, 
cerul a pus munţilor albastră salbă 
şi se aude un cântec din fluier de cioban. 
 
Se derulează al văilor decor, 
în zori câmpia se-mbracă în holde, 
ne-aleargă privirea în zbor 
spre-naltele achele de sonde. 
 
Am ajuns la locul cuvenit de popas, 
unde, la foc de tabără, vom cânta 
frumuseţile ţării ce-n inimi ne-au rămas 
şi povestiri despre viteji vom asculta. 
 
  

Toamna 
 
În păduri s-a strecurat 
şi în struguri din vie 
şi pe toate a picurat 
o culoare ruginie. 
 
Ea aprinde în livezi 
sori, gutuile-n amiezi, 
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noi le rupem de pe ram 
şi le aşezăm în geam. 
 
Hai, copii, s-aducem noi 
de cu zori şi până-n seară 
-până nu ne udă ploi- 
 rodul  toamnei  în cămară! 
 
 

Prima zi de şcoală 
 
Este toamnă peste câmpuri 
Vântul bate-n vie toaca 
Catincuţa este tristă, 
Aşa crede ea acum, 
Că s-a terminat cu joaca. 
-Mâine începe şcoala, mamă! 
Eu mă bucur şi nu prea, 
Chiar dacă am crescut mai mare 
Parcă tot mai m-aş juca. 
Mama îndată o linişteşte: 
-O fetiţă care ştie 
Ziua-ntreagă cum se-mparte 
Are vreme pentru toate 
Şi de joacă, şi de carte. 
 
 
  

Catinca 
 
Ceasu-ntruna ţăcăneşte, 
nu tace, nici nu vorbeşte. 
Taca-tica, taca-tica, 
restul nu face nimica. 
 
Tare mult s-ar plictisi 
dacă nu l-ar mai privi 
o fetiţă şcolăriţă 
cu şort nou şi cu rochiţă. 
 
Şi Catinca şcolăriţa 
cum a venit de la şcoală 
mai întâi pe mâini se spală 
aşează pe umeraş 
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uniformă, pieptăraş 
şi mănâncă liniştit 
frumuşel şi îngrijit. 
 
Mai apoi fetiţa noastră 
udă florile din glastră 
şi priveşte către ceas 
timp dacă i-a mai rămas 
pentru lecţii, pentru joacă, 
timpul aiurea să nu treacă. 
 
Ce cuminte-i şcolăriţa! 
Eu vă îndem dragii mei 
ca să luaţi exemplul ei! 
 
 
 

În poiana cu urzici 
 
În poiana cu urzici 
locuiesc nişte furnici: 
una este şcolăriţă, 
alta e la grădiniţă. 
una-şi face temele 
cealaltă desenele. 
 
Dintre ele cea mai mică, 
fiind un bebeluş-furnică, 
umblă după demâncare 
pentru ca să crească mare. 
 
Când le vezi pe loc îi zici: 
Ce mai harnice furnici. 
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BUCURIA LUCRURILOR SIMPLE 
 
 
 
  
 

Bucurie în vară 
 
De câte ori vine vara, 
simţim cum rodeşte lumina în grâu. 
Ascultăm în ierburi 
vibrând vioara, 
şi izvorul printre stânci 
visându-se râu. 
Vorba bună ne încolţeşte-n gând 
şi trecem veseli prin zile cu soare şi ploi. 
 
Auzim înţelepciunea străbunilor 
urcând în tinere tulpini către noi. 
De câte ori luăm un spic în palmă, 
simţim cum holda se visează pâine, 
iar ziua e mai înaltă şi mai calmă 
în devenirea noastră către mâine. 
 
 
 

Bucuria lucrurilor simple 
 
Să te bucuri că nu a plouat 
si a fost o zi mai luminoasă 
cocoşul în ogradă a cântat 
amintind întoarcerea acasă. 
 
Să te bucuri că ai cules un măr 
Rumenit cu miezul plin de soare 
si copilul mic, abia mergând, 
ti-a intins, cu mâna lui, o floare 
 
Să te bucuri că a înflorit cireşul 
lângă o tufă mov de liliac 
că in lanul aurit de soare 
stau aprinse lămpile de mac 
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Că pădurea-n toamnă a ruginit 
poleind  cărările cu lună 
cineva ti-a spus, abia soptit, 
seara la culcare, noapte bună! 
 
Fericirea nu e peste mări 
nici de sus să n-o astepţi mereu 
ea e aici în lucrurile simple 
care zilnic sunt în jurul tău. 
 
 

Balonul 
 
Un balon, rotund ca luna, 
sare de-l loveşti într-una, 
se tot duce şi tot vine 
când la mine, 
când la tine, 
când în sus, 
şi când în jos, 
în continuu dans voios, 
la fel de neastâmpărat 
ca şi noi câte-odat`, 
dar…la joacă, ne uneşte 
şi ne împrieteneşte. 
 
 

Bine ai venit primăvară 
 
Pe sub salcia pletoasă 
curge râul murmurând 
Soarele pe ceru-albastru 
ne luminează zâmbind. 
 
Ghioceii parfumaţi 
au ieşit de sub zăpadă, 
vin copiii bucuroşi 
să-i culeagă şi să-i vadă. 
 
Dealurile vor fi verzi 
o să cânte cucul iară, 
noi suntem tot mai voioşi, 
Bine ai venit, primăvară! 
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 Harnic ca un ghiocel 
 
Mic şi cu zăpada-n cap 
a ieşit către lumină 
s-anunţe cu bucurie 
primăvara ce-o să vină. 
 
Este primul dintre flori 
şi e mic şi e gingaş 
două aripioare albe 
parcă ar fi un fluturaş. 
 
Nu e fluture, nu zboară, 
stă pe verdele-i picior  
până îl culeg copiii 
pe micuţul vestitor. 
 
De 8 Martie, lui mama, 
dăruiţi-i ghiocei 
să vă ureze cu drag 
să fiţi harnici tot ca ei. 
 
 
 

Desen pe trotuar 
 
Am desenat o casă pe trotuar, 
deschisă am schiţat şi uşa, 
la fereastră cântă un canar, 
şi m-am mutat acolo cu păpuşa. 
Am desenat şi o grădină cu flori, 
cu fructe o livadă am încărcat 
şi, ca să mă trezească-n zori, 
pe casă am pus cocoşul pintenat. 
Abia aştepti vacanţa care vine 
să plec, din nou, tot la bunica-n sat. 
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În planor 
 
Parcă pluteşti pe-o aripă de nor, 
când te plimbi într-un planor. 
 
Într-un zbor uşor şi lin 
ca un miros de pelin. 
 
Să priveşti de la-nălţime 
să  trăieşti clipe sublime 
 
Să zăreşti copii la scaldă 
când ziua-i senină, caldă. 
 
Pe ogor e sărbătoare 
şi-n roade e numai soare. 
 
Zbor cu fratele mai mare 
ce-i constructor de planoare 
 
   
. 

În tabără, iarna 
 
La munte, în pădurea de brazi, 
ajuns-am cu  bucurie,  azi. 
 
Ne vor purta săniuţlele-n goană 
de sus până jos în poiană. 
 
Din bulgări cu străluciri de stea 
vom face un Moş Crăciun din  nea. 
 
Unul şi-n iarna trecut-am făcut 
dar unde-i, oare, unde a dispărut? 
 
Iar când frigul va strânge mai tare, 
ne vom duce cu stelele la culcare. 
 
 
 
 
  
 
 



 19

 
 

  Infloresc gutuii 
 
Eram, într-o seară, în grădina mea 
Pescuiam  cu gândul, dintr-un lac, o stea. 
 
 Se-nvârteau în roiuri stelele de foc, 
 Bănuiau, pe semne, că le chem la joc. 
 
 Se-oglindeau în apă, tremurând uşor, 
 Le bătea şi vântul, ce trecea în zbor. 
 
 Când..., spre dimineaţă, steaua lucitoare, 
 În gutuiul nostru, s-a schimbat în floare. 
 
   
 
 
 
 
 

Învăţătoarei 
 
În mâna dreaptă condeiul mi-ai pus 
să pătrund cu el în univers, 
să-mi urce visul cu-o treaptă mai sus 
şi să-mi pun recunoştinţa-n vers. 
 
Mi-ai vorbit de istoria ţării, milenară, 
de sângele vărsat de străbuni, 
azi ţării să-i fim primăvară 
şi copilăria, patriei cununi. 
 
M-ai învăţat să înţeleg 
sensul cuvântului iubire 
din toate să fac un întreg: 
România şi a ei cinstire. 
 
Anii trec peste vârfuri de brazi 
zilele sunt mai luminoase şi pline, 
copii de ieri, constructorii de azi, 
în tot ce fac, zidesc ceva din tine. 
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La bunica 
 
La bunica mult îmi place 
are-n curte dobitoace: 
porcul, capra şi cu ţapul 
şi cocoşul pintenatul, 
gâşte, raţe şi curcani 
ce se-nfoaie năzdrăvani. 
Mai trăieşte la bunica 
Mieunicu, Mieunica 
şi fălosul de Azor 
care mârâie de zor. 
Anastasia gândi cu foc: 
 
“Cum să fac să aibă loc 
În camera mea din bloc?” 
 
  
 

La mare 
 
Sta pe malul mării, 
într-o zi cu soare, 
Ionică-al nostru, 
Construind vapoare. 
 
Se uita în zare, 
se ruga de valuri, 
să-i ducă vapoarele 
departe de maluri. 
 
Tata, tot văzându-l 
cum de dor tânjeşte, 
i-a făcut cu ochiul, 
clar…, marinăreşte: 
 
-O să-nveţi, copile, 
când vei creşte mare, 
să-ţi găseşti puterea 
să conduci vapoare! 
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   Mări de crini 
 
 Am trecut prin mări de crini 
 cu flori albe pe tulpini. 
 Arome îmbietoare 
 ies din fiecare floare. 
 Uite colo, o fetiţă 
cum le prinde în cosiţă 
şi se luminează strada… 
Parcă-i Albă-ca- Zăpada! 
 
 
 

Melcul 
 
Melcule, melcuţul meu 
ce n-aş da să am şi eu, 
de la bunul Dumnezeu, 
harul tău! 
Nu te plouă, 
nu te ninge, 
bate vântu-ţi este bine, 
că porţi căsuţa cu tine. 
 
 
 
 

Mica învăţătoare 
 
Surioara  nu e mare 
dar deja e-nvăţătoare 
face lecţii cu: 
Păpuşa, Mieunica, 
Ursuleţul, Maimuţica. 
Iată toţi elevii ei 
ce i-a aşezat frumos 
pe o pătură pe jos. 
Ea întreabă, ea răspunde, 
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căci Păpuşa nici n-aude. 
Ursuleţul e din vată 
nu vorbeşte niciodată. 
Maimuţica e din pluş 
are pe nas puţin tuş. 
Singura care e vie 
şi ar trebui să ştie 
e elava Mieunica, 
însă...nu ştie nimica, 
este foarte neatentă 
şi-o să fie...repetentă! 
 
 
 

A răcit, în gât, păpuşa 
 
Lili-nchide bine uşa 
şi îşi ceartă-ncet păpuşa: 
-Dacă nu  te-ai îngrijit, 
uite că ai şi răcit! 
Ai plecat la joacă-afar` 
fără să îţi pui fular, 
ai băut şi apă rece, 
asta toate le întrece! 
Stai în pat, să fii cuminte! 
Că îţi fac un ceai fierbinte. 
Am vreo două aspirine, 
să le iei, să te faci bine 
... 
 Acuma, ca drept pedeapsă, 
o să stai închisă-n casă! 
 
 
 
 

 Doctoriţa 
 
O fetiţă de trei ani 
cu şorţ şi papuci din pluş 
s-a făcut, aşa, deodată, 
doctoriţă de păpuşi. 
 
A luat, cu mare grijă, 
din sertar de după uşă 
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un beţişor şi înţeapă 
uşurel pe a ei păpuşă. 
 
Zice că ar fi răcit, 
că umblă cam dezbrăcată 
şi o ceartă cu blândeţe: 
- Fată neastâmpărată! 
 
   

Mieunicu, Mieunica 
 
Mieunicu, Mieunica 
Sunt pisoiul şi pisica 
Uite aşa le-a zis mămica! 
Mieunicu, Mieunica. 
 
Acum, plânge Mieunica 
Miau ! Miau ! Miau! 
Ca şi pisica, 
Oare unde e mămica ? 
 
Are şi ea o mămică 
Chiar dacă-i numai pisică. 
 
Apoi, plânge Mieunicu 
Miau ! Miau ! Miau ! 
Ca şi pisicu 
Oare unde e tăticu ? 
 
Are şi el un tătic 
Chiar dacă-i numai pisic. 
 
În lumea asta mare, 
Nimic nu e la-ntâmplare. 
 
 

Musafirul 
  
În prima zi de şcoală 
un gingaş porumbel 
a poposit în clasă, 
chiar lângă Ionel. 
 
N-avea ghiozdan în spate 
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şi nici abecedar, 
dar a adus din zare 
un strop de cer în dar. 
 

Ghem-pisic 
 
Stă pe labe, jos, pisicu 
noi îi spunem Mieunicu 
cât este ziua de mare 
plânge după demâncare. 
Este mic şi drăgălaş 
dar e şi tare poznaş: 
ieri, pe ghem s-a repezit, 
l-a luat, l-a răsucit, 
cu gura şi cu lăbuţa, 
dându-se peste el huţa! 
Învârtindu-l în neştire 
s-a înfăşurat în fire. 
Când vine bunicul acasă 
ce a văzut pe covor ? 
-Două gheme de fuior- 
Aplecându-se să vadă 
unul din gheme avea...coadă. 
pe loc s-a speriat 
când un ghem a...mieunat 
şi-a dat seama bunicu 
că nu-i ghem şi-i Mieunicu. 
 
Cât era el de bunic 
nu văzuse ghem-pisic. 
 
 
 
 

Are mama doi băieţi 
 
 
Are mama doi băieţi 
Ionuţ şi Floricel 
şi ştiţi cum  se-nţeleg ei? 
Ca Azor cu Motănel. 
 
Ionuţ aşează patul 
vine-l strică Floricel 
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Ionuţ ridică perna 
şi-o trânteşte, buf, în el. 
 
Şi nici unul nu se lasă 
se-nchipuie năzdrăvani 
au spart şi vaza cu flori 
şi se bat ca  doi curcani. 
 
Se ridică în picioare 
şi se privesc mânios 
care e mai tare, care, 
şi se tăvălesc pe jos. 
 
In vârtejul lor nebun 
nu mai văd în jur nimica 
au călcat-o drept pe coadă 
pe micuţa Mieunica. 
 
Mieunica sare-n lături 
lingându-se pe la bot 
zău aşa copiii aceştia 
cred că s-au prostit de tot. 
 
După ce se potolesc 
se uită, ia bine seama, 
praful  s-a ales de toate 
ce ne facem, vine mama! 
 
 Repede  fac bine patul 
 pun şi pernele pe el 
 dar cu vaza ce ne facem? 
 Se sperie Floricel. 
 
 Şi ca doi copii cuminţi 
 sar în faţa lui mămica 
 şi cerşesc o sărutare: 
- Nu am făcut rău nimica. 
 
 Mama le ştia năravul 
 şi se uită, lung, prin casă, 
 ordine pare să fie, dar, 
- unde-i vaza de pe masă? 
 
Ei se uită cu mirare 
şi se lovesc cot în cot 
- O să vă dau sărutare 
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când veţi fi cuminţi de tot! 
 
Ce angajament şi-au luat 
Ionuţ cu Floricel, 
rămâne să mai vedem, 
doar nu-a Azor cu Motănel!? 
 
 
1977 Drăgăşani 
 
 
 
 

Ne bucurăm de ninsoare 
 
Dansează fulgii de nea, 
norii-au prins soarele-n gheare, 
se-nveleşte câmpul cu maramă grea 
şi ne bucurăm de ninsoare. 
 
Alergăm prin zăpadă, până târziu, 
când mama ne cheamă acasă, 
cum trece timpul nici noi nu ştim. 
Prima ninsoare e tare frumoasă! 
 
 
 
 
 

  Ninge pentru prima  oară… 
 
Ninge pentru prima oară-n iarna aceasta 
Stele albe cad peste copii 
Ce zburdă cu ochii la cer 
Şi fulgii vin, şi fulgii pier... 
Ninge pentru prima oară-n iarna aceasta 
Şi ne cuprinde un dor de alb 
Zăpada răscoleşte amintirile din noi 
Şi nu vrem să mai ştim c-au fost vreodată ploi. 
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Ninge 
 
Ninge pentru prima oară 
cu stele albe peste sat, 
Hai afară, sănioară! 
Că deja destul ai stat. 
 
Zburăm ca vântul în jos 
zăpada ne intră-n gură 
este atâta de frumos 
chiar şi după o trântitură. 
 
Totu-i alb parcă-i smântână, 
Mieunicu a crezut 
că zăpada este bună 
precum laptele bătut. 
 
 
 

Plouă, pic, pic, pic 
 
Plouă, plouă, pic, pic, pic! 
şi nu-i nici un strop de soare, 
cerul negru cerne picuri 
prin ochi de strecurătoare. 
 
Frăţiorul meu cel mic 
este tare supărat 
şi mânuţa-şi răsuceşte 
în păru-i cârlionţat. 
 
Nu-nţelege de ce mama 
nu îi ia în seamă drama, 
când el vrea ca să se joace 
cu ghetuţele-n băltoace… 
 
O întreabă serios: 
-Cine a bătut, azi, cerul, 
de s-a supărat pe noi 
şi plânge acum cu ploi? 
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Puii 
 
Are curca zece pui, 
ghemotoace roş-gălbui, 
ce cu greu se ţin de curcă 
fiindcă umblă ca năucă. 
Nicidecum nu stau pe loc 
ba mai cad câteodată 
din picioare drept în cioc. 
A găsit o râmă unul 
fuge cu ea ca nebunul, 
o mai pune jos şi-cau! 
Plecaţi de aici, nu vă dau! 
Sar pe el alţi vreo doi- trei 
şi se bat de sar scântei, 
pân-s-apuce de mâncat 
râma-n baltă a intrat. 
 
Nu vă mai spun eu morala 
că de mâine-ncepe şcoala. 
 
  
 
 

Şah 
 
Pe o tablă cu pătrate din fainaţă 
Două armate stau faţă în faţă. 
 
Şi încep lupta la al nostru semn 
Mutate cu mâna, că-s numai din lemn. 
 
E o luptă dreaptă între noi doi, 
Răpindu-ne soldaţii, la fel ca-n război. 
 
“Pionii “îşi fac săbii din raze de soare 
Şi jocul nostrum e o sărbătoare. 
 
Aleargă “nebunul “ în diagonală, 
Şi “calu “-mi răpeşte fără de  sfială. 
 
“ Regele“, negru de supărare, fără armură 
Se retrage ca un laş după o “tură “. 
 
Un “pion “isteţ ascuns de lumină 
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Încearcă un atac la “regină “! 
 
Dintr-un colţ în altul “nebunul “disperat 
Se zbate să salveze “regele “de mat. 
 
Dar a venit un “cal “ într-un salt surpriză 
Echilibrând lupta şi făcând remiză. 
 
Armatele le-nchidem apoi într-o cutie, 
că ne cheamă soarele la joacă în  câmpie. 
 
 
 
 
 

Sculptorul 
 
Săpătorule în piatră, cum de-ai reuşit 
să dai viaţă chipului cioplit? 
 
Marmura se bucură, zâmbeşte, 
când sigur mâna ta o netezeşte. 
 
Piatra prinde viaţă sub daltă 
şi, lângă tine, inima tresaltă. 
 
Când nu vei mai fi, va rămâne 
truda mâinilor tale bătrâne. 
 
 
 

Tablou de primăvara 
 
A venit o rândunică 
şi-apoi altele în zbor, 
aducând, ca-ntodeauna, 
dor de ţară, numai dor. 
În grădină au crescut 
frunze late de salată, 
buburuza cu buline 
timp frumos aduce-ndată. 
Într-o noapte-au înflorit 
cei doi vişini din ogradă, 
fluturii se-ntrec în zbor 
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şi-au ieşit copii să vadă 
venind ultimul cocor. 
Şi adie-ncet un vânt 
ca un zumzet de izvor, 
împletindu-se în cânt 
cu glasul copiilor. 
 
 
 

Ţara mea 
 
Ţara mea, ţară frumoasă, 
în care învăţ şi cresc, 
eşti bogată şi aleasă 
ca sufletul românesc. 
 
Cu braţul meu firav şi mic, 
palate mândre printre stele, 
din cuburi şi vise ridic 
să râdă-n soare chipul ţării mele. 
 
Suntem mici, cu inimi mari, 
şi timid e-al nostru zbor, 
dar ţării, printre temerari, 
îi construim nou viitor! 
 
 
 
 

Trei răţoi 
 
Pe o baltă trei răţoi 
au plecat la o plimbare 
singuri, fără  de răţuşte, 
ele rămânând pe mal  
penele să şi-le uşte. 
Unele stăteau pe ouă  
ca să scoată nişte pui 
mici cât boabele de rouă 
şi cu pufuşor gălbui. 
Iar răţoii, mac, mac, mac, 
le mai strigă pe răţuşte: 
-Hai, veniţi şi voi cu noi, 
să mai prindem nişte muşte! 
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Pe sub apă stând cu capul 
şi picioarele în sus, 
răţoii noştri cei bravi 
se dădeau de-a berbeleacul 
să arate că-s grozavi. 
Iar când puii ies din ouă 
ţanţoşi merg, răţoii, trei, 
tot în faţa celor mici 
parcă i-ar fi clocit ei. 
 
 

Unde se nasc ”mările “? 
 
Unde se nasc  mările, 
albastrele-zările? 
 
Am văzut pe înălţime 
izvoraşe o mulţime 
curgând în nesfârşite râuri, 
ca nişte cai scăpaţi din frâuri. 
Mai în jos, în depărtare, 
se opresc din alergare 
şi-astfel se formează o mare, 
mare cu-nspumate valuri 
ce strâng stele între maluri 
şi dau buzna-ntr-o turbină 
să ajungă-n bec lumină. 
 
 
 
  
 

Ulciorul de Hurez 
 
Măiastre forme modelate-n lut 
cu truda unei mâini de priceput. 
 
Când am fost în tabără odată, 
am văzut lutul modelat pe roată. 
 
Cum ia forme rotunde şi se-ncheagă 
gândul olarului de-o viaţă întreagă. 
 
Am băut din gura ulciorului rotundă 
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recea-i apă cu arome-n undă. 
 
Ne străluceau obrajii-n ulcioare 
Umplute-n răcoroasele izvoare. 
 
Ne bucurăm de munţi şi de lumină 
şi  de ulcica asta de minune plină... 
 

 Vis 
 
Ionuţ cu ochi albaştri 
Care e elev acum 
Visează ca printer aştri 
Să-şi croiască singur drum. 
 
Pune mâna pe o Stea 
O învârteşte ca pe-o roată 
Din Lună-şi face saltea 
Şi colindă bolta toată. 
 
Se urcă în Carul Mare 
Şi apoi în Carul Mic 
Şi de sus la fiecare 
Le trimite un  pupic. 
 
- Hai, copii  şi voi cu mine 
 Să vă plimb prin zări albastre 
Stelele să ne lumine 
Calea visurilor noastre!. 
 
  
 

Vis de copil 
 
Se făcea că era dimineaţă 
şi se spăla la izvor pe faţă, 
 
Sălciile se aplecau uşor 
să bea şi ele apă de izvor. 
 
A mers pe o cărare cu furnici 
şi erau negre şi erau mici. 
 
Duceau câte un sac în spinare 
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să aibă burduşite hambare. 
 
Pe lângă furnici când trecea 
ghiozdanul mai uşor îi părea. 
 
Dar s-a ridicat a nopţii cortină 
şi copilul s-a trezit în lumină! 
 
 

Vrăbiuţa 
 
Zice către-o vrăbiuţă 
Dărusică cel pitic: 
-Eu sunt „ male“ tu eşti mică, 
hai să ne jucăm un pic! 
Îl priveşte vrăbiuţa 
colorată ca un nor, 
-Dacă-o să mă strângi prea tare 
  nu voi mai putea să zbor... 
 
 Copilul, cu gânduri ne-mpăcate, 
o privi cum zboară-n libertate. 
 
 

La grădiniţă 
 
Are patru ani fetiţa! 
Frecventează grădiniţa… 
 
Zeci de dalbe mogâldeţe 
au venit aici să-nveţe 
 
Pe “i “, pe “o “,pe “a” 
şi arta de a se juca. 
 
Viorica, răbdurie, 
desenează pe hârtie: 
 
O casă cu porţi de lemn 
şi pe Mieunicul-ghem. 
 
Alte fete, aţi văzut? 
Au războaie de ţesut. 
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Ţes covoare şi mănuşi 
pentru dragile păpuşi. 
 
Băieţii, din plastiline, 
fac mai multe figurine: 
 
Cai, căruţe, călăreţi 
lopăţele şi găleţi. 
 
Ionuţ, cu acuarele, 
Desenează un cer cu stele. 
 
…Pleacă fata la culcare 
pentru ca să crească mare. 
 
Căci mai are o dorinţă 
să devină şcolăriţă. 
 
 

Tot ce ne-nconjoară 
 
Priviţi râurile albastre 
şi-această câmpie cu holde, 
dealurile purtând pe umeri 
schele înalte de sonde! 
Aceste izvoare limpezi, 
mângâiate de vântul hoinar, 
munţii falnici 
cu frunţile-n al cerului hotar. 
Priviţi aceşti fermieri-ţărani 
cu fruntea arată de anotimpuri, 
harnici, buni şi truditori 
şi-aceste cetăţi de lumină 
minuni ridicate în zori. 
 
Toate acestea, copii, 
pe care le cunoaştem în 
vacanţe şi călătorii 
şi ne fericesc copilăria 
fac parte din frumoasa ţară 
ROMÂNIA! 
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