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Mama mea se uita la știri. 

                                                              

Ziceau că o altă țară vrea să 

vină în țara mea 

și să lupte împotriva noastră. 

„Ce se întâmplă, mami?” am între-

bat. 



                               O să fie bine 
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Mama m-a îmbrățișat puternic. 

„Oamenii spun 

lucruri înfricoșătoare dar 

O să fie bine.” 

 



O să fie bine 
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Am auzit bubuituri mari la depărtare. 

 

„Ce se întâmplă, mami?” 

Mama mi-a zâmbit curajos. 
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M-a îmbrățișat puternic. 

„Există oameni 

care fac lucruri înfricoșătoare dar 

O să fie bine." 

 

 



O să fie bine 
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Mama a împachetat o valiză mare. 

A pus-o în mașină. 

 

L-am îmbrățișat pe tata spunându-i 

‘la revedere’. 

„Ce se întâmplă, mami?” 



                               O să fie bine 
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Mama m-a îmbrățișat puternic. 

 

„Trebuie să facem o mică excursie. 

Mergem într-un loc în siguranță dar 

O sa fie bine.” 

 



O să fie bine 
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Am condus și am tot condus. 

Mașinile s-au oprit. 

Au blocat drumul. 

Mama a luat valiza 

afară din maşină. 



                               O să fie bine 
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M-a ajutat să ies și eu, să-mi pun 

geaca pe mine și m-a luat de mână. 

Am început să mergem pe jos. 

Mama a tras valiza 

după noi.  

 

„Ce se întâmplă, mami?” 
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Mama m-a îmbrățișat puternic. 

 

„Mașinile blochează drumul. 

O să mergem puțin pe jos dar 

O să fie bine." 

 



                               O să fie bine 
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Am mers și am mers. 

Am ajuns la o poartă pe un pod. 

Mama i-a dat unui bărbat niște hârtii. 

Acesta a deschis poarta. 

„Ce se întâmplă, mami?” 
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Mama m-a îmbrățișat puternic. 

„Suntem într-o altă țară. 

Vom fi în siguranță aici până ne vom 

întoarce acasă dar  

O să fie bine.” 
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Un autobuz a oprit.  

Ne-am urcat în autobuz. 

La fel au făcut și alți copii și mamele 

lor.  

„Ce se întâmplă, mami?” 

 



O să fie bine 
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Mama m-a îmbrățișat puternic. 

 
„Autobuzul ne va duce la un adăpost. 

Este un loc sigur. 
Acolo ne vor ajuta până ne vom înto-

arce acasă. 
 

O să fie bine.” 
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Autobuzul a oprit la o clădire. 
 

Am ieșit din autobuz și am intrat în 
clădire. 
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O doamnă ne-a întâlnit la ușă. 

Ea a îmbrâțișat-o pe mama. 
 
 

Ea a spus: 
„O să fie bine.” 
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Și am știut că așa va fi. 
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About Liz (Mama Liz) Franklin 

 
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (aka Elizabeth Franklin) is an author of 
over 30 books and a public speaker from Knoxville, Tennessee. 
She dedicates much of her life to empowering children, teens, 
and young people to greatness and prioritizing time through 
books, workshops, speaking events, and free covid books for chil-
dren in twenty-five languages. In addition, she heads a non-profit 
to foster initiatives for children and teens worldwide. 
  
Liz is a content creator on LinkedIn. Her #MamaLiz daily posts 
and MamaLiz book series inspire thousands every day to pursue 
greatness and achieve their goals in life.  
Liz has been a guest on radio podcasts and tv, including PBS, 

Josh Talks, Inspire Radio, and The Spirit of the American 

Women, and had articles published in numerous magazines 

worldwide including POWER KIDS.  

Liz was recognized as a TOP 50 Most Impactful Influencers on 

Linkedin for 2021, TOP 20 Impactful Hoinser Women 2022, A 

TOP Person Ambassador, America’s Top 2000 Women, World’s 

Who’s Who of Women, Who’s Who of Professional and Busi-

nesswomen, Notable American Women, Five Hundred Leaders 

of Influence and others.  
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She was honored worldwide for her free children’s COVID book 

initiatives in 2021 in COVID Leaders Appreciation Special Edi-

tion, Bombay Stock Exchange Broker’s Forum Magazine, Dentol 

Salutes COVID Impactful People, and Global Talent Awards UAE. 

Her children and teen books, talks, and workshops on time and 

success are available for grades K-12, college students, gradu-

ates, homeschool moms, women, and business.  

Usually, you’ll find Liz writing with a cup of hot tea by the fire. 
Otherwise, she might be exploring the mountains of East Ten-
nessee or enjoying a night out for some grilled salmon at her fa-
vorite restaurant by the river in Knoxville with her grad student 
and sometimes co-author daughter, Anna. If she goes missing, 
she’s caught up in a spontaneous conversation to encourage a 
young person somewhere.  
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