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Sima și Siza



Sima 
şi Siza 

Această carte îi aparţine 





Simamkele adoră păpuşile. Mama îi 

cumpără o mulţime. Ele îl ajută să nu se 

simtă singur. Păpuşa lui preferată este 

Siza. Sima vrea să se facă asistent 

medical cȃnd creşte mare.  



Îi place să poarte fusta mamei şi să se 

învȃrtească. 

Ca prin magie, devine Sima asistentul. 

Se joacă de-a spitalul şi o vindecă pe 

Siza cea bolnavă şi pe toate celelalte 

păpuşi ale sale. 



Oriunde se află Sima, Siza este şi ea acolo. 



Dar prietenilor lui Sima nu le place 

Siza. Într-o zi, o iau şi o vȃră cu capul 

în toaletă.  



Cȃnd tata soseşte acasă, îl găseşte pe 

Sima îngrijindu-o pe Siza. 

- Ce faci? întreabă tata. 

- Sunt asistent, spune Sima. Te joci cu 

mine? 

- Da. Dar hai să mergem în parc şi să 

jucăm fotbal, spune tata.  



Prietenii lui Sima îl văd jucȃnd fotbal cu 

tatăl lui. Li se alătură. Sima şi tatăl lui 

joacă deseori fotbal. Dar încă nu s-au 

jucat cu păpuşile.  



Într-o zi, Sima se juca de-a spitalul cu 

păpuşile. Deodată o aude pe mama 

strigȃnd: 

- Sima! Fuguţa! Tata te aşteaptă în parc 

să jucaţi fotbal.   



- De ce porţi rochie? îl întreabă tata pe 

un ton nervos.  

Tocmai atunci, o minge zboară prin 

aer venind de nicăieri şi … 



… îl doboară pe tata la pămȃnt.

Toată lumea intră în panică. Cu 

excepţia lui Sima.  

El îngenunchează şi îngrijește
capul sȃngerȃnd al tatălui său.

- Chemaţi o ambulanţă! strigă el. 



- Are nevoie de copci! Ai făcut 

ceea ce trebuia făcut, spune 

asistentul. 

Sima se simte foarte mȃndru. 



- Eşti un erou. Într-o bună zi, vei ajunge un

mare doctor. 

- Dar eu vreau să fiu asistent, ca tine, spune 

Sima. 



- Mulţumesc, asistent Sima,  spune tata. 

Acum, Sima şi tatăl său se joacă şi de-a 
spitalul şi fotbal – şi la fel şi prietenii lui.
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