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Premiul I 

 

Ana-Maria Stuparu 

 

 
 

Mamă!... 

 

Te recunosc a fi ce pari că nu mai ești, 

Același chip senin care-mi spunea povești, 

Același suflet ce dosnic suspină și revarsă 

Dorințe prinse, mamă, în inima ta arsă. 

 

Durere și necaz ți-au năpădit făgașul, 

Dar un șuvoi de raze-și croiește și el drum 

Căci, Doamne, Iad de ne-ar fi fost sălașul 

Măcar durerea pierit-ar toată-n scrum! 

 

Cu reticență iarăși te văd făgăduind 

Că Raiul îl primesc doar cei ce cu-a lor faptă 

Ajută și se-ndură de cel supus de soartă, 

Restaurând destinu-n reviriment sublim. 
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Grăiești doar din iubire; of, mamă, dar aș vrea 

Ca din huceagul ecarlat al gândurilor mele 

Să mă-nfățișez senin, ca un vultan, privirii tale 

Și-ntreg destinul perimat să-l ancorez în ochii tăi micuți de 

peruzea. 

 

Căci pari astăzi a fi ce niciodată n-am știut că ești, 

Același chip senin cu trăsături domnești, 

Același suflet neted ce-n Loethe durerea și-o revarsă, 

O aripă de înger ce-mi este mie casă... 
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Premiul al II-lea 

 

Eva Ancuța Hamza 

 

 
 

Mama – aripa mea de înger 

 

Îți port în inimă iubire, mamă. 

Tu m-ai purtat întotdeauna-n palmă. 

Mi-ai dat mereu un sfat sau alinare. 

Știi imediat când sufletul mă doare. 

Mi-ai fost alături la rău și la bine, 

oricând am avut nevoie de tine. 

 

Nu o să te compar nici cu o floare,  

căci ea se ofilește și-apoi moare. 

Și nici cu o stea de pe ceru-ntins, 

căci ea e imposibil de atins. 

Dar tu ești mai presus de toate astea, mamă! 

Cu tine-alături, de nimic nu-mi este teamă. 

 



 
8 

 

Din câte vorbe aș putea s-aleg să te descriu, 

care e cea mai potrivită, nici nu știu. 

Cu soarele să te compar eu aș gândi,  

dar soarele să îl ajung n-aș izbuti. 

Așa că dintre toate astea eu prefer 

să spun că ești aripa mea de înger! 

 

Ești blândă și iubești necondiționat. 

Orice-am avut nevoie, tu mi-ai dat. 

Mă-nvălui în iubirea ta mereu, 

și nu arăți vreodată că ți-e greu. 

Precum aripa unui înger, iubirea ta e pură. 

Te voi iubi mereu fără măsură! 
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Premiul al III-lea 

 

Corina Finta 

 

 
 

Unde ești, mamă? 

 

Cuvântul „mamă” nu mai e demult ceea ce înseamnă. 

Nopți  nedormite la căpătâi cândva  

Au fost înlocuite cu „descurcă-te, e viața grea!” 

Copiii cresc cu dragoste de formă, 

Devin adulți cu inima de piatră, 

Incapabili să simtă și să iubească. 

Lipsindu-le sentimentul suprem din viață, 

Devin ambalaje fără suflet și speranță. 

Unde eşti, mamă? De ce mă ignori? 

Da, e adevărat, sunt copilul tău din flori, 

Dar ce vină am eu? 

Sunt doar un biet copil şi pentru tine aşa voi fi mereu. 

Am crescut fără  iubirea de mamă, 
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Neştiind o mângâiere ce-nseamnă. 

Unde eşti, mamã? De ce mă ignori? 

Ți-aş da cele mai scumpe comori. 

Să mă ții în brațe şi să mă  alinți 

Şi să-ți simt pe frunte buzele fierbinți. 
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Diana Grîcleanu 

 

 
 

Ochii tăi ciocolatii 

 

Ochii tăi ciocolatii sunt cei pe care îi descopăr şi într-o 

mare de oameni, căci pe ei îi cunosc cel mai bine. Zâmbetul tău 

este cel pe care îl caut cu disperare în momentele de supărare, 

căci numai acesta îmi aduce alinare. Îmbrățişarea ta este cea pe 

care o doresc în fiecare moment, căci încă din prima zi brațele 

tale sunt cele care mi-au stăpânit plânsetul. Pe tine te caut în 

fiecare om şi în fiecare zi, dar nu te găsesc niciodată. Cine să 

mai fie ca tine? Tu îmi eşti mamă şi de tine nu mă pot lipsi. Pe 

tine te caut, căci tu însemni acasă şi la tine voi veni.  

Tu, mamă, cea care mi-a oferit aripi, care m-a învățat că 

pot să zbor la infinit şi care m-a îndemnat să zbor departe, chiar 

dacă aripile tale erau frânte şi nu mă puteai însoți. Asta ai făcut 

tu, mamă, mi-ai arătat lumea ştiind că nu vei putea mereu 

companie să îmi ţii. Tu, cea care ai făcut totul pentru mine şi 

încă mai mult, tu cea care încă te sacrifici pentru mine zi de zi, 

ştii oare cât de mult te pot iubi? Dragă mamă, te rog, doar mai 
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stai cu mine. Ține-mă în brațe şi dormi alături de mine şi, 

mamă, nu mă părăsi. 

Iartă-mă, mamă. N-ar fi trebuit să mă grăbesc să cresc. 

Tu îmbătrâneşti, nu întinereşti. N-am înţeles. Iartă-mă că m-am 

grăbit să plec, dar să ştii că te iubesc. Şi munţi şi mări de sunt 

între noi, chiar şi dealuri şi poate văi, niciunele nu mă opresc, 

poate doar mă încetinesc. Însă la tine mereu voi ajunge. Ştiu că 

sunt departe, dar să ştii că sunt mereu aproape.  

Luni de zile m-ai purtat cu tine şi ani la rând m-ai ţinut 

aproape. Şi poate că viaţa ne desparte, dar niciodată nu am să 

privesc în altă parte. M-ai iubit şi m-ai crescut, cum aş putea să 

te uit? Mamă dragă, te iubesc nespus, dar cuvintele nu sunt de 

ajuns. Când este vorba de tine, nu există limite. Te iubesc mai 

mult decât toţi şi toate. Ţi-aş da o floare, dar tu mi-ai face-o 

coroană. Ţi-aş da o îmbrăţişare, dar tu mi-ai dat toată iubirea ta. 

Ţi-aş da până şi luna de pe cer, dar tu mi-ai da-o înapoi cu tot 

cu stele şi cu cer. Mamă, n-am cum să te răsplătesc decât 

printr-un simplu  „Te iubesc!”. 

Te iubesc zi de zi, clipă de clipă. Astăzi este doar o zi 

sărbătorită, dar în fiecare clipă eu te-aş sărbători şi ţi-aş 

mulţumi. Sper să o fac mai bine. Mami, te iubesc şi n-am să te 

părăsesc. Mereu o să te iubesc şi întotdeauna îţi mulţumesc! 
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Anastasia-Nina Roșca 

 

 
 

Dor de mamă 

 

Sunt în lume zile pline de iubire,  

Cele ce nu mai înseamnă multe azi,  

Și rămâne-atunci să fie amintire, 

Ce-ți aduce sentimentul că mai arzi. 

 

Flacăra lăuntrică ce crește,  

Îți adie-ncet un sentiment de dor, 

De al mamei fin sărut pe creștet, 

Ce te înălța în minunatul zbor, 

 

Iar cu timpul-nțelegând valoarea 

Clipelor ce nu le mai întorci deja 

Și a ochilor profunzi ca marea, 

Iubirea cărora mereu te proteja. 

 

Simți cum te străpunge-n suflet 
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Dorul de iubirea absolută, 

Fără care nu mai ești  complet, 

Rămânând dezamăgirea cunoscută. 
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Mariana Ilioiu 

 

 
 

Mama mea este un înger 

 

Se întâmpla acum nouăsprezece ani, pe un timp 

mohorât de iarnă și fix când străbunica a fost îngropată. Acum 

nouăsprezece ani am scos primul țipăt, atât de plăpând și fără 

vitejie, încât păream un soldat ce își dădea ultima suflare pe 

câmpul de bătălie al unui război mondial. 

Acum nouăsprezece ani am văzut pentru prima dată 

chipul unui înger coborât din Eden, pentru a da naștere și altor 

îngeri ce poate aveau să împrăștie bunătatea sau cel puțin să 

eșueze când aveau să încerce. 

Evident, chipul ei îmi este vag amintit pe atunci, căci 

eram oarbă ca oricare alt copil, însă ochii minții nu aveau cum 

să mă păcălească, căci eu știam deja pe cine am ales când m-

am încarnat. Un chip suav, un chip blând, asemănător sufletului 

ei atât de pur. 

Poate că nu este cea mai frumoasă făptură în ochii 

altora, dar în ochii mei este cea mai frumoasă ființă ce poate 
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exista pe un pământ efemer și păcătos. Dragostea ce o 

împărtășește copiilor ei este un exemplu de feminitate și 

maternitate desăvârșită, căci ceea ce este important în astă viață 

euforică este să reușești să dai naștere măcar unui suflet ce va 

crește lângă tine, va rosti primul cuvânt atât de suav și atât de 

amuzant în fața ochilor tăi și tu știi că ești prima care aude asta, 

căci este copilul tău, ești mamă și mai presus de toate, ești 

înger. 

Aș putea baliverna atât de mult despre cât de perfectă 

este mama mea, mama ta sau alte mame de pe acest pământ, 

însă perfecțiunea ce reușește o mamă să o atingă din punct de 

vedere al frumuseții și al sufletului pur nu poate fi descrisă în 

cuvinte pur și simplu nesemnificative, care nu au nici cel mai 

mic strop de afecțiune cât este cuprinsă în starea de perfecțiune 

continuă a unei mame. 

Mama mea este un înger, categoric asta este! Dar și 

mama ta este la fel. Stând și gândind puțin mai mult de cât ar fi 

trebuit, îmi dau seama că avem atât de multe mame pentru o 

singură persoană. Mama este și Pământul, așa cum a fost și el 

denumit de oamenii ce își mai folosesc creierul câteodată, 

mamă ne este și Maria. Oh, pura Fecioară! Un extaz mistic 

pune stăpânire pe tine când citești asta și îți dai seama că ai atât 

de multe mame. 

Vă dați seama ce euforie de nedescris este pe un copil 

ce crede că este abandonat de a sa mamă sau este orfan? Au și 

ei o mamă ce îi iubește atât de mult încât este în stare să mute 

munții din loc numai ca să îi știe bine. 

Și totuși se simt singuri. Atât de singuri... Nu este o 

compunere doar despre a mea mamă, căci ar fi prea egoist, ci 



 
17 

 

este o compunere pentru mamele tuturor ce au ca și locuință 

acest pământ. Deci, mama ta cum este? 
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Denisa Claudia Raicu 

 

 
 

Pentru mama 

 

Îmi pare rău că m-am grăbit să cresc și-am părăsit căminul 

părintesc. 

Nu am știut să apreciez la tine că te-ai sacrificat doar pentru 

mine. 

Mi-ai fi dat și aerul pe care tu îl respirai, mă țineai în brațe și 

mă alintai. 

Îmi pare rau, mămico, c-am crescut! 

Ce ai făcut o viață întreagă pentru mine eu n-am recunoscut.  

Am uitat să-ți mulțumesc pentru sacrificii, 

Am plecat rapid în lume, fără inhibiții. 

N-am ascultat de tine când spuneai că mă grăbesc. 

Am plecat de lângă tine fără să-ți spun că TE IUBESC. 

Să dau timpul înapoi de s-ar putea, 

 Aș alege să fiu iar în brațele tale, oricât ar durea. 

Pentru că acum, mămico, este prea târziu, 

Căci am uitat prea repede copil eu să mai fiu. 
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Te sun și-ți aud glasul, simt bucuria din el, 

Tot ce simți când nu mă vezi pentru mine-i un mister. 

Știu că te doare sufletul că sunt mult prea departe   

Și cauți zilnic prin amintiri de mult uitate. 

Ce vreau să știi, mămico, e că te iubesc mai presus de rațiune, 

Chiar de nu o spun prea des, ești parte din mine. 

Sunt ruptă din tine, bucată din sufletul tău, 

Știu că ai sacrificat tot pentru mine, mereu. 

Ai renunțat la tine, la tinerețea ta, ai făcut imposibilul pentru 

fata ta. 

Mi-ai dat ce ai avut mai bun, chiar și când nu aveai 

Și cel mai bine îți era când în brațe mă țineai. 

Îți mulțumesc, mămica mea, că sunt parte din tine și că mi-ai 

dat încredere în mine. 

Fără tine nu aș mai fi ce sunt acum și astea doar datorită ție, 

suflet bun. 

Te iubesc mai mult decât poți  crede, ești singura care în 

sufletul meu vede. 

Te iubesc, te ador, te venerez... Și-ți promit că o să fiu acolo, să 

te protejez. 

Voi fi lângă tine oricând, oriunde, și-ți voi îndeplini dorințele 

cele mai profunde. 
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Flavia Căprariu 

 

 
 

Un ghiocel mic și blajin 

 

Un ghiocel mic și blajin, așa veneam pe lume, 

Dar  m-ai udat și m-ai săpat pe sub troieni de gheață, 

Ca să arăt apoi la oameni că viața te învață  

A trăi, nu a muri, și a obosi-ncercând, 

Că-n astă lume cât mai sunt tot ție să-ți cânt, 

Mamă,  

Nu  ți-am zis niciodată, dar știi și știu și eu 

Că două trupuri au fost odată. 

Vegheată de Dumnezeu, ființa ta a dat o roadă 

Ce aievea se întoarce, 

Căci un copil distant de mamă tot un copil se face, 

De asta, mamă, îmi doresc să știi cât mi-e de greu, 

C-odată am fost amândoi, 

Acum doar tu... și eu. 

Nu te întrista acum, te iert. 

Am înțeles prea greu 
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Că viața cere sacrificii câteodată... departe de copilul tău, 

Dar te iubesc nespus de mult 

Și vreau să știi de-acum 

Că un copil aici te așteaptă, oricând te- ntorci din drum, 

Acasă. 

Oricât de mare o să cresc, tu mă știi mult prea bine. 

Aflat în dunga patului voiesc... să dorm  iar lângă tine, 

Să mă ascund în pieptu-ți fin de orice rău pe lume. 

Copiii cresc, mamele vin 

Ca îngeri pe-astă lume. 
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Maria Gabriela Croitoru 

 

 
 

Mama 

 

Mama, un singur cuvânt cu atâta însemnătate. 

Mama, singura ființă de care nici măcar un munte nu te poate 

ține deoparte. 

Brațele mamei sunt asemeni unui scut de oțel, 

Nici lacrimi, nici pierderi și nici dureri nu pot trece prin el. 

Mama, un cuvânt rostit dintr-o suflare. 

Inima mamei este locul în care găsești veșnic  alinare. 

Mama, cel mai dulce sunet dăruit muritorilor. 

Mama, însăși, este începutul tuturor începuturilor. 

Mama, prima mea întâlnire cu un înger. 

Mama, o creație făurită în mister. 

Iubirea mamei este lumina mea de veghe, 

Iar frumusețea ochilor ei nu are în lume pereche. 

Mama, capodopera minunilor din Univers. 

Mama, gândul pentru care am scris acum fiecare vers. 

Mamă, mă întreb:  Dacă mâine nu ar mai veni, 
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Vei ști tu, oare, că pentru o eternitate te voi iubi? 
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Carmen Stoian 

 

 
 

Mama 

 

Ești tot ce am pe lume mai bun, mai drag, 

Darul divin care fruntea încrâncenată mi-a alinat, 

Vocea feminină care m-a îmbărbătat… 

 

Deși cu bun-simț și respect m-ai educat, 

Acum regreți, deoarece societatea s-a schimbat… 

Altele sunt modalitățile prin care în viață am evoluat. 

 

Nu există comparație pentru nivelul cel mai înalt 

Și niciun suflet mai bun, mai drag. 

Când totul se destramă, ești singurul meu aliat! 
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Andreea Cătălina Răduță 

 

 
 

Mama – aripa mea de înger 

    

Nu cred că există cuvinte de-ajuns să poţi descrie o 

mamă, căci o mamă nu înseamnă doar un simplu om, ci o 

întreagă lume. 

O mamă este o fiinţă care creează o alta. În trupul ei 

creşte un alt trup, iar inima ei se măreşte cu fiecare omuleţ 

creat de ea, astfel iubirea ei să ajungă pentru fiecare.  

Mama. 

Ea, este aripa mea de înger, iubirea ei îmi este palat, iar 

mângâierea aur. Mama nu îşi schimbă iubirea pentru mine, 

oricât timp ar trece, fie că am 5 ani, 18 sau 60, o mamă îşi 

iubeşte copilul până moare, dar chiar şi atunci, înger fiind, 

rămâne mamă. 

Mama îmi este primăvară. Este caldă, iertătoare, 

frumoasă, dar cel mai important, este a mea.  

Când spun „mamă”, mă gândesc la acel suflet cald pe 

care îl sun la orice oră, doar ca să întreb ce face, acea femeie 
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puternică, care a îndurat dureri pentru a mă avea, care a stat 

lângă mine când îmi era rău. A renunţat la orice, doar pentru 

mine, iar eu îi mulţumesc. 

Pentru mine mama mea înseamnă totul. Sunt norocoasă 

că am cui să îi spun aşa, că am cui să îi cer un sfat, îmi este cea 

mai bună prietenă.  

Ţin minte lacrimile din ochii ei, când i-am cântat 

„Mulţumesc, iubită mamă!” în şcoala generală şi felul cum m-a 

făcut să mă simt. 

Oricât de mult am supăra-o, ea mereu ne iartă, pentru că 

iubirea ei este mai puternică decăt supărarea. 

Mamă, să ştii, indiferent de timp, noi rămânem la fel, 

nici timpul, nici oamenii nu pot micşora iubirea dintre o mamă 

şi fiica ei! 

Tu vei fi mereu aripa mea de înger, sprijinul şi bucuria 

mea.  

Te iubesc! 

 

Mama – aripa mea de înger 2 

 

— Copilul meu, îmi este dor. 

Te văd atât de rar, 

Timpul dispare şi am să mor, 

Iar totu-i în zadar. 

 

— Mi-e dor de tine, mamă! 

Şi-aş vrea să te alin, 

Că te voi pierde, îmi e teamă. 
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Nu vreau acest destin. 

 

În ochii tăi văd lacrimi, 

Te văd cum mă priveşti. 

Cum sentimentele-ţi reprimi 

Şi-ncerci să te-ntăreşti. 

 

— Copile, nu ai teamă! 

Eu sunt aici, mereu. 

Îmi eşti copil, iar eu-ţi sunt mamă 

Tu, mergi cu Dumnezeu! 

 

— Eu plec, acum, dar voi veni 

La tine, n-avea teamă! 

Căci te iubesc şi orice-ar fi 

Îţi sunt copil, iar tu-mi eşti mamă! 
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Andreea Dumitrel 

 

 
 

Către tine, mamă  

 

M-ai crescut, mamă, de când eram cât palma ta 

Și m-ai iubit mai mult decât orice. 

M-ai ajutat să fac primii pași prin casă, 

să învăț să scriu și să vorbesc. 

M-ai învățat cum să mă comport în societate, 

cum să spun un simplu „mulțumesc”. 

Mi-ai spus că lumea nu e cum pare  

și ai vrut să mă protejezi de tot ce e rău. 

Mi-ai spus, mamă, că sunt raza ta de soare, 

că sunt fetița ta.  

Mi-ai vindecat rănile din genunchi în fiecare vară, 

Mi-ai fost înger păzitor la fiecare pas.   

M-ai dus de mână în prima zi de școală  

și mi-ai spus să ascult de doamna învățătoare, 

dar nu mi-ai spus că viața-i trecătoare. 

Îmi aduc aminte cum învățam împreună 
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Și cum povesteam despre orice.  

Și am început să cresc, mamă,  

Și am strâns păpușile într-o cutie  

Cu tot cu a mea copilărie.  

M-am îndrăgostit pentru prima oară, 

Dar nu mi-ai spus vreodată că o să sufăr așa rău  

Și mi-ai alinat prima inimă frântă, 

Încurajându-mă cum ai putut. 

M-ai susținut în tot ce am vrut, 

De la dansuri până la fotografie.  

Se auzea în treacăt și ultimul clopoțel, mamă, 

Și ai fost acolo să mă vezi.  

Ochii tăi ascundeau atâtea emoții,  

căci știai și tu ce avea să vină. 

Copilul tău pleca acum spre alt drum. 

Mi-am luat bagajele și le-am pus în grabă  

Într-o mașină mică, neagră.  

Ți s-a rupt sufletul, mamă,  

și ai vărsat atâtea lacrimi... 

Ai vrut să îmi urmez visele  

Și acum îți scriu din depărtare. 

Nu te-am mai văzut de o lună 

Și îmi pare o veșnicie,  

Dar în curând, iubită mamă, 

Mă voi urca în trenul acela blestemat   

Și voi veni acasă 

Să îți spun cât te iubesc de mult. 
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