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Ea este surioara mea, Maria. E atât de 
frumoasă! Mi-am dorit tare mult să 

am o surioară sau un frățior. Și uite că 
acum o am pe Maria.
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Mami mi-a spus că la fel de mult m-a 
dorit și pe mine. Doar că eu întârziam 
să apar. Cine știe pe unde umblam! Așa 
că părinții mei s-au rugat mult și, într-o 
zi, a sunat telefonul. Mami și Tati au 
început să strige de bucurie. Un băiețel, 
Tudor, îi aștepta ca să îi cunoască. 
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Eu sunt Tudor. Acum am aproape șap-
te ani. Sunt foarte mare, însă, când i-am 
cunoscut pe părinții mei, eram micuț. Nu 
îmi amintesc nimic de atunci, dar sunt 
sigur că m-am bucurat.
Mami spune că a fost dragoste la prima 
vedere. Eu știu ce înseamnă asta. Când 
am văzut-o pe Maria, a fost la fel.



Și pentru că m-au iubit, Mami și Tati au hotărât 
să fiu băiețelul lor. M-au adoptat.
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Mami mi-a zis că un copil adoptat este un copil 
foarte special. Are două mame. Asta înseamnă 

că este iubit de două ori mai mult.
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Prima mea mamă e cea care m-a 
născut. Am crescut în burtica ei. 

Eu îi spun MAMA. 
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MAMA mă iubea mult, dar, 
pentru că nu putea avea gri-
jă de mine, a dorit ca eu să fiu 
adoptat. Așa am ajuns la MAMI.  
Ea spune că, deși nu 
am crescut în bur-
tica ei, am crescut 
în inima ei. 
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– Adică am crescut în inima ta?! m-am mirat eu. 
– Da, Domnul ni te-a trimis ca să ne umpli inimile cu iubirea ta. 
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– Și Maria nu mai are loc acum în inima 
voastră? m-am îngrijorat eu.
– Stai liniștit, a râs Tati. Cu cât e mai multă 
dragoste, cu atât inima devine mai mare.
– Ar putea ajunge până la cer? am întrebat eu.
– Chiar mai sus de cer, a zis Mami.
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– Dar eu nu am nici ochii tăi, nici ai lui Tati, m-am întristat puțin.
– Da, dar ochii tăi sunt pentru noi mai frumoși decât două stele. 
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Mami m-a luat în brațe și m-a să-
rutat mult, mult. Mi-a șoptit apoi 
la ureche: 
– Tudor, tu și Maria sunteți cel 
mai frumos dar pe care ni l-a  
făcut Dumnezeu!
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– Când te-am întâlnit prima oară, am 
întins brațele spre tine, iar tu te-ai 
ghemuit fericit în ele. 



Am știut atunci că tu ești cel 
pentru care ne-am rugat și de 
care ne fusese atât de dor. 
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Apoi Mami m-a sărutat și am adormit 
fericit lângă surioara mea, Maria.
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Mulțumesc, Doamne-Doamne, pentru familia mea! 
Mulțumesc, MAMĂ, că mi-ai dat viață!

Mulțumesc, MAMI, că mi-ai dat dragostea ta!



Carte tipărită cu ajutorul ALCEDO.



„Apariția acestei cărți pentru copii înseamnă 
încă o speranță pentru creșterea vlăstarelor 
noastre întru sănătatea minții și a inimii. 
Cartea conduce copiii pe calea dragostei, 
propovăduită de Biserică. Ea va fi bine primi-
tă de părinții doritori de rămânerea copiilor 
lor în matca sigură de unde, formați deja, îi 
vor moșteni cu aspirațiile și lucrarea lor întru 
Dumnezeu cel iubitor, Cel care prin dragostea 
părinților adoptivi le dăruiește acestora copii.”

Preot Nicolae Tănase - Valea Plopului

Colecția „Fiecare viață 
este un dar”

1. Bebe. O poveste din burtică
2. Ioana. O poveste despre Sindromul Down
3. Tudor. O poveste despre adopție 
4. Copilăria. O poveste despre bucurie


