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PREFAȚĂ 
     
    "Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai", în spațiul carpato-danubiano-pontic se 
întinde "Grădina Maicii Domnului", un ținut locuit din vremuri imemorabile de cei "mai 
drepți și mai viteji dintre traci". Aici, geniul creator al neamului românesc a născut o 
istorie plină de fapte de vitejie. Este important să rămânem în legătură cu moșii și 
strămoșii neamului, în special prin cunoașterea și asumarea cântecelor patriotice 
care i-au însuflețit și însoțit pe parcursul istoriei zbuciumate, la bucurie și la tristețe, 
la luptă și la unire.  Iar copiii noștri să crească învățând tradițiile, valorile, idealurile și 
năzuințele înaintașilor, astfel, ridicându-se la înălțimea conștiinței de neam românesc   
 
    „În istoria unui popor, suveranitatea şi individualitatea naţiunii este reprezentată şi 
marcată cel mai mult de însemnele naţionale: steagul, stema, sigiliul şi imnul. Aceste 
simboluri sunt ca o carte deschisă a naţiunii, reprezentând nu numai istoria, ci şi 
prezentul şi viitorul credinţei patriotice. De aceea însemnele statului trebuie tratate cu 
o deosebită veneraţie. 
    Cântece patriotice de valoare precum: Deşteaptă-te, române”, „Hora Unirii”, „Trei 
culori” (Tricolorul), „Pe-al nostru steag e scris unire”, „Hora Ardealului”, „Hai           
să-ntindem hora mare”, „Aşa-i românul”, „Marşul lui Iancu” fac parte din patrimoniul 
naţional, ca potenţiale imnuri naţionale, multe dintre ele fiind folosite, pe parcursul 
zbuciumatei noastre istorii revoluţionare.” (sursa - George Roca, Rev Confluente 
Literare, Ed 1850) 

http://www.sos.pro-romanesc.ro/
mailto:grigore.marchis@yahoo.com
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     Vom cita câteva paragrafe din lucrarea Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu de la 
Mănăstirea Petru-Vodă, jud Neamț – “Testament pentru Neam”, Ed. Babel, Bacău, 
2015 – despre perpetuarea neamului nostru românesc. 
   „Profesiunea de român nu este una ușoară. Trebuie să întrunești toate calitățile, să 
ai simțul valorilor nației prin care trăiești. Nu poți să îndeplinești această profesiune 
dacă nu dobândești Harul lui Dumnezeu, Cel care a dat putere popoarelor să se 
individualizeze în istorie.  
    Eu rn-arn individualizat pe lumea asta prin poporul român, prin istoria lui, prin 
limba română, şi toate acestea mi-au fost date de Dumnezeu." 
    “Existența unui NEAM se bazează pe patru piloni: familia, cultura, tradiţia şi 
credinţa. 
    FAMILIA asigură perpetuarea biologică a Neamului. În familie se deprind și se 
sedimentează valorile morale, creștine și naționale.  
    CULTURA are la bază educaţia unui neam și este bagajul informaţional cu care 
neamul şi-a dobândit o individualitate şi o identitate în raport cu celelalte neamuri. 
Limba asigură comunicarea verbală şi scrisă a indivizilor care aparţin aceluiaşi 
neam. 
    TRADIŢIA unui neam presupune acumularea istorică de obiceiuri, de concepţii, de 
datini şi de credinţe transmise din generaţie în generaţie, prin viu grai. Tradiţiile fac 
parte din specificul fiecărui neam în parte. Păstrarea tradiţiilor asigură păstrarea 
elementelor de identitate ale unui neam. 
    CREDINŢA este motorul unui neam. Un neam adevărat nu poate rezista în istorie 
şi nici nu poate merge înainte fără o credinţă în Dumnezeu. Neamul nu se poate 
defini decât în raport cu Dumnezeu. Neamul nu este doar o construcţie statală de tip 
naţiune, neamul nu este nici o plăsmuire idolatră a omului, ci este creaţia lui 
Dumnezeu. Credinţa a fost cea care a însufleţit pe români în orice moment istoric, 
orice bătălie a fost câştigată pentru două valori supreme: Dumnezeu şi Patria.  
    NEAMUL este o entitate spirituală care se raportează la dumnezeire. Linia unui 
NEAM presupune un standard de valori care trebuie atins de aparţinătorii acelui 
neam.  
    Pentru un NEAM nu este suficientă numai perpetuarea biologică. Calitatea unui 
neam este dată de calitatea oamenilor care alcătuiesc neamul respectiv. Fii ai 
neamului sunt cei care se ridică la conştiinţa de neam: nimic nu se face fără 
Dumnezeu. Uneori, Neamul merge înainte prin câţiva indivizi, reprezentativi pentru 
neam.  
    TRANSCENDENȚA este caracteristica definitorie a Neamului. Neamul are viaţă 
care se extinde şi în lumea nevăzută, transcende în veșnicie. NEAMUL este legătura 
celor din trecut, prezent şi viitor. De aceea Neamul nu poate fi echivalat cu naţiunea - 
o plăsmuire umană.  
    „Cel care luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu şi NEAMUL său, pentru părinţii, 
moşii şi strămoşii săi ca şi pentru urmaşi, nu va fi învins niciodată, chiar de va muri 
pentru cauza cea dreaptă. Câteodată, pe această linie a Neamului se ridică numai 
indivizi izolaţi, părăsiţi de generaţiile lor. În momentul acela, ei sunt Neamul. Ei 
vorbesc în numele lui. Cu ei sunt milioanele de morţi şi de martiri ai trecutului şi viaţa 
de mâine a Neamului. 
    Aici nu interesează majoritatea, fie ea şi de 99%, cu părerile ei. Nu părerile 
majorităţii determină această linie de viaţă a Neamului.  
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    Ele, majorităţile, se pot numai apropia sau îndepărta de ea, după starea lor de 
conştiinţă şi virtute, sau de inconştienţă şi de cădere. 
    Neamul nostru n-a trăit prin milioanele de robi care şi-au pus gâtul în jugul 
străinilor, ci prin aleşii săi: prin Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, prin Avram 
lancu, prin Tudor ori prin Mircea cel Bătrân, care, în fața jugului străin, s-au ridicat la 
luptă pentru supraviețuirea neamului, și-au apărat  credinţa şi țara, ducând cu ei 
onoarea şi scânteia libertăţii. Prin ei a vorbit atunci Neamul nostru, iar nu prin 
majorităţile tăcute şi cuminţi. 
    Ei înving şi mor, indiferent, pentru că atunci când mor, Neamul trăieşte întreg prin 
moartea lor şi se onorează din onoarea lor... Istoriei naţionale nu aparţine acela care 
va învinge şi va trăi cu sacrificarea liniei vieţii Neamului, ci acela care, indiferent dacă 
va învinge sau nu, se va menţine pe această linie a Neamului. Acela va rămâne în 
conștiința națională ca erou sau martir al Neamului. 
    Există două virtuţi necesare unui Neam: demnitatea şi onoarea, care, încet, încep 
să dispară la români. Un neam are DEMNITATE când, își cunoaște valorile și rostul, 
și le asumă și mai ales se dăruiește trup și suflet împlinirii lor. ONOAREA este 
mândria unui Neam de a-şi apăra valorile şi de a nu se lăsa jignit pe nedrept de alte 
neamuri.  În ceea ce privește Neamul, supravieţuirea nu poate fi asigurată decât prin 
luptă înțeleaptă în anumite momente istorice. Mai ales când alte neamuri încearcă 
distrugerea Neamului tău. 
    Românii trebuie să ajungă la conştiinţa apartenenţei la un Neam demn. 
Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de Țară și de Neam pot salva România. 
    Prin ce n-a trecut bietul nostru popor în ultima sută de ani? A trecut prin toate 
primejdiile, persecuţiile şi nenorocirile, începând din 1917, cu revoluţia bolşevică din 
Rusia, cu amândouă războaiele mondiale, cu cedarea, în 1940, a Transilvaniei de 
Nord la unguri și a Basarabiei şi a Bucovinei de Nord la ruşi, cu tot calvarul comunist 
şi neocomunist. Da, trăirn astăzi vremuri de mare zbucium, în căutarea unei  
reaşezări, dar asta-i din cauza necredinţei, a îndărătniciei noastre.” 
    “Dumneavoastră, intelectualii, aveţi o răspundere foarte mare pentru că 
Dumnezeu v-a dat mult şi vă va cere mult. Vă revine sarcina să orientaţi poporul 
acesta, să vă angajaţi în cadrul acesta de spiritualitate ortodoxă şi să lucraţi cât mai 
mult. Ştiţi prea bine că rugăciunea este egal faptă. Vi se cere grijă permanentă faţă 
de căderile acestui popor. Nenorocirea mare este că intelectualii noştri au trăit sub 
presiunea materialist-comunistă, însă prea uşor au divorţat de interesele şi de 
valorile ortodoxiei. Este un dezinteres faţă de valorile credinţei şi o lâncezeală 
periculoasă. ” 
 
SĂRBĂTORI NAŢIONALE 
Mica Unire - 24 ianuarie 
Ziua veteranilor de război - 29 aprilie 
Ziua Independenţei României - 9 mai 
Ziua Eroilor - Ziua Inălțării Domnului 
(40 zile de la Invierea Domnului) 
Ziua drapelului naţional - 26 iunie 
Ziua imnului naţional - 29 iulie 

Ziua limbii române - 31 august 
Ziua Armatei Române - 25 octombrie 
Ziua românilor de pretutindeni - 30 
noiembrie 
Ziua naţională - Marea Unire - 1 
Decembrie 
Ziua libertăţii României - 22 dec. 

 



A.  IMNURI 
 
1) IMNUL NAȚIONAL – 
DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE 
 
  Versurile imnului naţional aparţin lui 
Andrei Mureşanu (1816-1863), poet de 
factură romantică, ziarist, traducător, un 
adevărat tribun al epocii marcate de 
Revoluţia de la 1848. 
   Muzica a fost compusă de Anton Pann 
(1796-1854), poet şi etnograf, om de 
mare cultură, cântăreţ şi autor de 
manuale de muzică.  
   Poemul „Un răsunet" al lui Andrei 
Mureşanu, redactat şi publicat în timpul 
Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note 
în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat 
pentru prima oară pe data de 29 iulie 
1848 la Râmnicu Vâlcea (în Ţara 
Românească Revoluţia a izbucnit pe 11 
iunie). Poemul va deveni imn sub titlul 
„Deşteaptă-te, române!", câştigându-şi 
instantaneu gloria recunoscută datorită 
mesajului energic şi mobilizator pe care-l 
conţine. Începând din 1848, „Deşteaptă-
te, române!" a fost un cântec foarte drag 
românilor, insuflându-le curajul în timpul 
momentelor cruciale, în timpul 
Războiului de Independenţă (1877-
1878), cât şi în cel al primului şi celui de-
al doilea Război Mondial. 
   Imediat după instaurarea deplinei 
dictaturi comuniste la 30 decembrie 
1947, când regele Mihai I a fost forţat să 
abdice, „Deşteaptă-te, române!", ca şi 
alte marşuri şi cântece patriotice, au fost 
interzise, intonarea sau fredonarea lor 
fiind pedepsite cu ani grei de închisoare.  
   Pe 22 Decembrie 1989, în timpul 
revoluţiei anticomuniste, imnul s-a înălţat 
pe străzi, însoţind uriaşele mase de 
oameni, risipind frica de moarte şi unind 
întregul popor în sentimentele nobile ale 
momentului. Astfel, instituirea sa ca imn 

naţional a venit de la sine, sub 
formidabila presiune a manifestanţilor. 
   Mesajul imnului „Deşteaptă-te, 
române!" este în acelaşi timp social şi 
naţional; social, deoarece impune o 
permanentă stare de vigilenţă pentru a 
asigura tranziţia către o lume nouă; 
naţional, deoarece alătură această 
deşteptare tradiţiei istorice. Imnul 
conţine acest sublim „acum ori 
niciodată", prezent în toate imnurile 
naţionale, de la „paion"-ul cu care grecii 
au luptat la Marathon şi Salamina până 
la „Marseilleza" Revoluţiei franceze. 
   Invocarea destinului naţional este 
culmea cea mai înaltă pe care un popor 
o poate atinge în zborul său către 
divinitate. Acest „acum ori niciodată" 
concentrează toate energiile vitale, 
mobilizând la maximum. Imnul de stat al 
României este alcătuit din unsprezece 
strofe, primele două strofe, cea de-a 
patra şi ultima dintre ele fiind cântate la 
ocazii festive. (sursa presidency.ro) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kqY
CLYCQ2vs 
 
1. Deşteaptă-te, române, din 
somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de 
tirani! 
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă 
soartă, 
La care să se-nchine şi cruzii tăi 
duşmani. 
 
2. Acum ori niciodată să dăm 
dovezi la lume 
Că-n aste mâni mai curge un 
sânge de roman, 
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm 
cu fală-un nume 
Triumfător în lupte, un nume de 
Traian! 

http://www.presidency.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=kqYCLYCQ2vs
https://www.youtube.com/watch?v=kqYCLYCQ2vs
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3. Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur 
de tine, 
Cum stau ca brazi în munte voinici 
sute de mii; 
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi 
în stâne, 
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi 
şi din câmpii! 
 
4. Priviţi, măreţe umbre, Mihai, 
Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri 
strănepoţi, 
Cu braţele armate, cu focul 
vostru-n vine, 
„Viaţa-n libertate ori moarte!" 
strigă toţi. 
 
5. Pre voi vă nimiciră a pizmei 
răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi! 
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta 
libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim 
pururea fraţi! 
 
6. O mamă văduvită de la Mihai cel 
Mare 
Pretinde de la fii-şi azi mână d-
ajutori, 
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe 
orişicare, 
În astfel de pericul s-ar face 
vânzători! 
 
7. De fulgere să piară, de trăsnet şi 
pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria sau mama, cu inima 
duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi 
foc! 
 

8. N-ajunse iataganul barbarei 
semilune, 
A cărui plăgi fatale şi azi le mai 
simţim; 
Acum se vâră cnuta în vetrele 
străbune, 
Dar martor ne e Domnul că vii nu o 
primim! 
 
9. N-ajunse despotismul cu-ntreaga 
lui orbie, 
Al cărui jug din seculi ca vitele-l 
purtăm; 
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor 
trufie, 
Să ne răpească limba, dar morţi 
numai o dăm! 
 
10. Români din patru unghiuri, acum 
ori niciodată 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri! 
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i 
furată / Prin intrigă şi silă, viclene 
uneltiri! 
 
11. Preoţi, cu crucea-n frunte căci 
oastea e creştină, 
Deviza-i libertate şi scopul ei 
preasfânt. 
Murim mai bine-n luptă, cu glorie 
deplină, 
Decât să fim sclavi iarăşi în 
vechiul nost'pământ! 
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2) TREI CULORI 
 
   Muzica şi versurile imnului „Trei culori” 
au fost compuse de Ciprian 
Porumbescu. A fost adoptat (într-o 
variantă modificată) ca imn naţional al 
Republicii Socialiste România prin legea 
nr. 33 din anul 1977 până în 1989. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rutp
WPONuyw 
 
1. Trei culori cunosc pe lume 
Ce le țin ca sfânt odor, 
Sunt culori de-un vechi renume, 
Amintind de-un brav popor. 
 
2. Roșu-i focul ce-mi străbate, 
Inima-mi plină de dor 
Pentru sfânta libertate 
Şi al patriei amor. 
 
3. Auriu ca mândrul soare 
Fi-va-l nostru viitor 
Pururea eternă floare 
Şi cu luci nepieritor. 
 
4. Iar albastrul e credința 
Pentru țară ce-o nutrim 
Credincioși fără schimbare 
Pân’ la moarte o să-i fim. 
 
5. Cât pe cer și cât în lume 
Vor fi aste trei culori 
Vom avea un falnic nume 
Şi un falnic viitor. 
 
6. Iar când, fraților, m-oi duce 
De la voi și-o fi să mor 
Pe mormânt atunci să-mi puneti 
Sfântul nostru tricolor. 
 

3) PE-AL NOSTRU STEAG E 
SCRIS UNIRE 
 
Muzica - Ciprian Porumbescu  
Versuri - Andrei Bârseanu.   
  "Există o asemănare extraordinară 
între „Imnul Maastricht” interpretat de 
faimosul André Rieu şi orchestra sa şi 
cântecul patriotic dedicat Unirii 
Principatelor Române, Moldova şi Ţara 
Românească, de la 1859 „Pe-al nostru 
steag e scris Unire”: 
    După câte ştiu, muzica îi aparţine lui 
Ciprian Porumbescu (1853-1883), iar 
versurile lui Andrei Bârseanu, cu toate 
că pe Wikipedia se specifică faptul că 
„Imnul Maastricht” îl are compozitor pe 
olandezul Alphonse Olterdissen: şi a fost 
adoptat ca imn oficial de către 
municipalitatea oraşului Maastricht 
(Limburg) abia in anul 2002. 
   Celebra melodie a compozitorului 
român Ciprian Porumbescu a devenit 
din 1912 şi imnul naţional al Albaniei 
(Himni i Flamurit), dar recunoscându-i-
se oficial atât compozitorul cât şi 
originea românescă. Versurile acestuia 
au fost scrise de către poetul albanez de 
origine aromână Aleksander Stavri 
Drenova (pseudonim: Asdreni). Oricum, 
asemănarea dintre cele trei variante 
este notabilă! (Sursa - ROCA, George, 
Revista „Confluenţe Literare,, Ediţia nr. 
1850, Anul VI,2016, Bucureşti) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RutpWPONuyw
https://www.youtube.com/watch?v=RutpWPONuyw
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Ultima dorință a compozitorului Ciprian 
Porumbescu a fost aceasta: „Vegheaţi 
să nu mi se piardă cântecele. Ele 
trebuie să trăiască căci eu, iată, mă 
sting. Le las în dar neamului meu!“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u
5YrOuUypmo 
 
1. Pe-al nostru steag e scris unire, 
Unire-n cuget și simțiri. 
Și sub măreața lui umbrire 
Vom înfrunta orice loviri. 
  
R - Acela-n luptă grea se teme 
Ce însuși e rătăcitor, 
Iar noi, uniți în orice vreme, 
Vom fi, vom fi învingători. 
  
2. Am înarmat a noastră mână 
Ca să păzim un scump pământ, 
Dreptatea e a lui stăpână, 
Iar domn e adevărul sfânt. 
 
3. Și-n cartea veșniciei scrie 
Că țări și neamuri vor pieri, 
Dar mândra noastră Românie 
Etern, etern va înflori. 
 
4. Învingători cu verde laur 
Noi fruntea nu ne-o-mpodobim, 
Nici scumpele grămezi de aur 
Drept răsplătire nu dorim. 
 
5. Știind că-n viața trecătoare 
Eterne fapte-am împlinit 
Și chinul morții-ngrozitoare 
Bogat, bogat e răsplătit. 
 
 
 
 
 

 B.  CÂNTECE MILITARE 
 
4) TRECEŢI BATALIOANE 
ROMÂNE CARPAŢII 
 
Este considerat Imnul Armatei Române.    
    Cântecul a fost scris (probabil) în 
timpul Primului Război Mondial ca un 
cântec de luptă. Unul dintre primele 
ansambluri atestate de a fi cântat 
cântecul, în versiunea sa originală (cu 
trei strofe), imediat după Primul Război 
Mondial, este corul Bărbătesc din 
Finteușul Mare, Maramureș, fondat la 1 
decembrie 1918 de preotul Valer Dragoș 
și învățătorii Gavril Bogdan, Nistor 
Dragoș. Acest cor interpretează cântecul 
original și astăzi, neîntrerupt încă din 
1918. Celor 3 strofe originale culese în 
1978 și scoase de sub cenzură de 
Adrian Păunescu ( chiar el a obținut 
aprobare direct de la Ceaușescu), poetul 
a adăugat apoi alte 6 (una la început, 
alte cinci la final). A fost interpretat de 
către Cenaclul Flacăra. „(Acesta este) 
un cântec pe care trebuie să-l aflați, un 
cântec care trebuie să rămână și în 
memoria generațiilor următoare așa cum 
a rămas în memoria corurilor de țărani 
din Transilvania, din Finteușul Mare, 
spre exemplu, unde l-am descoperit; [...] 
(din acest cântec excepțional) trei strofe 
sunt ale istoriei și restul le-am scris noi, 
în vremea noastră, cu gândurile noastre, 
cu starea noastră de spirit, cu dorința 
noastră de pace, dar și cu sentimentul 
ca decurgem dintr-o galerie puternică de 
înaintași demni.” spune A. Păunescu. 
   Versurile adăugate de Cenaclul 
Flacăra sunt majoritatea adăugiri post-
facto, de natură istorică și patriotică, 
referitoare la Marea Unire de la 1918. 
(sursa www.ro.wikipedia.org) 
 
https://youtu.be/Uf1xhmoqs1s  - 
Cenaclul Flacăra - Cântecul explicat 

https://www.youtube.com/watch?v=u5YrOuUypmo
https://www.youtube.com/watch?v=u5YrOuUypmo
http://www.ro.wikipedia.org/
https://youtu.be/Uf1xhmoqs1s
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https://www.youtube.com/watch?v=Dgvh
4n6046U  - Corul Armatei Române 
 
1. Un cântec istoric ne-aduce aminte 
Că frații în veci vor fi frați!! 
Un cântec de luptă bătrân ca Unirea/ 
Voi compatrioți ascultați: /x2 
 
2. Treceți batalioane române 
Carpații 
La arme cu frunze și flori, 
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și 
frații / 
Cu inima la trecători. /x2 
 
3. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne 
cheamă 
Nădejdea e numai în noi! 
Sărută-ți, copile, părintii și frații / 
Și-apoi să mergem la război. /x2 
 
4. 'Nainte, 'nainte spre Marea Unire, 
Hotarul nedrept să-l zdrobim. 
Să trecem Carpații, ne trebuie 
Ardealul / 
De-o fi să ne-ngropăm de vii. /x2 
 
5. Nu săbii făcură Unirea, ci inimi! 
Spre Alba cu toții mergeam; 
Toți oamenii țării semnau întregirea,/ 
Voința întregului neam. /x2 
 
6. Cu toții eram regimente române 
Moldova, Muntenia, Ardeal 
Fireasca unire cu patria mumă / 
Ne-a fost cel mai drept ideal. /x2 
 
7. Aceasta-i povestea Ardealului 
nostru 
Și-a neamului nostru viteaz, 
Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe / 
Trăiește-n unirea de azi! /x2 
 

8. Dreptatea și pacea veghează 
Carpații 
Și țara e frunze și flori, 
A noastră-i izbânda, ai noștri sunt 
frații; / 
Trăiască în veci trei culori! /x2 
 
9. Vrem liniște-n țară și pace în 
lume, 
Dar dacă-ar veni vreun blestem, 
Carpații și frații sări-vor ca unul / 
Urmând comandantul suprem! /x2 
 
5) DRUM BUN  
  
   Marș – cântec militar românesc care a 
îmbărbătat militarii români atât la 
instrucție cât și la luptă în ultimii 150 de 
ani. Versuri - Vasile Alecsandri 
Muzica - Ștefan Nosievici 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5KZfl
M3AKCs 
 
1. Drum bun, drum bun, toba bate,  
Drum bun bravi români, URA! 
Cu sacul legat in spate, cu armele-n 
mâini, URA! 
Fie zi cu soare, sau cerul noros, 
Fie ploi, ninsoare, Noi mergem 
voios. 
  
2. Drum bun, drum bun, toba bate,  
Drum bun bravi români, URA! 
Cu sacul legat în spate, cu armele-n 
mâini, URA! 
Steagul să lucească, pentru el trăim, 
Țara să-nflorească, pentru ea 
murim. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgvh4n6046U
https://www.youtube.com/watch?v=Dgvh4n6046U
https://www.youtube.com/watch?v=5KZflM3AKCs
https://www.youtube.com/watch?v=5KZflM3AKCs
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6) IMNUL EROILOR 
 
Versuri - Iuliu Roșca Dormidont   
Muzica - Ionel  Brătianu    
    „Pe aici nu se trece!”, deviza născută 
pe câmpul de luptă de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz a intrat in istorie prin 
jertfa a peste 27 000 de români care au 
tinut piept atacurilor armatei germane în 
trei mari bătălii ale Primului Război 
Mondial, în iulie şi august 1917. "Întru 
slava eroilor neamului" au fost ridicate 
un mare Mausoleu la Mărăşesti, cel mai 
impunator din ţară, şi altele la Mărăşti şi 
Soveja, iar povestirile despre marile lor 
fapte de arme au rămas pentru 
totdeauna în conştiinţa românilor. 
https://www.youtube.com/watch?v=wXS
61HwRCvQ 
 
1. Presăraţi pe-a lor morminte ale 
laurilor foi, 
Spre a fi mai dulce somnul 
fericiţilor eroi. 
Ridicaţi pe piramida nemuririi 
faima lor, 
Scriţi in cărţile de aur cântecul 
nemuritor. 
 
2. Pe copii la sânul vostru alintaţi-i 
cu-acest cânt, 
Povestindu-le cu fală al eroilor avânt. 
Dezveliţi tot adevărul şi le spuneţi 
tuturor 
Cum muriră fraţii voştri pentru neam 
si ţara lor. 
 
3. Şi pe sacrele morminte puneţi 
lacrime şi flori, 
Spre a fi mai dulce somnul miilor de 
luptători. 
Ridicaţi pe piramida nemuririi faima lor, 
Scriţi în cărţile de aur cântecul 
nemuritor. 

 7) PUI DE LEI 
 
Versuri - Ion Nenițescu 
Muzica - Ionel C. Brătianu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jiVo7
0ffbEE 
 
1. Eroi au fost, eroi sunt încă, 
Şi-or fi, în neamul românesc, 
Că rupţi sunt ca din tare stâncă, 
Românii orişiunde cresc. 
 
2. E viţa noastră făurită 
De doi bărbaţi cu braţe tari 
Şi cu voinţa oţelită, 
Cu minţi deştepte, inimi mari. 
 
3. Şi unu-i Decebal cel harnic, 
Iar celălalt Traian cel drept, 
Ei pentru vatra lor, amarnic 
Au dat cu-atâţia duşmani piept. 
 
4. Şi din aşa părinţi de seamă 
În veci s-or naşte luptători 
Ce pentru patria lor mamă 
Vor sta ca vrednici următori. 
 
5. Au fost eroi şi-or să mai fie, 
Ce-or frânge duşmanii cei răi. 
Din coapsa Daciei şi-a Romei 
În veci s-or naşte pui de lei! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXS61HwRCvQ
https://www.youtube.com/watch?v=wXS61HwRCvQ
https://www.youtube.com/watch?v=jiVo70ffbEE
https://www.youtube.com/watch?v=jiVo70ffbEE
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8) LA ARME! 
 
Muzica - Alfons Castaldi 
Versurile - Ştefan Octavian Iosif 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hs7Iy
4mIEUQ 
 
1. Veniţi, viteji apărători ai ţării! 
Veniţi, că sfânta zi a răsărit: 
E ziua mare a reînălţării 
Drapelului de gloanţe zdrenţuit! 
Veniţi din toate unghiurile zării, 
Să cucerim ce-avem de cucerit! 
 
R - La arme, cei de-un sânge şi  
de-o lege! 
La arme, pentru Neam şi pentru 
Rege! 
Când Patria ne cheamă sub 
drapel, 
Datori sunt toţi copiii ei s-alerge, 
Să-l apere, să moară pentru el! 
 
2. Ce credeţi voi, noroade nesătule, 
Că nu ne poartă grija Cel-de-sus? 
N-am înfruntat noi năvăliri destule 
Din Miază-Noapte, Răsărit şi-Apus? 
Adună-ţi, Rege, oştile şi du-le 
La biruinţă-aşa cum le-ai mai dus! 
 
3. Cu-al nostru sânge-am scris al 
nostru nume 
În cartea gloriosului trecut. 
Şi mulţi duşmani ar vrea să ne 
sugrume, 
Dar până când mai stau Carpaţii 
scut, 
Acel ce ne va şterge de pe lume, 
Să ştie toţi, că încă nu-i născut! 
 
 

4. Să ştie toţi că un popor nu moare, 
Când veacuri a luptat necontenit 
Şi-i scris în cartea celor viitoare, 
Că va să vină ceasul preamărit, 
Când mândru străluci-va-ntre 
popoare 
Ca soarele, aici, în Răsărit! 
 
9) NOI SUNTEM CEI CHEMAȚI 
SĂ APĂRĂM 
 
   Însuflețită de dorința de a elibera 
pământul Transilvaniei de sub dominația 
străină, Armata Română a început, în 27 
august 1916, ofensiva trecând Carpaţii 
Meridionali, după care au intrat în 
Transilvania. Primele atacuri au avut 
succes, obligându-i pe austro-ungari să 
se retragă. Dar contraofensiva germana 
a adus  pierderi. 
https://www.youtube.com/watch?v=c7au
nGzj1cE 
 
1. Din Țara Moților noi am venit 
Unde Iancu a trăit. (x2) 
 
R - Căci luptători de frunte suntem 
noi / Și viță de eroi, de bravi eroi /x2 
 
2. Unde-au fost trași pe roată de 
dușmani 
Horea, Cloșca și Crișan. (x2) 
 
3. La Țebea moțul Iancu e-ngopat 
Pentru neam el a luptat. (x2) 
 
4. Noi suntem cei chemați să 
apărăm, 
Munții noștri din Ardeal (x2) 
 
5. Nu vom ceda nici o palmă de 
pământ 
Chiar de vom intra-n mormânt. (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=hs7Iy4mIEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=hs7Iy4mIEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=c7aunGzj1cE
https://www.youtube.com/watch?v=c7aunGzj1cE
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10) HAIDEȚI CU TOȚI SĂ 
APĂRĂM 
 
   Cântec patriotic militar. 
 
   În urma Războiului de Independență 
(1877-78), țara și-a obținut 
independența față de Imperiul Otoman, 
alături de Serbia și Muntenegru. Pe 4/16 
aprilie 1877, România și Imperiul Rus au 
semnat la București un tratat care 
permitea trupelor ruse să traverseze 
teritoriul țării în drumul spre Balcani, cu 
condiția respectării integrității teritoriale 
a României.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dRZ
DNj1oKQc 
 
 
1. Haideți cu toți, români 
De peste munți și văi, 
Ne cheamă sub drapel 
E cel mai scump apel 
Să-l apărăm cu drag. 
 
R - Victoria și gloria 
Sună victoria pentru noi (X2) 
 
2. Nimic nu e mai sfânt, 
Nimic pe-acest pământ 
Ca țara de eroi 
Unde trăim și noi 
Victoria-i cu noi. 
 
3. Cu drag te-oi apăra 
Iubită țara mea, 
Lipsită de nevoi 
Dar plină de eroi 
Victoria-i cu noi. 
 
 

11) SE-AUDE GLAS PESTE 
CARPAŢI 
 
    Muzica – Lt. col. Florian Mihai 
    Versuri - Emilia Dorobantu, solista a 
Ansamblului Artistic al Armatei. Cântat  
de Brigada 30 Garda "Mihai Viteazul" 
https://www.youtube.com/watch?v=oHA
OZDPK490 
 
1. Se-aude glas peste Carpaţi 
Să fim azi toţi românii fraţi, 
Prea mult am fost năpăstuiţi, 
De-acuma hai să fim uniţi. 
 
2. Că vrut-a Dumnezeu cel sfânt 
Să stăpânim acest pământ, 
Deci tu, române, nu uita 
De neamul tău de ţara ta! 
 
R - Şi atunci când eşti departe de 
sat şi neamul tău, 
Să spui cu demnitate român voi fi 
mereu. / x2 
 
3. În lupte grele neîncetat 
Strămoşii sânge au vărsat, 
Ca peste veci să dăinuiască 
A noastră viţă românească. 
 
4. Şi la altarele străbune 
Întreaga obşte să se-adune, 
Şi badea Ion să-şi are glia 
Şi Ana lui să poarte ia. 
 
5. În lumea mare de-i pleca, 
Române bun, tu nu uita, 
O ţară mică, dar frumoasă 
Te-aşteaptă să te întorci acasă. 
 
6. Şi de cândva ţi-o fi mai greu 
Priveşte sus spre Dumnezeu, 
Curajul, cinstea şi credinţa 
Îţi vor aduce biruinţa. 

https://www.youtube.com/watch?v=dRZDNj1oKQc
https://www.youtube.com/watch?v=dRZDNj1oKQc
https://www.youtube.com/watch?v=oHAOZDPK490
https://www.youtube.com/watch?v=oHAOZDPK490
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C.  CÂNTECE DESPRE MICA ȘI 
MAREA UNIRE 
 
12) HORA  UNIRII 
 
   Pe lângă imn, românii mai au „Hora 
Unirii", scris în 1855 de marele poet 
Vasile Alecsandri (1821-1890), care a 
fost cântat în timpul unirii Principatelor 
(1859) şi, în general, în toate ocaziile 
când românii aspiră la uniune şi 
armonie. „Hora Unirii" este cântat pe 
ritmul unui dans lent, dar energic, ce 
reuneşte întreaga adunare. Dansul în 
cerc (hora) este el însuşi un vechi ritual, 
simbolizând comunitatea spirituală, 
egalitatea şi dorinţa românilor de a trăi 
laolaltă. (sursa presidency.ro) 
    Procesul unirii statelor Moldova și 
Țara Românească, bazat pe puternica 
apropiere culturală și economică între 
cele două țări, a cunoscut o etapă 
decisivă, care s-a dovedit a fi 
ireversibilă, prin alegerea colonelului 
moldovean Alexandru Ioan Cuza ca 
domnitor al ambelor principate, la 5 
ianuarie 1859 în Moldova și la 24 
ianuarie 1859 în Țara Românească. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j
EUfTba6ZE8 
 
 
1. Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inima română, 
Să-nvârtim hora frăţiei 
Pe pământul României! 
 
2. Iarba rea din holde piară! 
Piară duşmanii din ţară! 
Între noi să nu mai fie 
Decât flori şi omenie! 
 

 
3. Măi muntene, măi vecine, 
Vino să te prinzi cu mine 
Şi la viaţă cu unire, 
Şi la moarte cu-nfrăţire! 
 
4. Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi, puterea creşte, 
Şi duşmanul nu sporeşte! 
 
5. Amândoi suntem de-o mamă, 
De-o făptură şi de-o samă, 
Ca doi brazi într-o tulpină, 
Ca doi ochi într-o lumină. 
 
6. Amândoi avem un nume, 
Amândoi o soartă-n lume, 
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate, 
În noi doi un suflet bate! 
 
7. Vin’ la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare. 
 
8. Şi să vadă sfântul soare, 
Într-o zi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frăţească 
Pe câmpia românească! 
 

 
      
    Pictură - Școala Gimnazială Ibănești 

https://www.youtube.com/watch?v=jEUfTba6ZE8
https://www.youtube.com/watch?v=jEUfTba6ZE8
https://blog.romandria.ro/tag/unire
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13) HAI SĂ-NTINDEM HORA 
MARE 
 
Cântec folcloric popular 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4
C-s9b0aMHQ 
 
R - Hai să-ntindem hora mare,  
Mai aici şi mai colea, 
Mai aproape de hotare, ca să 
trecem graniţa. 
Mai aproape de hotare, până-n 
Basarabia. 
 
1. Noi suntem ai României,  
Noi suntem şi fraţi uniţi, 
Şi pe câmp de bătălie  
Vom lupta nebiruiţi./x2 
 
2. Nu ne-nspăimântează moartea,  
Noi suntem nemuritori, 
Moartea-i sfântă dacă soarta,  
Ne va-ncorona cu flori./x2 
 
3. Pentru-n picurel de sânge,  
Nu ne vom înspăimânta, 
Fraţii noştri ne vor plânge,  
Țara nu ne va uita./x2 
 
4. Aşa este tot românul,  
De când este pe pământ, 
A luptat pentru dreptate  
Și pentru pământul sfânt./x2 
 
5. Mândru-i bradul și stejarul, 
Punem umăr doi cu doi 
N-o fi cum o vrea dușmanul, 
O mai fi și cum vrem noi./x2 
 
 
 

14) CLOPOTUL REÎNTREGIRII 
 
Versuri - Adrian Păunescu, Muzica - 
Ștefan Hruscă 
    Adrian Păunescu a scris-o înainte de 
1989, când 1 dec. nu era declarată Zi 
Națională. Ca și alte poeme semnate de 
Adrian Păunescu, închinate celui mai 
important moment din istoria României, 
1 Dec. 1918, „Clopotul Reîntregirii” a 
fost pus pe muzică și a ridicat săli pline 
în picioare la „Cenaclul Flacăra”. 
    Marea Unire din 1918 a fost procesul 
istoric în urma căruia toate provinciile 
istorice locuite de români s-au unit în 
anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat 
național, România.  
    Etape preliminare au fost Unirea 
Principatelor Române din 1859 și 
dobândirea independenței în urma 
războiului din 1877-1878, pe fondul 
renașterii naționale a românilor în 
parcursul secolului al XIX-lea. 
    Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în 
cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul 
României (așa-zisul Vechi Regat) a dus 
la constituirea României Mari. Ea a fost 
scopul intrării României în Primul Război 
Mondial de partea Antantei și a fost 
favorizată de mai mulți factori istorici. 
(sursa 1 - ro.wikipedia.org) 
 
   „În 27 martie 1918, Sfatul Ţării a 
proclamat, cu o majoritate covârşitoare 
de voturi, unirea Basarabiei cu patria-
mamă. 
    Unirea Bucovinei cu patria-mamă (28 
nov. 1918), a fost decisă la Cernăuți prin 
Congresul General al Bucovinei ,,unirea 
necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, 
în vechile ei hotare, până la Ceremuş, 
Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.  
    La 12 octombrie 1918, Comitetul 
Executiv al Partidului Naţional al 
Românilor din Ungaria și Transilvania a 
adoptat hotărârea de autodeterminare 
prin Declaraţia de la Oradea, o 

https://www.youtube.com/watch?v=4C-s9b0aMHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4C-s9b0aMHQ
https://blog.romandria.ro/tag/adrian-paunescu


                                                                        15 
 

declarație de independență. S-au 
constituit consilii naționale locale și gărzi 
naționale cu scopul de a prelua controlul 
politic și administrativ în toată 
Transilvania. După unele tratative cu 
guvernul ungar se obține doar o 
autonomie de tip cantonal, desigur, 
neacceptată de români. La 18 nov. se 
elaborează manifestul către Popoarele 
Lumii, difuzat în toată Europa în mai 
multe limbi. După 2 zile, Marele Sfat 
Național convoacă Marea Adunare 
Națională la 1 dec. 1918, la Alba-Iulia.  
    Atunci au participat 100.000 de 
oameni şi 1228 de delegaţi aleşi, 
purtători ai documentelor de 
împuternicire ale comunităților 
administrative, culturale, educaționale, 
militare sau profesionale.  
    Mişcarea de redeşteptare naţională a 
fost susţinută de clerici şi de mulţi 
intelectuali mireni. 
    Rezoluţia Unirii a fost citită de Vasile 
Goldiş, punctul I precizează că: 
“Adunarea Naţională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat şi 
Ţara Ungurească, adunaţi prin 
reprezentanţii lor decretează unirea 
acelor români şi a tuturor teritoriilor 
locuite de dânşii cu România.” 
    Marea Unire ar fi fost imposibilă fără 
jertfa de sânge a Armatei Regale 
Române. Bilanţul Primului Război 
Mondial este unul impresionant. Au fost 
mobilizaţi în total 750.000 de oameni, 
din care 335.706 au murit sau au 
dispărut, 120.000 au fost răniţi, în timp  
ce 80.000 au căzut în prizonierat. 
    Recunoașterea internațională a Marii 
Uniri era necesară și s-a realizat prin 
Tratatul de pace de la Saint Germain cu 
Austria, Tratatul de pace de la Trianon 
cu Ungaria, Tratatului de la Paris cu 
Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia. 
    Regele Ferdinand si regina Maria     
și-au adus un aport important la 
recunoașterea Unirii în toată Europa. ” 

(sursa 2 Răzvan Mihai Neagu, Înfăptuirea 
unui ideal - România Mare, Turda, 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=ecro
5AHbxUI 
 
1. Bat clopote cântând reîntregirea 
Şi sufletul ia foc în clopotari, 
Întâi decembrie ne e unirea 
Şi strălucirea României Mari. 
Mihai Viteazul intră-n catedrală 
Şi are harta Daciei în mâini, 
Într-însul Burebista se răscoală 
Şi-apoi pe vatra lui se nasc români. 
 
R - Cât flamura roş-galbenă-albastră 
Ne este prag şi steag şi ideal, 
Veniţi români, veniţi la Mecca 
noastră, 
Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal. 
 
2. Şi iar începe clopotul să bată 
Şi sângerează sutele de ani, 
În osul naţiei se-aude-o roată 
Muşcând din Horea, Cloşca şi Crişan. 
Şi iar la Alba Iulia ni-i flancul 
Pe care ardem şi ne batem toţi, 
Când dinspre Apuseni răsare Iancu 
Ca un Isus Hristos cu chip de moţ. 
 
3. Dar e un an care nicicând nu trece, 
Un an pe care-n veci îl vom dori 
O mie nouă sute optsprezece 
Al nostru an, de fiecare zi. 
Ne fie el de-a pururea an-noul 
În luptă cu problemele de azi 
Cântăm din Alba Iulia eroul, 
Pe reîntregitorul cel viteaz. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecro5AHbxUI
https://www.youtube.com/watch?v=ecro5AHbxUI
https://blog.romandria.ro/tag/horea


                                                                        16 
 

15) VIN ROMÂNI LA ALBA IAR 
 
Interpret Mariana Anghel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RV
Ao5UfagI 
 
1. Se înalţă până sus la ceruri 
Cântecul ce vine din Ardeal. 
Glasurile de români răsună, 
Sunt români, veniţi la Alba iar. 
 
R - Vin românii, vin la Alba iar, 
Vin la Alba iar. 
 
2. Fraţi români, din cele patru 
unghiuri, 
Fruntea ţi-o ridic-acuma sus, 
Că din somnul greu, somnul de 
moarte, 
Înviat-ai ca Isus. 
 
3. Toţi românii-şi dau mână cu mână 
Şi întind o horă în Ardeal. 
Hora-i mare şi cuprinde ţara, 
Soarele răsare din Ardeal. 
 
16) MAREA UNIRE NU SE UITĂ 
NICIODATĂ 
 
   Imn al Centenarului Unirii 2018. 
Melodia - Marea Unire nu se uită 
niciodată - a fost scrisă special pentru 
Orchestra Reprezentativă a Ministerului 
Apărării Naționale. Muzica și textul au 
fost compuse de maestrul Stelian 
Stoica, un renumit dirijor de la 
Ansamblul Jidvei România, prin sângele 
căruia se poate spune că muzica 
populară curge.  
 
 
 

Cu colaborarea domnului colonel Aurel 
Gheorghiță și a orchestratorului 
Alexandru Butnaru in interpretarea 
Vioricăi Macovei. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OBO
EuAyN1AY 
 
1. Trecut-au anii, chiar 100, 
Marea Unire nu se uită, 
Că s-a strigat cu voce tare: 
Trăiască România Mare! /x2 
 
R - Transilvania, Moldova, 
Țara Românească, 
România noastră mare, 
Vivat, să trăiască! 
918 i-a unit pe toți: 
Pe munteni, pe moldoveni 
și bravii noștri moți. 
 
2. Veneau la Alba rând pe rând 
Și toți aveau același gând: 
Să se unească frați cu frați, 
Cu toți românii din Carpați. /x2 
 
3. Azi România, într-a ei hotare, 
Se-mbracă în strai de sărbătoare 
Și își cinstește bravii eroi  
De-un secol îi cinstim și noi. /x2 
 
4. Sub coroana României s-a făcut 
Unirea 
Și-aducem armatei noastre toată 
prețuirea! 
N-avem cum schimba istoria, 
Trebuie să știm 
Pentru cine suntem astăzi, 
Toți să mulțumim! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5RVAo5UfagI
https://www.youtube.com/watch?v=5RVAo5UfagI
https://www.youtube.com/watch?v=OBOEuAyN1AY
https://www.youtube.com/watch?v=OBOEuAyN1AY
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D.  CÂNTECE DESPRE POPOR, 
ȚARĂ ȘI LIMBĂ 
 
17) NOI SUNTEM ROMÂNI 
 
Compus și interpretat de Nicolae Furdui 
Iancu 
https://www.youtube.com/watch?v=gxKa
6hrGnmM 
 
1. A sosit ziua dreptății, 
Ziua sfântă a libertății, 
Tot românul veselește, 
România întinerește. 
 
R - Noi suntem români, 
Noi suntem români, 
Noi suntem aici 
În veci stăpâni. 
 
2. Ardelean, copil de munte, 
Ia ridică-ți a ta frunte 
Și te-nsuflă de mândrie, 
Că ești fiu de Românie. 
 
3. Moldoveanul și munteanul 
Sunt frați buni cu ardeleanul. 
Trei români plini de putere 
Că românu-n veci nu piere. 
 
4. Hai, români, lumea ne vede, 
România-n noi se-ncrede. 
Că de-acum românu-n lume 
Va fi vrednic de-al său nume. 
 
R - Noi suntem romani, 
Noi suntem romani, 
Noi suntem urmași 
De-ai lui Traian. 
 
 
 

18) NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN 
 
Compozitor - Gherase Dendrino 
    Piesa foarte veche repusă în circulație 
in 1980 la Cenaclul Flacăra și TVR de 
Adrian Păunescu prin Corul din Bocsig, 
Arad. 
https://www.youtube.com/watch?v=NxA
L6c2DquA 
 
1. Nu uita că ești român, 
Nu uita că ești român, 
Că sus în deal la tine-n sat 
Popa Ioan te-a botezat 
Și Lelea Stanca te-a ținut un an la sân. 
 
2. Nu uita că ești român, 
Nu uita că ești român, 
Că tatăl tău și mama ta 
Bunicul și bunica ta 
Te-au învățat dintotdeauna să fi bun. 
 
3. Nu uita că ești român, 
Nu uita că ești român, 
Că tatăl tău a fost cioban 
Bunicul tău a fost Traian 
Și-n țara asta te-ai născut să fi 
stăpân. 
 
4. Nu uita că ești român, 
Nu uita că ești român, 
Că rădăcina ta de veacuri 
Stă înfiptă în ogor 
Și nu o poate smulge-un viscol 
trecător. 
 
5. Pe la noi au viscolit mii de păgâni 
Dar am rămas totuși aici în veci 
stăpâni. 
A mai venit o vreme grea, 
Nu e nimic, vom aștepta 
Că vine soare după ea. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gxKa6hrGnmM
https://www.youtube.com/watch?v=gxKa6hrGnmM
https://www.youtube.com/watch?v=NxAL6c2DquA
https://www.youtube.com/watch?v=NxAL6c2DquA
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19) AŞA-I ROMÂNUL 
 
    Culeasă din jud. Sibiu de pe valea 
Hartibaciului și lansată de Părintele Doru 
Gheaja în cadrul Cenaclului Flacăra, cu 
ajutorul poetului Adrian Păunescu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WILv
TEWp7Vk 
 
1. Aşa-i românul când se veseleşte, 
Ca şi stejarul când înmugureşte, 
Aşa-i românul când este iubit, 
Ca şi stejarul când a înverzit. 
 
2. Ţara-i frumoasă şi-n fericire, 
Poate oricine să trăiască-n ea, 
Dar şi-a mea mamă ce o am pe lume 
E tot ce am mai sfânt în ea. 
 
3. O rugăciune către ceruri zboară, 
O rugăciune către Dumnezeu, 
Mă rog fierbinte pentru a mea ţară 
Şi pentru tine, scump poporul meu. 
 
20) CĂCIULA (CU CĂCIULILE PE 
FRUNTE)  
 
   "Născut în 1926 în Zăbala, judeţul 
Covasna, Ioan Hagiu a fost învățător, un 
neobosit culegator de folclor și  de 
obiecte arheologice, laureat al mai 
multor premii județene și naționale 
pentru promovarea creației folclorice 
românești A fost cooptat în Cenaclul 
"Flacăra", condus de poetul Adrian 
Păunescu, în cadrul căruia s-a afirmat 
prin compoziții proprii. " 
    Aceasta este versiunea originală a lui 
Ioan Hagiu, în limbajul arhaic al vremii. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nAR
BFj5lYQI – Ioan Hagiu 
https://www.youtube.com/watch?v=XHe
Adgk9ibA   - Cenaclul Flacăra 
 

1. Taică-meu în primărie 
Avea dreptul ca să intre 
Cu căciula-n cap, obicei de pe moşie 
De la moşii şi strămoșii mei păstrat. 
 
R - Cu căciulile pă frunte 
Stăm de viacuri, ca un munte 
În curbura arcului Carpat 
Asta e căciula mea 
Şi o port cum se purta, 
Că-i obicei din daci lăsat. 
 
2. Port câciula pe-o ureche 
Şi acasă și la nuntă și la oi, 
După datina străveche, 
Moştenită şi păstrată şi pă la noi. 
 
3. Unii zic sa-mi iau căciula, jos din cap,  
Spunănd adesea că nu-s civilizat, 
Poate vor s-o ţâu în mână, să        m-
aplec, 
Ca să mă laude că m-am integrat. 
 
4. Da, bă, vecine, hai la mine, 
Te primesc cum pot mai bine 
Dar de căciula mea nu te lega 
Asta e căciula mea, îi a mea si nu-i a ta, 
Că-i obicei din viac lăsat. 
 
5. Cine nu crede să să ducă, la columnă 
Să să uite și-o vedea 
Sabia încovoiată, arcul, scutul şi căciula 
Orice dac le-avea. 
 
6. Mai copchile, ia sama ghine 
Ca să ducă obceiul, cănd or creşte ai tăi 
copchii, 
O inimă vitează în tine, 
Sus pă frunte o căciulă ca un dac  s-o ţîi. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WILvTEWp7Vk
https://www.youtube.com/watch?v=WILvTEWp7Vk
https://www.youtube.com/watch?v=nARBFj5lYQI
https://www.youtube.com/watch?v=nARBFj5lYQI
https://www.youtube.com/watch?v=XHeAdgk9ibA
https://www.youtube.com/watch?v=XHeAdgk9ibA
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21) DOAMNE, OCROTEŞTE-I 
PE ROMÂNI! 
 
   Versuri Adrian Păunescu 
    În 21 august 1988, Andrei, tatăl său, 
poetul Adrian Păunescu, și o foarte 
tânără interpretă, Lelia Vaida, erau într-o 
mașină Aro, mergând de la Baia Mare 
spre Ciucea, pentru a-i aduce acolo un 
omagiu lui Octavian Goga. Cenaclul 
Flacăra se închisese oficial încă din 
1985, după accidentul din Ploiești. 
Practic, Adrian Păunescu era în 
„clandestinitate”. 
   Familia Vaida juca un rol important în 
acea perioadă în viața poetului, 
găzduindu-l la Năsăud, când ajungea 
acolo. 
   Andrei Păunescu mi-a povestit că tatăl 
său i-a spus să fredoneze o melodie. 
Prima care i-a venit în minte a fost 
”Codrule, codrule drag”, mai cunoscut 
acum sub numele de ”Sus pe malul 
Nistrului”. Pe drum, Adrian Păunescu a 
început să recite versuri atunci 
imaginate. Lelia le-a notat, Andrei fiind la 
volan: „Am dat sânge şi sudoare / 
Pentru România Mare, / Doamne, 
ocroteşte-i pe români!” 
   Poți să le auzi de o sută de ori și tot îți 
zgândăre patriotismul, oricât de ascuns 
ar fi sub hainele moderne ale 
cosmopolitului. 
    Lelia nota, poetul concepea și apoi a 
venit rândul adaptării muzicii pe noile 
versuri. În fine, chiar în acea după-
amiază de 21 august 1988, la Ciucea, 
cântecul complet a fost cântat de Andrei 
Păunescu. Andrei a cântat cântecul „în 
clandestinitate” până în 1990, când 
Revoluția l-a scos la lumină. Îl cântă și 
acum, când e liber. 
   Din păcate, povestea are și o umbră. 
Tot după 1990, Sava Negrean Brudașcu 
a lansat o nouă versiune, cu versurile 
mult schimbate, care a ajuns celebră. 

Versurile noi, „Doamne, nu uita de noi, / 
Suntem săraci, plini de nevoi…”, spune 
Andrei, l-au supărat pe Adrian 
Păunescu. (sursa evenimentulistoric.ro) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V0N
gVf_c4Rg - Cenaclul Flacăra 1988 
 
1. Noi în cel dintâi război 
am ajuns prin moarte noi, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
am dat sânge şi sudoare 
pentru România mare, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
2. Am dat viaţă şi soldaţi, 
pentru-o patrie de fraţi, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
am dat fapta, am dat zisa 
de la Nistru pân-la Tisa. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
3. Dar pe urmă-n patruzeci, 
anul marii făr-delegi, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
două fiare ne-au muşcat 
Ultimatum şi Diktat. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
4. Biata lume nu ştia 
că-ntr-o zi la Moscova 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
au semnat un pact neghiob 
Molotov şi Ribbentrop. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
5. Iar fascismul mondial 
ne-a luat parte din Ardeal, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
şi lui Horthy i l-a dat, 
fi-le-ar numele spurcat. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V0NgVf_c4Rg
https://www.youtube.com/watch?v=V0NgVf_c4Rg
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6. Stalin cu teroarea sa 
ne-a luat Basarabia 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
Şi, cu Hitler în acord, 
Bucovina de la nord. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
7. Ăi mai mari tâlhari ne-au frânt, 
ne-au luat ţară şi pământ, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
nimenea n-a auzit 
plânsul nostru răstignit. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
8. Astfel am intrat şi noi 
în al doilea război, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
haideţi, dom-ne Mareşal 
în Moldova şi-n Ardeal. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
9. Noi de dor de noi luptam 
pentru ţară, pentru neam, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
pentru vechile hotare, 
pentru România Mare. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
10. Şi-am pierdut şi-am fost răpuşi 
şi-am fost ocupaţi de ruşi, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
aliaţii au tăcut, 
Stalin a făcut ce-a vrut. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
 
11. Şi-am murit de mii de ori 
s-avem iarăşi Trei Culori, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
şi-am plătit cât nu se poate 
sfânta noastră libertate. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 

12. Ţara-i mică vremea grea, 
ce-o mai fi, om mai vedea, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
de uitat nu vom uita 
ţara noastră cum e ea, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
13. Cât o fi român – român, 
pruncul va primi la sân 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
adevăru-adevărat 
despre tot ce s-a-ntâmplat. 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
14. Ţine minte, fiul meu, 
că există Dumnezeu, 
Uite cum a fost și cum va fi 
şi un jurământ te leagă, 
ţara noastră nu-i întreagă 
însă asta doar până-ntr-o zi. 
 
15. Când vei fi şi tu bărbat, 
să te simţi mereu soldat, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români, 
pentru vechile hotare, 
pentru România Mare, 
Doamne, ocroteşte-i pe Români! 
 
 
 

 
 
Poetul Adrian Păunescu – Cenaclul Flacăra 
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22) TRĂIASCĂ ROMANIA 
 
    Versuri Adrian Păunescu, muzica 
Nicu Alifantis, interpretat de Vasile 
Șeicaru la Cenaclul Flacăra. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n1F
MLFAJSw8 
 
1. Dacă ne-nfruntă munţi, cu munţii 
ne vom bate, 
Pentru lumina ţării şi pentru libertate, 
Aici ne e cuvântul când îl avem de 
spus, 
Decât slujirea ţării, nimic nu-i mai 
presus. 
Jurăm credinţă luptei oricât ar fi de 
grea, 
Jurăm că pentru ţară şi viaţa ne-o 
vom da, 
Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici 
vecia 
Trăiască libertatea, trăiască 
România. /x2 
 
R – Trăiască-n fericire şi linişte 
poporul, 
Trăiască România trăiască tricolorul. 
 
2. Dar ţara nu se face cu lași, cu 
apatrizi, 
Iubirea nu te scuză, când ochii îi 
închizi 
Să curăţăm tot răul din viaţa 
României, 
Că noi suntem partidul şi ţara 
omeniei. 
Nu creadă hoţii muncii că ei sunt 
mari şi tari, 
Noi suntem patrioţii revoluţionari, 
Avem contract pe viaţă cu visul şi cu 
glia,Trăiască libertatea, trăiască 
România. / x2 

3. A noastră este ţara, o moştenim 
deplin, 
Va trebui, întreagă, s-o dăm celor ce 
vin, 
La cei născuţi şi astăzi şi mâine şi 
poimâine, 
Nici păine fără muncă, nici muncă 
fără pâine, 
Nici călăreţi pe aer, nici cai fără 
călări, 
Nici ţară fără lume, nici lume fără 
ţări, 
Să crească-n lume pacea, dreptatea, 
bucuria, 
Trăiască libertatea, trăiască 
România. /x2 
 
4. Trăiască muncitorii, tăranii, 
cărturarii, 
Trăiască demnitatea cea fără de 
avarii, 
Dacă renunţi la luptă, n-ai ce să mai 
aştepţi, 
Nimica nu se face-n poziţie de 
drepţi, 
Să facem România prin toţi şi pentru 
toţi, 
Un teritoriu liber de-orice prejudecăţi, 
Să fie al nostru dreptul şi a noastră 
datoria, 
Trăiască libertatea, trăiască 
România. / x 2 
 
5. Jurăm din milioane de inimi şi 
destine, 
Din orice fel de sânge ne murmură 
în vine, 
Jurăm bătrân şi tânăr, femeie şi 
bărbat, 
Credinţă României, necondiţionat, 
Că ţara-i bogăţia ce veșnic ne 
rămâne, 

https://www.youtube.com/watch?v=n1FMLFAJSw8
https://www.youtube.com/watch?v=n1FMLFAJSw8
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Şi glasul ei ce îndeamnă 'Deşteaptă-
te române', 
Nu ne-nspăimântă nimeni cu forţa 
sau pustia, 
Trăiască libertatea, trăiască 
România. / x 2 
 
6. Suntem, de e nevoie, o ţară de 
soldaţi, 
Suntem, de e nevoie, un lanţ de 
munţi Carpaţi, 
Durerea țării noastre făcută-i să ne 
doară, 
Ne place libertatea ca oameni şi ca 
ţară 
Şi soarele dreptăţii să lumineze 
sfânt, 
O ţară în roşu, galben şi albastru pe 
pământ, 
Acesta-i viaţa noastră, aceasta ni-i 
tăria, 
Trăiască libertatea, trăiască 
România. 
 
23) FRAŢI ROMÂNI DIN 
LUMEA-NTREAGĂ 
 
Versuri Mariana Deac 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EBO
4iJeTme0 
 
1. Fraţi români, din lumea-ntreagă, 
Tresăriţi în gând de dor 
Şi cântaţi un imn de slavă 
Pentru craiul munţilor. 
O, Hristoase, ne fereşte 
De duşmani şi de păgâni 
Şi presară a Ta pace 
Mult dorită de români. 
 
 

R - Potoleşte tu furtuna, 
Stinge focul dintre fraţi 
Şi fă să sorbim iubirea 
Cei ce suntem adunaţi. 
 
2. Noi am fost creştini pă vremuri, 
Când păgâni migrau prin lumi 
Şi avem martiri ai legii, 
Şi avem martiri români. 
Te rugăm, Hristoase Doamne, 
Să ne ierţi că te-am uitat, 
Pentru că păgânii lumii 
De Tine ne-au depărtat. 
 
3. Zbuciumat de ură mare, 
Neamul nostru românesc 
N-are linişte şi fraţii 
Între ei se duşmănesc. 
Doamne, Tu ne-ai dat poruncă 
Demnitatea s-o păstrăm, 
Să iubim pământul ţării, 
Slavă Ţie să cântăm. 
 
24) TU  ARDEAL        
(Colindul Ardealului) 
 
   „Mare patriot, episcopul Emilian l-a 
invitat, în anul 1980 pe Adrian Păunescu 
la Mănăstirea Râmeţ. Aici, Păunescu îl 
aude pe preotul Doru Gheaja cântând 
priceasna ”Simone, spune-mi tu”. În 
aceeaşi seară, poetul Adrian Păunescu 
îi și scrie versurile de-atunci devenit 
celebrul ”Tu Ardeal” (Colindul 
Ardealului),  poezie transpusă pe muzica 
pricesnei menționate mai sus.  
    A doua zi, Păunescu a insistat să-l şi 
înregistreze audio şi video, tot la 
Mănăstirea Râmeţ, spunând că un 
asemenea cântec trebuie cunoscut de 
întreaga Românie. Deoarece pe vremea 
lui Ceaușescu nu se putea să apară la 
TV îmbrăcat în haine preoţeşti, maicile 
de la Râmeț i-au găsit preotului Doru 

https://www.youtube.com/watch?v=EBO4iJeTme0
https://www.youtube.com/watch?v=EBO4iJeTme0
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Gheaja un costum naţional, de la un 
cioban din zonă. A cântat cu patos, a 
fost înregistrat și a transmis națiunii 
întregi cântecul Ardealului. ” 
  „La început, Adrian Păunescu mi-a 
scris un alt text nu pentru «Colindul 
Apusenilor», ci «Colindul copiilor pentru 
pace», pe care l-am cântat vreo doi ani 
de zile în spectacolele Cenaclului 
Flacăra. După aceea, Adrian a schimbat 
textul şi i-a spus «Colindul Apusenilor», 
cunoscut cu denumirea de «Tu, Ardeal», 
povesteşte Pr. Doru Gheaja care este 
autorul faimoaselor cântece patriotice 
„Așa-i românul”, „Tu, Ardeal” , „Cântecul 
lui Ștefan cel Mare”, „Măi, Ardeal”.   
   Fiu de preot, Doru Gheaja "Părintele 
cântecelor patriotice din România"  s-a 
născut în 1941 în satul Buzd, jud. Sibiu 
și a călcat pe urmele tatălui  
îndeplinindu-i astfel părintelui său o 
mare dorinţă. În urmă cu trei decenii a 
fost descoperit de Adrian Păunescu care 
l-a cooptat în Cenaclul „Flacăra”. Din 
1976, preotul Doru Gheaja slujeşte în 
Parohia „Buna Vestire“ din centrul 
oraşului Alba Iulia. În 2014 l-a întâlnit pe 
preotul Cătălin Dumitrean din Sibiu, 
fondatorul Cenaclului ”Lumina Lină”, 
devenindu-i colaborator. In 2021 a 
implinit varsta de 80 ani. (sursa 
www.ziarulunirea.ro) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QkG
10Ss2zHU 
 
R - Tu Ardeal, tu Ardeal, iți suntem 
osteni, 
Templu sfânt, templu sfânt, munții 
Apuseni. 
 
1. Că tu ne ești vatră și din piatră-n 
piatră, 
E tăria unui neam de moți, 
Asta-i țara noastră, noi nu stăm în 
gazdă, Horea nostru-i risipit pe roți. 

2. Ne-au furat barbarii, ne-au căznit 
mai marii, 
Dar avem în piepturi șapte vieți. 
Ne vibrează-n sânge, pân’ la Putna 
plănge, 
Clopotul ce bate la Râmeți. 
 
3. Nu vrem răzbunare, doar atât ne 
doare, 
Că se pierde amintirea-n val. 
Doamne dă-i tarie, unei mâini să 
scrie, 
Biblia latinului Ardeal. 
 
4. Râuri prescurtate, țări ce nu sunt 
toate 
Dar veni-vor și mai bune vești, 
Pentru toți românii care-și sunt 
stăpânii 
Soarele răsare-n București. 
 
5. Unde-i Avram Iancu, să mai 
frângă rangul 
Celor ce Ardealul vor pustiu. 
Iată că răsare, Iancu din oricare, 
E-n puterea fiecărui fiu. 
 
6. Pentru această țară, poate să și 
moară 
Fiecare dintre noi râzând. 
Restul e dorință de îngăduință, 
Și să fie pace pe pământ. 
 
7. Nu uitați aceasta, dreaptă ne e 
brazda, 
Și-am lucrat-o cu-ale noastre mâini. 
Fiecare munte știe aici să cânte 
Imnul „Deșteptați-vă romăni”. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QkG10Ss2zHU
https://www.youtube.com/watch?v=QkG10Ss2zHU


                                                                        24 
 

25) HAI ARDEAL, ARDEAL 
     
Versuri si muzica Puiu Făgărășan 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qsDj
1Hxgoyk 
 
1. Bate vânt de peste deal, 
De acasă, din Ardeal, măi. 
Și când bate pot să mor 
Și de drag, dar si de dor, măi! 
Că-s departe și mi-e tare greu /  
Făr de-ai mei și făr' Ardealu' meu. / 
Mândră floare de pe deal / 
Hai Ardeal, Ardeal, Ardeal, măi! /x2 
 
2. Din răsărit la apus 
Oameni ca pe la noi nu-s, măi. 
Au sânge de ardelean 
De la Horea și Crișan, măi! 
Oameni care au ceva de spus/  
Și când o pus mân-atunci or pus/  
Mândră floare de pe deal/ 
Hai Ardeal, Ardeal, Ardeal, măi./x2 
  
3. Ardeleanu-i om curat 
Orice i-ai cerut ti-o dat, măi. 
Știe că-i bine să dai, și știe cum e să 
n-ai, măi. 
Oameni care au ceva de spus/.......... 
 
26) DAC-AM  PLECAT 
ARDEALULE DIN TINE  
 
    Corul bărbătesc din Finteușul Mare. 
    Acest cântec a fost compus și cântat 
după anexarea Ardealului de Nord de 
către Ungaria Hortistă în urma Dictatului 
de la Viena. A fost cântat de trupele 
române în ofensiva din 1944. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wmd
1hGuu4sE 

1. Dac'am plecat, Ardealule, din tine, 
Nu–i vina noastră, iarăși vom veni. 
N-am fost învinși și nu vom fi nici 
mâine, 
Când ceasul biruinței va sosi. 
 
R - Aveam o țară scumpă și 
mândră, 
Aveam și iarăși vom avea; 
Dușmanul, care astăzi râde, 
Va tremura privind la ea. 
 
2. Noi te iubim, că tu ai fost al 
nostru, 
și viața pentru tine ne-am fi dat, 
dar prin dictatul rușinos și monstru, 
Hortiștii-au reușit de te-au furat. 
 
3. De-aici din depărtări privim spre 
tine, 
și plângem jalnic chinul tău amar, 
când știm că frații cei rămași în tine, 
sunt torturați de un popor barbar. 
 
4. Te vom lua, că tu ești doar al 
nostru, 
lăsat pe veci de Daci și de Romani. 
Te-am moștenit de la strămoșii 
noștri, 
și nimănui nu te-om lăsa în dar. 
 
5. Vom trece iar pe vechea frontieră, 
dreptatea noastră e stăpână-acum. 
Prin vijelii și foc de mitralieră, 
Armata noastră își va face drum. 
 
6. Credința-n țară și mereu-nainte, 
să cucerim ce-avem de cucerit. 
Ardealul nostru e o țară scumpă, 
Sălaj, Bihor și Clujule iubit! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qsDj1Hxgoyk
https://www.youtube.com/watch?v=qsDj1Hxgoyk
https://www.youtube.com/watch?v=Wmd1hGuu4sE
https://www.youtube.com/watch?v=Wmd1hGuu4sE
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27) PE CÂMPIA LIBERTĂŢII 
 
Interpret - Veta Biriș 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NOk
JTzy-q_M 
 
1. Pe Câmpia Libertăţii 
Vin românii, vin cu toţii. 
Vin românii toti ca unul 
Vin să-ncojure gorunul. 
 
2. Pe Câmpia Libertăţii 
Vin, din munţii Ţebei, moţii 
Şi nu-i viscol să-i oprească 
Nici tunet să-i risipească. 
 
3. Pe câmpia noastră-n soare 
Se-adună cu mic cu mare 
Şi-au în glie ăşti români 
Rădăcini ca din goruni. 
 
R - Vin românii, vin cu toţii 
Pe Câmpia Libertăţii. 
 
4. Scaldă-n lacrimi bucuria 
Că-i rotundă România, 
Prunci, nepoţi, bunici în care 
Vin la România Mare. 
 
5. N-am plătit ţara la vamă. 
Suntem cu munţii de-o seamă, 
Iancu nostru-n grai grăieşte 
Şi ne strigă româneşte. 
 
6. Să nu uiţi, copile bun, 
Despre neamul tău român, 
Că-i al nost’ Ardealul Sfânt 
De când suntem pe pământ. 
 
 
 

28) TRANSILVANIE 
FRUMOASĂ 
 
    Cântec vechi adaptat de la cântecul 
Basarabie frumoasă. 
Interpret Sava Negrean Brudașcu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xRda
qXUyJHQ 
 
1. Transilvanie frumoasă, frumoasă, 
Pregătește-te mireasă, mireasă. 
Că-ți aducem pețitor, pețitor, / 
Sfântul nostru tricolor. /x2 
 
2. Săi, Brașovule bătrâne, bătrâne, 
Că vin trupele române, române 
Săi și tu, măi Făgăraș, Făgăraș, / 
Că-s trupe de românași. /x2 
 
3. Săriti și voi șapte sate, sate 
Săriți șaptezeci și șapte, și șapte 
Să se-audă-n Chișinău, Chișinău/ 
Că și-acolo-i neam de-al meu. /x2 
 
4. Să se-audă-n București, București 
Românie, să trăiești! 
Romănie, să trăiești, să trăiești/ 
Și mai mândră să-nflorești. /x2 
 

 
   
    Câmpia Libertății – Blaj, jud Alba 

https://www.youtube.com/watch?v=NOkJTzy-q_M
https://www.youtube.com/watch?v=NOkJTzy-q_M
https://www.youtube.com/watch?v=xRdaqXUyJHQ
https://www.youtube.com/watch?v=xRdaqXUyJHQ


                                                                        26 
 

29) CÂNTĂ CUCU BATĂ-L VINA 
 
Versuri doină Constantin Mandicevschi 
    Marele cărturar român din Bucovina, 
Constantin Mandicevschi, este autorul 
versurilor celebrului cântec „Cântă cucu-
n Bucovina”, scrise în anul 1904 pe 
melodia unui cântec bucovinean adaptat  
la solicitarea lui Spiru Haret şi a lui 
Nicolae Iorga, care luptau pentru  
renaşterea demnităţii unei Românii, care 
la acea vreme era ciuntită din toate 
părţile.   
    Cântecul a fost interpretat ani în şir de 
rapsodul popular Vasile Mucea, care l-a 
descoperit în satul Corceşti, raionul 
Storojineţ, în nordul Bucovionei, în 1943, 
dar a fost inregistrat prima data de 
Grigore Leşe de-abia în anul 1996. 
    Este mai mult decât o doină, este o 
pagină a destinului românesc care 
evocă un episod din istoria poporului 
nostru, la începutul secolului al XX-lea. 
Stihurile originale ale lui C. 
Mandicevschi au fost transpuse pe 
melodia  unui cântec de jale bucovinean, 
acest cărturar român patriot fiind unul 
dintre organizatorii festivităților de 
comemorare a 400 de ani de la moartea 
lui Ştefan cel Mare la Putna din 1904. 
    Cântecul a prins şi a fost preluat de 
românii din  satele din zonă ca un 
cântec popular. După a doua pierdere a 
Bucovinei, fiecare rapsod popular care l-
a cântat a adăugat versuri, l-a modificat. 
Originea sa era deja pierdută, la data 
când l-a cules Vasile Mucea, un 
muzicant din popor care l-a interpretat 
cu strălucire. 
    Ca un fapt divers, Mandicevschi, 
autorul versurilor a murit în 1933, anul în 
care se năștea Mucea, ca și cum doina 
asta se încăpățâna să se agațe și de un 
suflet de muritor pentru a supraviețui. 
    Acum, după ce rapsodul popular a 
redat-o românilor, acest cântec doină 
trăiește în sufletele tuturor. 

    Versiunea lui Vasile Mucea, pare mai 
vie ca cea a lui Leșe, care are evident 
mai mult succes și sună în interpretarea 
acestuia ca jurământul unei cete de 
bărbați, adunați într-un codru, la lumina 
unui foc de tabără. Ambele versiuni ne 
arată însă că spiritul românismului nu a 
pierit ! Este un cântec manifest, un 
strigăt de luptă al tuturor sufletelor de 
români. (sursa sfatulbatranilor.ro/) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f-
wcMfGdMow 
 
R - Cântă cucu bată-l vina/ 
De răsună Bucovina. /x2 
Cântă cucu-ntr-un brăduţ 
De răsună-n Cernăuţi.  
 
1. Bucovină, plai cu flori/ 
Unde-ţi sunt ai tăi feciori?/x2 
Au fost duşi în altă ţară, 
Dar se-ntorc la primăvară. 
 
2. Au foşti duşi în altă ţară/ 
Dar se-ntorc la primăvară./x2 
Înapoi când or veni 
Tot pe tine te-or iubi. 
 
3. Munților cu creasta rară,/ 
Nu lasați straja să piară./x2 
Dacă piere straja noastră 
A pierit și ţara noastră. 
 

 
 
              Universitatea Cernăuți 

https://www.youtube.com/watch?v=f-wcMfGdMow
https://www.youtube.com/watch?v=f-wcMfGdMow
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30) SUS PE MALUL NISTRULUI 
 
    Interpretează Ansamblul etnofolcloric 
Plăieșii din Republica Moldova. 
    Pe 26 iunie 1940, România a primit 
un ultimatum din partea Uniunii 
Sovietice, prin care se cerea evacuarea 
administrației civile și a armatei române 
de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, 
cunoscut ca Basarabia, și din partea 
nordică a regiunii Bucovina. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uQx
RU2a0-PA 
  
1. Sus pe malul Nistrului 
Paşte calul rusului, 
Nistrule, Nistrule drag. 
Paşte flori şi iarbă grasă, 
E sătul şi vre acasă 
Nistrule, Nistrule, drag. /x2 
 
2. Duce dor de stepa lui 
Din ţara muscalului 
Nistrule, Nistrule drag. 
Ar pleca, dar nu prea poate 
Rusia-i tare departe 
Nistrule, Nistrule drag. /x2 
 
3. Tot călcând moşiile 
I s-au ros potcoavele 
Nistrule, Nistrule drag. 
Hai. măi fraţi, să ne unim 
Calu’ să i-l potcovim 
Nistrule, Nistrule drag./ x2 
 
4. Unde-i unul nu-i putere 
La necaz şi la durere 
Nistrule, Nistrule drag. 
Unde-s mulţi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte 
Nistrule, Nistrule drag. /x2 
 
 

5. Frumos îi şade oricui 
Acasă în ţara lui 
Nistrule, Nistrule drag. 
Aşa-i dat de Dumnezău 
Orice neam cu locul său 
Nistrule, Nistrule drag. /x2 
 
6. Măi, rusule, nu spera, 
Moldova nu e a ta! 
Nistrule, Nistrule drag. 
Nu a fost şi nici n-a fi 
Cât pe lume-om mai trăi 
Nistrule, Nistrule drag, 
Nu a fost şi nici n-a fi 
Neamul meu cât va trăi! 
Nistrule, Nistrule drag. 
 
31) BASARABIE FRUMOASĂ 
 
    Interpretează Ion Paladi acompaniat 
de orchestra “Lăutarii” din Chișinău, 
condusă de Nicolae Botgros. La 27 mar 
1918, Sfatul Țării hotăra unirea 
Basarabiei cu Regatul României. 
Urmează Bucovina și Transilvania. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=39lU
nV56pSg 
 
1. Basarabie frumoasă, 
Pregăteşte-te mireasă, 
Că-ţi aducem peţitor, peţitor, 
Sfântul nostru tricolor. /x2 
 
2. Basarabie română, 
Hai să dăm mână cu mână, 
Că-ţi aducem peţitor, peţitor, 
Sfântul nostru tricolor. / x2 
 
3. Basarabie măreaţă, 
A sosit şi ziua noastră, 
Să-ţi aducem peţitor, peţitor, 
Sfântul nostru tricolor. /x2 

https://www.youtube.com/watch?v=uQxRU2a0-PA
https://www.youtube.com/watch?v=uQxRU2a0-PA
https://www.youtube.com/watch?v=39lUnV56pSg
https://www.youtube.com/watch?v=39lUnV56pSg
https://blog.romandria.ro/tag/tricolor
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32) AVEM O ȚARĂ 
 
   Versuri Radu Gyr (numele adevărat 
Radu Demetrescu).  A fost un poet 
interbelic, condamnat la 12 şi apoi 25 de 
ani de închisoare sub regimul comunist, 
din care a executat "doar" 20 de ani de 
temniţă. Interpretează Grupul Psaltic 
Tronos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ln3y
1ICvEY8 
 
1. Avem o ţară unde au stăpânit 
odată 
Vitejii daci, bărbaţi nemuritori. 
Şi unde stau de veacuri laolaltă, 
Izvoare, văi şi munţi cu fruntea-n 
zări. 
 
2. Avem troiţe sfinte, altare şi icoane 
Şi candeli ard cu mii de pâlpâiri; 
Avem atâtea lacrimi şi prigoane 
Că ne e plin pământul de martiri. 
 
3. Avem la Putna, Sfânt şi viu cu 
duhul 
Pe cel ce-a stat Ortodoxiei scut; 
Şi azi de-l vom chema să-nfrâng-
apusul, 
Va răsturna cinci veacuri de pământ. 
 
4. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, 
Căci pruncii lui sub sabie-au căzut; 
Ca să păzească fără de schimbare 
Credinţa dreaptă-n care s-au născut. 
 
5. Avem Ardealul sfânt, pământul 
răstignirii, 
Cu tunuri sfârtecat de cel viclean; 
Avem ierarhii sfinţi, pe Iancu şi 
martirii, 
Pe Horia tras pe roată pentru neam. 

6. Azi iaraşi te-au suit vrăjmaşii tăi 
pe cruce, 
Ardeal cu trei culori împodobit; 
Scriind deasupra vina ta cu sânge, 
Aceea că ortodoxia ai iubit. 
 
7. Avem un Rai de sfinţi în temniţi 
daţi la moarte 
Şi aruncaţi în groapă neştiuţi; 
Dar astăzi, dând pământul la o parte, 
Ies moaşte sfinte-n zeghe grea de 
deţinuţi. 
 
8. E jertfa lor de veacuri mărturia 
Ce strigă din morminte pân' la noi: 
Să apărăm cu râvnă Ortodoxia 
Şi-acest pământ, de sfinţi şi de eroi! 
 
33) ŢARA 
 
Versuri - Adrian Păunescu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fLW
UBIBqgWc 
 
R - Trăiască, trăiască, trăiască, să 
trăiască, 
Moldova, Ardealul şi Ţara 
Românească! 
Trăiască, trăiască, trăiască, să 
trăiască, 
Moldova, Ardealul şi Ţara 
Românească! 
 
1. De-am gândi ori-ncotrova,  
Putna clopot s-a făcut 
Nu putem fără Moldova/  
Pân’ la Prut şi peste Prut. /x2 
 
2. Ţara-i ţară împreună,  
Nu prin bocet parţial, 
Alba-Iulia ne-adună,/  
Nu putem fără Ardeal. /x2 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln3y1ICvEY8
https://www.youtube.com/watch?v=Ln3y1ICvEY8
https://www.youtube.com/watch?v=fLWUBIBqgWc
https://www.youtube.com/watch?v=fLWUBIBqgWc
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3. În români o să renască  
Dumnezeu şi cerul Lui, 
Fără Ţara Românească,/ 
Ţară Românească nu-i. /x2 
 
34) ŢARA MEA  
 
Versuri - Ioan Neniţescu 
Muzica - Tudor Gheorghe 
https://www.youtube.com/watch?v=rCN
HtgTlRe8 
 
1. Acolo unde-s nalţi stejari 
Şi cât stejarii, nalţi îmi cresc 
Flăcăi cu piepturile tari, 
Ce moartea-n faţă o privesc; 
Acolo, unde-s stânci şi munţi, 
Şi ca şi munţii nu clintesc 
Voinicii cei cu peri cărunţi 
În dor de ţară strămoşesc; 
 
R - Acolo este ţara mea, 
Şi neamul meu cel românesc! 
Acolo eu să mor aş vrea, 
Acolo vreau eu să trăiesc! /x2 
 
2. Acolo unde-i cer senin 
Și ca seninul cer zâmbesc, 
Femei ce poartă l-al lor sân, 
Copii ce pentru lupte cresc. 
Acolo unde întâlneşti 
Cât ţine ţara-n lung şi-n lat 
Bătrâne urme vitejeşti 
Şi osul celor ce-au luptat; 
 
3. Şi unde vezi mii de mormane 
Sub care-adânc s-au îngropat 
Mulţime de oştiri duşmane, 
Ce cu robia ne-au cercat. 
Şi unde dorul de moşie 
Întotdeauna drept a stat. 
Şi bărbăteasca vitejie 
A-mpodobit orice bărbat; 

35) CÂNTECUL STRĂINĂTĂȚII 
 
Versuri - George Crețeanu 
Muzica - Tudor Gheorghe  
https://www.youtube.com/watch?v=XbQ
CyhluIE8 
 
1. Rătăcesc în căi străine, 
De căminu-mi depărtat; 
Îmi trec viața în suspine, 
Pâinea-n lacrimi mi-am udat; 
 
R - Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine-n țara mea. 
 
2. Ah! în țara mea frumoasă 
Am lăsat tată iubit, 
Am lăsat maică duioasă 
Ce de plânsuri au albit. 
 
3. Vezi o culme muntenească 
Și-o căsuță dedesubt? 
Este vatra părintească 
Unde laptele am supt. 
 
4. În dumbrava verde, deasă, 
O fecioară vezi trecând? 
Este-a inimii-mireasă 
Ce mă cheamă suspinând. 
 
5. La străini am stat la masă, 
Și cu ei m-am ospătat; 
Dar, gândind la mine-acasă, 
Lăcrămi, râuri am vărsat. 
 
6. Cine țara își iubește 
Nu dă lumea pentru ea: 
Oh! atunci inima-mi crește, 
Când gândesc a o vedea. 
 
7. Fericiți câți sunt aproape 
De căminul părintesc; 
De-oi muri, voi să mă-ngroape 
În pământul românesc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rCNHtgTlRe8
https://www.youtube.com/watch?v=rCNHtgTlRe8
https://www.youtube.com/watch?v=XbQCyhluIE8
https://www.youtube.com/watch?v=XbQCyhluIE8
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36) CÂTE ȚĂRI SUNT PE 
PĂMÂNT 
 
Versuri - Georgeta Moraru 
Muzica - Rapsodia I de George Enescu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QM-
fwnFEoCw 
 
1. Câte ţări sunt pe pământ 
Tra la la la la la la, 
Plaiuri ca la noi nu sunt, 
Tra la la la la la la. 
  
Cât străbate Dunărea 
Nu e ţară ca a mea, 
Tra la la la la la la la la la la la la la. 
Joc mai mândru nu găsesc 
Decât jocul românesc, 
Tra la la la la la la la la la la la la. 
  
2. De la mare la Carpaţi 
Tra la la la la la la, 
Noi trăim mereu ca fraţi, 
Tra la la la la la la. 
  
Strângem snopii pe ogor, 
Vinul dulce în ulcior, 
Tra la la la la la la la la la la la la la. 
Voie bună şi noroc 
Şi la muncă şi la joc, 
Tra la la la la la la la la la la la la la. 
 
STROFA suplimentară – alt autor 
3. Cât de mult ai colinda 
Tra, la, la, la, la, la, la.  
Nicăieri nu vei afla 
Tra, la, la, la, la, la, la. 
 
Alt ținut mai minunat 
Și mai binecuvântat 
Tra, la, la-la, la, la, la                                               
La, la,  la, la,  la, la, la la. 

Cum e țara ce-o iubesc 
Plaiul dulce românesc 
Tra, la, la-la, la, la, la                                               
La, la,  la, la,  la, la, la. 
 

 
         George Enescu - compozitor 
 
37) 1 MAI MUNCITORESC 
 
Versurile - Maria Ranteş 
Muzica - Ciprian Porumbescu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eMK
JWdln2i4 
 
1. Râde iară primăvara, 
Peste câmpuri, peste plai, 
Veselia umple ţara, 
C-a venit Întîi de Mai! 
 
Muncitorii au pornit 
Şi-ntr-un glas s-au înfrăţit! 
Şi ei azi sărbătoresc/ 
Unu Mai muncitoresc./x2 
 
2. Înfrăţiţi azi cu ţăranii, 
Muncitorii-n joc şi cânt, 
Prăznui-vor în toţi anii 
Libertatea pe pământ. 
 
Peste mări şi peste ţări, 
Se adună pe cărări, 
Lumea toată în alai/ 
Pentru-al nostru Întîi de Mai./x2 

https://www.youtube.com/watch?v=QM-fwnFEoCw
https://www.youtube.com/watch?v=QM-fwnFEoCw
https://www.youtube.com/watch?v=eMKJWdln2i4
https://www.youtube.com/watch?v=eMKJWdln2i4
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38) LIMBA ROMÂNEASCĂ 
 
    Versuri Gheorghe (George) Sion, 
Muzica Mănăstirea Putna. Dacă George 
Sion nu s-ar fi gândit să-și scrie 
memoriile, de pe urma lui n-ar fi 
supraviețuit decât vreo câteva poezii, 
printre care și ”Plugușorul”, despre care 
mai toată lumea crede că e un colind 
anonim. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4UzJ
14DJDJE 
 
1. Mult e dulce și frumoasă 
Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu găsim. 
 
Saltă inima-n plăcere/ 
Când o ascultăm,/ 
Și pe buze-aduce miere/ 
Când o cuvântăm. /x2 
 
2. Românașul o iubește 
Ca sufletul său, 
Vorbiți, scrieți românește, 
Pentru Dumnezeu. 
 
Frați ce-n dulcea Românie/ 
Nașteți și muriți./ 
Și-n lumina ei cea vie/ 
Dulce vietuiți! /x2 
 
3. De ce limba românească 
Să n-o cultivăm? 
Au voiți ca să roșească 
Țărâna ce călcăm? 
 
Limba, țara, vorbe sfinte/ 
La strămoși erau;/ 
Vorbiți, scrieți românește,/ 
Pentru Dumnezeu! /x2 

39) LIMBA NOASTRĂ 
 
    Actualul imn de stat al Republicii 
Moldova (începând din anul 1994). 
Versuri de Alexei Mateevici. Muzica a 
fost compusă de Alexandru Cristea 
(1890-1942). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4
jpWEH7YQgY 
 
1. Limba noastră-i o comoară 
În adâncuri înfundată. 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată. 
 
2. Limba noastră-i foc ce arde 
Într-un neam ce, fără veste, 
S-a trezit din somn de moarte, 
Ca viteazul din poveste. 
 
3. Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere, ce spintec 
Nouri negri, zări albastre. 
 
4. Limba noastra-i limbă sfântă, 
Limba vechilor cazanii, 
Care-o plâng şi care-o cântă 
Pe la vatra lor ţăranii. 
 
5. Strângeţi piatra lucitoare, 
Ce din soare se aprinde, 
Şi-ţi avea în revărsare 
Un potop de noi cuvinte. 
 
6. Răsări-va o comoară 
În adâncuri înfundată, 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4UzJ14DJDJE
https://www.youtube.com/watch?v=4UzJ14DJDJE
https://www.youtube.com/watch?v=4jpWEH7YQgY
https://www.youtube.com/watch?v=4jpWEH7YQgY
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E. CÂNTECE DEDICATE 
EROILOR ȘI MARTIRILOR 
NEAMULUI ROMÂNESC 
 
40) ŞTEFAN, ŞTEFAN, DOMN 
CEL MARE 
 
    Imnul lui Ștefan este o poezie 
populară culeasă de Vasile Alecsandri. 
Muzica de Ion Vidu. 
    Ștefan al III-lea (1438-1504), 
supranumit Ștefan cel Mare sau, după 
canonizarea sa de către Biserica 
Ortodoxă Română, Ștefan cel Mare și 
Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii 
1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al II-
lea, domnind timp de 47 de ani, cea mai 
lungă domnie din epoca medievală din 
Țările Române. 
    A purtat 36 de lupte (34 victorii și 2 
înfrângeri) împotriva turcilor, tătarilor, 
polonezilor, maghiarilor. A fost un mare 
sprijinitor al culturii și apărător a patriei și 
a credinței strămoșești ortodoxe, 
ctitorind cetăți și un număr mare de 
mănăstiri și biserici în Moldova, dar și în 
Țara Românească, Transilvania sau în 
Muntele Athos. 
    A fost căsătorit de 3 ori și a avut 7 
copii. A murit la 2 iulie 1504 fiind 
înmormântat în Mănăstirea Putna. 
(sursa www.ro.wikipedia.org) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ln
MwsWHPD0 
 
1. Ştefan, Ştefan, Domn cel mare 
Seamăn pe lume nu are 
Decât numai mândrul soare! /x2 
Din Suceava când el sare, sare 
Pune pieptul la hotare, hotare 
Ca un zid de apărare! /x2 
 
 
 

2. Braţul lui fără-ncetare 
Bate hoardele tătare, 
Bate cetele maghiare, /x2 
Bate leşi din fuga mare, mare 
Bate turci pe zmei călare, călare 
Şi-i scuteşte de-ngropare. /x2 
 
R - Lumea-ntreagă stă-n mirare, 
Ţara-i mică, ţara-i tare,  
Şi duşmanul spor nu are. /x2 
 
3. Ştefan, Ştefan, Domn cel mare, 
În Suceava cuibu-şi are,  
Ca un şoim voinic şi tare. /x2 
Din Suceava când el sare, sare 
Zi şi noapte, de călare, călare /  
Se bate-n patru hotare. /x2 
 
4. Pe tătari îi căsăpeşte, 
Pe unguri îi pârjoleşte, 
Şi pe turci îi risipeşte. /x2 
Iar pe leşi cu chica tare 
Îi avântă-n spânzurare, 
Şi-i înjugă ca să are! /x2 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnMwsWHPD0
https://www.youtube.com/watch?v=6LnMwsWHPD0
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41) CÂND A FOST SĂ MOARĂ 
ŞTEFAN  
 
Versuri - Ștefan Octavian Iosif. Corul 
Glasul Bucovinei. Poezia are 28 stofe. 
https://www.youtube.com/watch?v=kIFar
9tKmwM 
 
1. Când a fost să moară Ştefan 
Multă jale-a fost în ţară 
Şi la patul lui de moarte/ 
Toţi boierii s-adunară. /x2 
 
2. Cu un dangăt plin de jale 
Mii de clopote dau veste: 
Ştefan Vodă al Moldovei,/ 
Ştefan Vodă nu mai este! /x2 
 
3. Tristă-i Mănăstirea Putna, 
Porţile deschise-aşteaptă 
Strălucit convoi ce vine/ 
Şi spre ea încet se-ndreaptă. /x2 
 
4. Este Ştefan, azi străbate 
Cel din urmă drum din ţară 
Dar pe unde trece-acuma,/ 
În măreaţa zi de vară? /x2 
 
5. Plânge dealul, plânge valea, 
Plâng pădurile bătrâne, 
Şi poporu-n hohot plânge:/ 
– Cui ne laşi pe noi, stăpâne? /x2 
 
6. – Eu vă las în grija mare 
A lui Dumnezeu cel Sfânt, 
Să stati strajă la hotare,/ 
Să păziţi acest pământ! /x2 
 
7. Şi de veţi vedea că vine 
Vreun duşman nesăbuit, 
Să strigaţi atunci la mine,/ 
Voi sări şi din mormânt! /x2 
 

8. Toți copiii României 
Sunt din neamul lui Traian 
Și în fiecare suflet, / 
Se mai naște un Ștefan. /x2 
 
9. Jos în vale sus pe creste, 
Tuturora dați de veste 
Ștefan Vodă al Moldovei,/ 
Ștefan Vodă mai trăiește. /x2 
 
42) CEA DIN URMĂ NOAPTE A 
LUI MIHAI VITEAZUL 
 
Versuri - Dimitrie Bolintineanu,  
Muzica - Corul Armatei Române 
    Mihai Viteazul (1558-1601) a fost 
domnul Țării Românești între 1593-
1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost 
conducător de facto al celor trei state 
medievale care formează România de 
astăzi: Țara Românească, Transilvania 
și Moldova. 
    Pe scurt, Mihai Viteazul ar putea fi 
caracterizat în felul următor (a se reține 
că nu a purtat titlul de „Domn” decât în 
Țara Românească): 
- Între 1593-1599 este Domn al Țării 
Românești; 
- Între octombrie 1599 și iunie 1600 a 
fost Stăpânitor al Țării Românești și al 
Ardealului; 
- În perioada iunie 1600 - septembrie 
1600 a fost Stăpânitor al Țării 
Românești, al Ardealului și Moldovei, 
adunate împreună sub "unirea 
personală" a lui Mihai; în cazul Moldovei 
îl înscăunează de fapt pe fiul său; 
- Între septembrie 1600 - noiembrie 
1600 a fost Domn al Țării Românești; 
- Între februarie 1601 - august 1601 a 
fost comandant militar în slujba 
Imperiului Habsburgic. 
    Deși istoria asociată cu Mihai Viteazul 
este cunoscută publicului larg drept 
„Unire”, termenul este dus prea departe. 

https://www.youtube.com/watch?v=kIFar9tKmwM
https://www.youtube.com/watch?v=kIFar9tKmwM
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În realitate, toate cele trei țări își 
păstrează instituțiile de conducere de 
dinainte - Dieta (Transilvania) și sfaturile 
boierești în țările extracarpatice - își 
păstrează legile, cutumele și procedurile 
fiecăreia în vigoare. Mihai nu unifică nici 
armatele celor trei Principate Române. 
   Mihai nu reușește să înfrângă revolta 
nobililor maghiari transilvăneni, sprijiniți 
de generalul Basta care l-a învins în 
Bătălia de la Mirăslău (18/28 septembrie 
1600) și astfel pierde Ardealul. În scurt 
timp Moldova va reintra în posesia 
Movileștilor aserviți intereselor polone. 
Polonii au pătruns în Moldova cu 
cancelarul și marele hatman Zamoyski, 
Mihai fiind învins în bătălia de la Bucov 
(20 octombrie 1600), astfel că Zamoyski 
îl reinstalează pe tronul Moldovei pe 
Ieremia Movilă. 
    Mihai încearcă să reziste atacului 
polon asupra Țării Românești, însă și pe 
acest tron se va urca un membru al 
familiei Movileștilor, Simion Movilă. 
    Deci, înfăptuirea unirii manu militari 
nu a durat, creația politică a lui Mihai s-a 
prăbușit ca efect al intereselor proprii ale 
Habsburgilor, Poloniei și Imperiului 
Otoman. 
    Forțat să ia calea pribegiei, Mihai se 
îndreaptă spre Praga pentru a solicita 
ajutor de la împăratul Rudolf al II-lea 
care acceptă să-l sprijine. Împreună cu 
generalul Basta, Mihai pornește 
campania de recucerire a teritoriilor 
românești. Prin victoria de la Guruslău 
(3 august 1601), voievodul român îl 
îndepărtează pe Sigismund Báthory din 
Transilvania. Continuă prin a recupera 
Țara Românească gonindu-l pe Simion 
Movilă de pe tron. În aceste condiții, se 
întrezăreau perspectivele unei noi uniri 
românești, perspectivă ce nu convenea 
împăratului habsburgic, Rudolf al II-lea. 
    Se pune la cale înlăturarea fizică a 
domnitorului român, și la 9/19 aug. 
1601, la 3 km sud de Turda, Mihai este 

decapitat de un detașament de 
mercenari în frunte cu ofițerul valon 
Iacob (Jacques) de Beauri, trimis de 
Basta. Capul domnitorului se află la 
Mănăstirea Dealu din Viforâta, lângă 
Târgoviște. (sursa ro.wikipedia.org) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3dT
-PkBcR4 
 
1. Ca un glob de aur luna strălucea 
Și pe-o vale verde oștile dormea;/x2 
Dar pe-un vârf de munte stă Mihai la 
masă 
Și pe dalba-i mână fruntea lui se 
lasă. /x2 
 
2. Stă în capul mesei, între căpitani 
Și recheamă dulce tinerii săi ani. /x2 
Viața noastră trece ca suava rouă 
Când speranța dulce ne surâde 
nouă. /x2 
 
3. Astfel astă dată viața lor cura; 
Cugetele triste nu-i mai turbura; /x2 
Luna varsă raze dulci și argintoase; 
Austrul le suflă coamele pletoase; /x2 
 
4. Căpitanii toarnă prin pahare vin 
Și în sănătatea lui Mihai închin. /x2 
Dar Mihai se scoală și le mulțumește 
Și luând paharul astfel le vorbește/x2 
 
5. -„Nu vă urez viață, căpitanii mei! 
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei! /x2 
Ce e viața noastră în sclavie oare? 
Noapte fără stele, ziuă fără soare. /x2 
 
6. Cei ce rabdă jugul ș-a trăi mai vor, 
Merită să-l poarte spre rușinea lor!/x2 
Sufletul lor nu e mai presus de fierul 
Ce le-ncinge brațul, iau de martur 
cerul! /x2 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3dT-PkBcR4
https://www.youtube.com/watch?v=Y3dT-PkBcR4
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7. Dar românul nu va câmpuri fără 
flori, 
Zile lungi și triste fără sărbători. /x2 
Astfel e vulturul ce pe piscuri zboară 
Aripile taie-i, că ar vrea să moară! 
/x2 
 
8. Astfel e românul și român sunt eu 
Și sub jugul barbar nu plec capul 
meu.” /x2 
 

 
 
43) CAPUL DE LA TORDA 
 
    "Capul de la Torda" este un cântec cu 
subiect istoric despre trădarea la români 
ce se ține lanț de secole, chiar și în ziua 
de astăzi. 
    Un cântec de învățătură, dacă dorim 
să supraviețuim ca Neam. "Totuși unde-
au fost românii / Când a fost tăiat 
Viteazul?"  

Lucrare muzicală in stil folk compusă de 
poetul Adrian Păunescu, fondatorul 
legendarului Cenaclu Flacăra. Muzica - 
Gil Ioniță. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M5N
M-hQsEeA 
 
1. Capul lui Mihai Viteazu' la Torda 
se ridică, 
Şi întreabă de ce Țara a rămas aşa 
de mică. 
Şi câmpia Tordei tristă îi răspunde 
lui cu jale: 
"Fiindcă astăzi ducem lipsa capului 
Măriei Tale!" 
 
R - Nu mai acuzaţi străinii că ne 
taie domnitorii, 
Că intimidează Ţara cu guverne 
provizorii 
Eu atât aş vrea să aflu, arătându-
ne obrazul: 
Totuşi unde au fost românii, când 
a fost tăiat Viteazul? 
  
2. Nu voi consuma otravă pentru nici 
un fel de Basta,  
Totuşi unde-au fost ai noştri, şi 
atunci, şi-n vremea asta? 
Cum se-ajunge pân' la gâtul 
Voievodului de Ţară, 
Dacă nu-s trădări acasă, lângă ura 
de afară? 
  
3. Capul lui Mihai Viteazu ne-a lăsat 
numai cu trupul, 
Nu contează că străinii nu aveau nici 
pic de scrupul, 
Eu, de-o singură-ntrebare, mă 
scârbesc şi mă mai mânii 
Totuşi unde-au fost, românii? Totuşi, 
unde sunt românii? 

https://www.youtube.com/watch?v=M5NM-hQsEeA
https://www.youtube.com/watch?v=M5NM-hQsEeA
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44) BABA NOVAK 
 
Versuri - Călin Angelescu 
Muzica - Nicolae Covaci - Phoenix 
    Baba Novac (n. 1521, Insulele 
Poreci, Imperiul Otoman – d. 5 februarie 
1601, Cluj, Principatul Transilvaniei), a 
fost un haiduc mercenar timocean, 
luptător consecvent contra Imperiului 
Otoman, căpitan al oștii de haiduci din 
armata lui Mihai Viteazul. Este erou 
național al Serbiei și respectat ca 
personalitate militară în România. În 
1601, aflat în solie, este arestat de 
autoritățile (Dieta) maghiare din Cluj, 
judecat sub acuzația de trădare, 
condamnat la moarte și ars pe rug în 
cetatea Clujului. (sursa 
www.ro.wikipedia.org) 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LmK
x1bm6f8Q 
 
1. Armia Măriei sale, Constantinopol 
La furat și la monopol 
Urcă în țară din hotar. 
Mahometzii vin la daruri 
Mare turbanu' 
Le sclipesc ochii ca banu', 

Lacomi și fără de habar. 
R - Zboară murgii, caii 
Sunt ai morții cai 
Despuind, de spini, fraților creștini 
Fug turcii pierzând botforii 
Moarte frânge în sat 
Șapte-s cei de fug păstorii și Baba 
Novak. /x2 
 
2. 'Sfânt război', urla profetul 
Taie creștinul! 
Cruce-ți fă, află-ți destinul 
Printre păduri de neumblat. 
Maica Domnului Precista, 
Doamne Iisuse! 
Din apus sub nori se iscă 
Ceata lui Baba Novak. 
 
3. Șapte ca în Cabernacol,  
Șaptele sfântul 
Fii lui sapă mormântul,  
Pentru turbanul cu smarald. 
Caii cad, roșu-i pamântul, nu mai e 
dinte 
Și nici ochii să stea fierbinte,  
Sub patul nopții întunecat. 
 
45) BALADA SFÂNTULUI 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 
 
Versuri - Vasile Alecsandri 
     Constantin Brâncoveanu (n. 1654 – 
d. 15/26 august 1714) a fost domnul 
Țării Românești între anii 1688 și 1714, 
având una din cele mai lungi domnii. 
Mare boier, nepot de soră al domnului 
Șerban Cantacuzino, el a moștenit și a 
sporit o avere considerabilă, care consta 
în proprietăți, bunuri și sume de bani în 
străinătate. În timpul domniei, Țara 
Românească a cunoscut o lungă 
perioadă de pace, de înflorire culturală și 
de dezvoltare a vieții spirituale, în urma 
sa rămânând un mare număr de ctitorii 

https://www.youtube.com/watch?v=LmKx1bm6f8Q
https://www.youtube.com/watch?v=LmKx1bm6f8Q
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religioase (biserici și mănăstiri) atăt în 
țară cât și în alte țări ortodoxe și un stil 
arhitectural eclectic ce-i poartă numele. 
Datorită trădării Cantacuzinilor a fost 
ridicat (mazilit) în aprilie 1714 împreună 
cu toată familia și închis la Istambul. 
După nenumărate torturi, în data de 15 
aug 1714 a fost decapitat împreună cu 
cei 4 fii ai săi – Constantin, Radu, Ștefan 
și Matei și cu ginerele său, sfetnicul 
Ianache. Prin grija soției, după 
eliberarea din prizonierat, trupul a fost 
găsit și adus pe ascuns în Bucuresti și 
înmormântat. În mai 2014, după 
îndelungate cercetări amănunțite, 
moaștele Sfântului Martir Constantin 
Brâncoveanu au fost depuse în raclă la 
Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou din 
Bucureşti. (sursa www.ro.wikipedia.org) 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H9Qt
E4Q7kkE 
 
Melodia 1: 
1. Într-o joi de dimineaţă, 
Zi scurtării lui de viaţă, 
Brâncoveanu se scula, 
Faţa blândă el spăla. 
Barba albă-şi pieptăna, 
La icoane se-nchina, 
Pe fereastră-apoi căta 
Şi amar se spăimânta! 
 

2. „Dragii mei, cuconi iubiţi! 
Lăsaţi somnul, vă treziţi, 
Armele vi le gătiţi, 
Că pe noi ne-a-nconjurat 
Paşa cel neîmpăcat 
Cu-ieniceri, cu tunuri mari 
Ce sparg ziduri cât de tari!” 
 
Melodia 2: 
3. Bine vorba nu sfârşea, 
Turcii-n casă iuruşea, 
Pe tuspatru mi-i prindeau 
Şi-i duceau de-i închideau 
La Stambul, în turnul mare 
Ce se-nalţă lângă mare, 
Unde zac feţe domneşti 
Şi soli mari împărăteşti. 
 
4. Mult acolo nu zăcea, 
Că sultanu-i aducea 
Lângă foişorul lui, pe malul 
Bosforului. 
 
Melodia 1: 
5. „Brâncovene Constantin, 
Boier vechi, ghiaur hain! 
Adevăr e c-ai chitit 
Pân-a nu fi mazilit, 
Să desparţi a ta domnie 
De a noastră-mpărăţie? 
Că de mult ce eşti avut, 
Bani de aur ai bătut 
Fără a-ţi fi de mine teamă, 
Făr-a vrea ca să-mi dai seamă!” 
 
Melodia 2: 
6. „De-am fost bun, rău la domnie, 
Dumnezeu singur o ştie; 
De-am fost mare pe pământ, 
Cată-acum de vezi ce sunt!” 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H9QtE4Q7kkE
https://www.youtube.com/watch?v=H9QtE4Q7kkE
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Melodia 2: 
7. „Constantine Brâncovene! 
Nu-mi grăi vorbe viclene. 
De ţi-e milă de copii 
Şi de vrei ca să mai fii, 
Lasă legea creştinească 
Şi te dă-n legea turcească.” 
 
Melodia 1: 
8. „Facă Dumnezeu ce-a vrea! 
Chiar pe toţi de ne-ţi tăia, 
Nu mă las de legea mea!” 
 
Monoton: 
9. Sultanul din foişor 
Dete semn lui imbrohor. 
Doi gelaţi veneau curând, 
Săbiile fluturând, 
Şi spre robi dacă mergeau, 
Din cuconi îşi alegeau 
Pe cel mare şi frumos, 
 
10. Şi-l puneau pe scaun jos, 
Şi cât pala repezea, 
Capul iute-i reteza! 
Brâncoveanu greu ofta 
Şi din gură cuvânta: 
„Doamne! fie-n voia ta!” 
 
11. Cei gelaţi iarăşi mergeau 
Şi din doi îşi alegeau 
Pe cel gingaş mijlociu, 
Cu păr neted şi gălbiu, 
Şi pe scaun îl puneau 
Şi capul îi răpuneau! 
Brâncoveanu greu ofta 
Şi din suflet cuvânta: 
„Doamne! fie-n voia ta!” 
Sultanul se minuna: 
Şi cu mila se-ngâna 
 
 
 

Melodia 3: 
12. „Brâncovene Constantin, 
Boier vechi şi domn creştin! 
Patru fii tu ai avut, 
Din ei trei ţi i-ai pierdut, 
Numai unul ţi-a rămas. 
Cu zile de vrei să-l las, 
Lasă legea creştinească 
Şi te dă-n legea turcească!” 
 
Melodia 1: 
13. „Mare-i Domnul-Dumnezeu! 
Creştin bun m-am născut eu, 
Creştin bun a muri vreau… 
Taci, drăguţă, nu mai plânge 
Că-n piept inima-mi se frânge, 
Taci şi mori în legea ta 
Că tu ceru-i căpăta!” 
 
Mono: 
14. Imbrohorul se-ncrunta, 
Gelaţii se înainta 
Şi pe blândul copilaş, 
Dragul tatei fecioraş, 
La pământ îl aruncau 
Şi zilele-i ridicau. 
Brâncoveanu greu ofta 
Şi cu lacrimi cuvânta: 
„Doamne! fie-n voia ta!” 
 
Melodia 1: 
15. „Alelei! tâlhari păgâni! 
Alei! voi feciori de câini! 
Patru fii eu am avut, 
Pe toți patru i-aţi pierdut, 
 
Melodia 2: 
16. Dare-ar Domnul-Dumnezeu 
Să fie pe gândul meu 
Să vă ştergeţi pe pământ 
Cum se şterg norii la vânt, 
Să n-aveţi loc de-ngropat, 
Nici copii de sărutat!” 
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Mono: 
17. Turcii crunt se oţereau 
Şi pe dânsul tăbărau, 
Haine mândre-i le rupeau, 
Trupu-i de piele jupeau, 
Pielea cu paie-o umpleau, 
Prin noroi o tăvăleau, 
Şi de-un paltin o legau 
Şi râzând aşa strigau: 
 
Melodia 2: 
18. „Brâncovene Constantin, 
Ghiaur vechi, ghiaur hain! 
Cască ochi-a te uita 
De-ti cunoşti tu pielea ta?” 
„Câini turbaţi, turci, liftă rea! 
De-ţi mânca şi carnea mea, 
Să ştiţi c-a murit creştin 
Brâncoveanu Constantin!” 
 
46) BALADA LUI PINTEA 
VITEAZUL  
 
    Pintea Grigore (Viteazul) (n. 25 
februarie 1670, Măgoaja, Comitatul 
Solnoc-Dăbâca, Țara Lăpușului — d. 14 
august 1703) a fost un vestit haiduc. 
Legendele sunt confirmate de dovezi 
istorice. În vremurile luptelor cu austriecii 
și otomanii din Maramureș și 
Transilvania, Pintea devine simbolul 
dreptății și al speranței pentru cei obidiți 
de birurile stăpânirii. A colindat multe țări 
și a învățat mai multe limbi și 
meșteșugul armelor. Dezertând din 
armata regală, intră în conflict cu nobilii 
regionali și decide să lupte împotriva 
nedreptăților sociale. Fuge în codrii 
Maramureșului și „haiducește”. Cu anii, 
terorizează nobilii locali, care vor să-l 
prindă, dar, potrivit legendelor, reușeste 
să scape de fiecare dată. 
    În primăvara lui 1703, mai multe 
orașe din N. Transilvaniei (Zalău, 

Sătmar, Bistrița, Dej, Sighet) cad în 
mâna răzvrătiților. Armata lui Pintea 
trebuia să cucerească cetatea Baia 
Mare. În august, orașul era sub asediu. 
În urma unei ambuscade, Pintea este 
împușcat mortal (14 aug.) în fața porții 
de sud a orașului, în apropiere de 
Bastionul Măcelarilor.  
    Au rămas 2 cămăși de zale (la 
Biserica din Budești și la Muzeul 
Maramureșului), peștera lui Pintea care 
se deschide odată la 7 ani și mormântul 
din Munții Gutâi. (sursa 
www.ro.wikipedia.org) 
 

 

„Horea lui 
Pintea” 
cântată de 
Anuța Tite din 
Săpânța și 
Gheorghe 
Covaci-Cioată 
(ceteră) din 
Vadu Izei, 
Maramureș.  
Înregistrare din 
filmul „Pintea” 
(1976)  
 

 
“Doară Pintea n-o muritu, numa on ptic 
s-o hodinitu”. 
https://www.youtube.com/watch?v=s_Tf
ubf6szA – Anuța Tite 
 
„Hai, Hai!... cât îi Maramurăşu’ 
Nu-i ca Pintea Viteazu 
Nu-i ca Pintea Haiducu!... 
Pe bogaţi îi prinde-n cleşte 
Pe săraci bine-i păzeşte...”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uH7d
SoME_Uk – Măriuca Verdeș 
 
1. Pintea-n munte să suie, 
Mândră curte zugrăve, 
Cu cătane-o d-îngrădea, 
Cu frunze-o acoperea. 
Numai Pintea ş-o strigat: 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Tfubf6szA
https://www.youtube.com/watch?v=s_Tfubf6szA
https://www.youtube.com/watch?v=uH7dSoME_Uk
https://www.youtube.com/watch?v=uH7dSoME_Uk
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-Dintre voi de s-a afla, 
De s-a afla careva 
Să meargă la Baia Mare 
După pită, după sare, 
După vin din cel mai tare 
Ce beau domnii la gustare. 
 
2. Nimeni nu s-o mai aflat, 
Numai a Pintii fârtat; 
Numai el că şi-o strigat: 
– Mere-oi, Pinteo, mere-oi eu, 
De mi-ai da tu murgul tău, 
Mulguţul tău cel de vânt, 
Cu coama până-n pâmânt; 
De mi-i spune moartea ta, 
Moartea ta din ce ţi-a sta? 
 
3. – Moartea Pintii-i ațâțară: 
Trei grăunţă de secară, 
Trei de grâu de primăvară, 
La Pintea la subsuoară; 
Trei grăunţe de grâu sfânt 
Ş-on plumbuţ mândru de-argint, 
La Pintea fără de rând. 
 
4. El în Baia când o-ntrat, 
Toţi băieşii l-o-ntrebat: 
– Spune-ne moartea Pintii! 
– Moartea Pintii nu oi spune 
De mi-ai da oricât în lume. 
– Spune-ne moartea Pintii, 
Pă tine te-om omorî! 
 
5. – Moartea Pintii-i ațâțară: 
Trei grăunţe de grâu sfânt 
Ş-un plumbuţ mândru de-argint, 
La Pintea fără de rând. 
– Nici acela nu-i viteaz 
Care dă sfat la fârtaţi. 
Şi eu unul mi l-am dat 
Şi capu' mi l-am mâncat. 
 

47)  CÂNTECUL LUI HOREA  
 
Muzica și versuri - Nicolae Furdui Iancu. 
    Vasile Ursu Nicula (n. 1731, loc. 
Arada, azi Horea – d. 28 februarie 1785, 
Alba Iulia), cunoscut și ca Nicola sau 
Horea, a fost, alături de Ion Oargă 
(Cloșca) și Marcu Giurgiu (Crișan), 
conducătorul răscoalei țărănești de la 
1784. A fost un țăran ager la minte, 
încredințat de câteva sate din Țara 
Moților să prezinte plângerile lor în fața 
împăratului austriac Iosif al II-lea. 
    Răscoala din 1784, numită și   
„Răscoala lui Horea, Cloșca și 
Crișan”, a fost o importantă acțiune de 
revoltă a țărănimii iobage din 
Transilvania împotriva constrângerilor 
feudale la care era supusă. La ea au 
participat iobagi români, maghiari, sași 
de pe domeniile nobililor și statului, 
mineri din Munții Apuseni și ocnele din 
Maramureș, meșteșugari, preoți etc. 
Răscoala a pus în discuție statutul de 
tolerați în Transilvania imperială al 
românilor, ceea ce i-a conferit și un 
caracter național. A izbucnit la 2 
noiembrie 1784, în satul Curechiu, 
Hunedoara, și s-a încheiat la sfârșitul lui 
decembrie 1784, când Horea și Cloșca 
au fost capturați de către autorități. 
    Numărul zilelor de muncă ale 
iobagilor ajunsese la patru pe 
săptămână cu brațele, trei cu animalele 
și două pentru jeleri. Asupra țăranilor 
apăsau și o serie de dări: zeciuiala din 
produsele agricole și animale, 
plocoanele, cărăușiile, cazarea 
funcționarilor ce încasau birurile, 
încartiruirea militarilor. Nobilimea 
deținea monopolul vânatului, morăritului 
și pescuitului, cotropise păduri, pășuni și 
multe terenuri agricole ceea ce îi 
nemulțumea pe țărani.  
    Deși împărăteasa Maria Tereza emite 
decretul de toleranță pentru românii din 
Transilvania, decretul nu se aplică. Fiul 
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ei, Iosif al II-lea, coregent, în vizita din 
Transilvania din 1773 și 1783 a adunat 
cam 19.000 petiții. Conducătorul 
răscoalei, Horea, a fost de 4 ori la Viena 
pentru a-i prezenta împăratului 
nedreptățile la care sunt supuși țăranii 
români din Transilvania. 
     Răscoala se extinde din comitatul 
Zarandului, în comitatul Hunedoarei, 
părțile Aradului și Sibiului, până la 
granița cu Țara Românească, însoțită de 
multe victorii. În 14 decembrie Horea a 
cerut oamenilor să se retragă la casele 
lor peste iarnă. Pentru a-l prinde pe 
Horea, nobilii au pus un premiu de 300 
de galbeni. Prin trădare, la 27 dec., 
Horea și Cloșca au fost prinși în pădurea 
Scorușetului din Munții Gilăului. În 30 
ian. 1785 a căzut prizonier și Crișan, 
vândut de 9 țărani din Cărpeniș. 
    Au fost închiși la Alba Iulia și 
anchetați. Crișan s-a spânzurat în 
închisoare, iar Horea și Cloșca au fost 
supuși celei mai grele pedepse 
prevăzută de Constitutio Criminalis 
Theresiana, prin frângerea cu roata. În 
28 februarie, orele 9:00, a început 
procesiunea execuției. Conform 
sentinței, organele interne au fost 
îngropate pe Dealul Furcilor, iar 
corpurile le-au fost tăiate în 4 părți și 
puse în țeapă în cele mai importante 
localități din comitatele Alba și 
Hunedoara pentru intimidarea poporului. 
(sursa ro.wikipedia.org) 
 

 
 
Execuţia din Dealul Furcilor, Alba Iulia 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lICxP
Y4Y9Ec 
 
1. Ai, cât o fost Horea împăratu', 
măi, 
Domnii pă masă n-or mâncatu, 
Ai, nici în pat nu s-or culcatu, măi, 
Ai, numai pă pământ uscatu. 
 
R - Cântă, Hore, ca să joc, 
Hai, lai, la, la, la, lai, la, la, lai, 
La lumina ăstui foc, 
Hai, lai, la, la, la, lai, la, la, lai. 
 
2. Ai, cât fu Horea crai în țară, 
Domnii nu să desculțară, 
Ai, nici în pat nu să culcară, 
Ai, numai pă pământ afară. 
 
3. Dai, până Horea a împărățitu, măi, 
Domnii n-or mâncat din blidu, 
Ai, nici cu lingura de-argintu, 
Ai, numai pă pămînt arzându. 
 
4. Ai, vine Horea-n Făgădău, măi, 
Domnii fug fără vinteu, 
Ai, să vede Horea pă dealu, măi, 
Domnii toți fug din Ardealu! 
 
5. Moții-n horă când intrau, 
Hai, lai, la, la, la, lai, la, la, lai, 
Grofii din Ardeal fugeau, 
Hai, lai, la, la, la, lai, la, la, lai! 

https://www.youtube.com/watch?v=lICxPY4Y9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=lICxPY4Y9Ec
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48) MARȘUL LUI TUDOR 
 
Versuri-I. Niculescu, Muzica- G. Brătianu 
    Gheorghe Dumitrescu este menționat 
ca aranjor al Imnului. Acesta a preparat 
actuala variantă a Marșului în jurul anilor 
50. Versurile sunt scrise de I. Niculescu, 
iar muzica de Gheorghe Brătianu. ”Lupta 
si sacrificiul suprem al lui Tudor au fost 
exprimate în muzică de catre Gheorghe 
Brătianu în aria Domnul Tudor, compusă 
prin 1871” (sursa: Muzeul National, 
1978, articol scris de Ioana Ursei 
Manasiu). În prezent Marsul lui Tudor, 
varianta aranjată, este Imnul orașului 
Târgu Jiu. Mai jos este varianta 
originală. 
    Viața lui Tudor Vladimirescu (n. 
1780, Vladimir, Țara Românească – d. 
28 mai 1821, Târgoviște, Țara 
Românească) a fost o figură 
emblematică pentru istoria Țării 
Românești de la începutul secolului al 
XIX-lea, fiind conducătorul  pandurilor, al 
Revoluției de la 1821 și domn al Țării 
Românești. 
    S-a specializat în afacerile cu negoț, a 
intrat în rândurile pandurilor și a 
participat la războiul ruso-turc. Cunoștea 
limba greacă și germană. 
    Află de hotărârea Eteriei de a porni 
mișcarea de eliberare a Greciei de sub 
otomani și dorește să ridice poporul la 
luptă pentru înlăturarea regimului 
fanariot. Conținutul prea revoluționar al 
„Proclamației de la Padeș“ i-a speriat pe 
boieri, care trimit corpuri de oaste pentru 
a-l opri. Intrând în București în fruntea 
„adunării poporului“, este primit cu 
entuziasm de către masele populare din 
capitală. Preia de fapt, în primăvara 
anului 1821, conducerea țării, fiind numit 
de popor „Domnul Tudor“.  
    Revoluția de la 1821 condusă de 
Tudor Vladimirescu a fost unul dintre 
evenimentele care au marcat începutul 
procesului de renaștere națională a 

României. Revoluția a avut cauze 
naționale, economice și sociale și, deși a 
fost în cele din urmă înfrântă, a adus în 
atenția cancelariilor marilor puteri 
europene situația din Principatele 
Dunărene și a determinat Imperiul 
Otoman să pună capăt domniilor 
fanariote. Revoluția nu a fost o izbucnire 
spontană, ci rezultatul nemulțumirilor 
tuturor claselor sociale de mai bine de 
un secol. Ei doreau îndepărtarea 
regimului fanariot, care nu era decât o 
formă deghizată de implicare a 
otomanilor în treburile interne ale 
Munteniei și Moldovei.   
    Conducătorii eteriștilor au pus la cale 
un complot pentru a-l îndepărta pe 
Tudor. Ridicat prin trădare de la Golești 
la 21 mai 1821, el a fost ucis, decapitat 
și aruncat de șefii eteriști într-o fântână 
părăsită din Târgoviște, în noaptea de 
27 spre 28 mai, învinuit probabil de 
colaborare cu otomanii împotriva 
eteriștilor. Nu are mormânt. (sursa 
www.ro.wikipedia.org) 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ww
eQe6ryLo 
 
1. Cine trece Oltul mare? 
Ce viteaz răzbunător, 
Umple astăzi de teroare, 
Zbirii bietului popor? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wweQe6ryLo
https://www.youtube.com/watch?v=6wweQe6ryLo
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R - Este Tudor, e oșteanul 
Ce-nspăimântă pe păgân: 
E Voinicul, e Olteanul. 
Este Tudor, Domn Român. 
Să-l urmăm Români cu toți,/ 
Să scăpăm țara de hoți. /x2 
 
2. Cine trece strâns în fiare 
Ocolit de vânzători, 
Cine piere-n închisoare 
La ai țării-apăsători. 
 
R - Este Tudor, e oșteanul. 
....................... 
Sări române, sări nu sta,/ 
Sări pe Tudor a scăpa. /x2 
 
3. Cine zace în uitare 
In iubitul său pământ, 
Fără cruce, făr-o floare 
Fără lacrimi pe mormânt? 
 
R - Este Tudor, e oșteanul. 
....................... 
Plângi, popor nenorocit,/ 
Plângi, căci Tudor a pierit. /x2 
 
49) CÂNTECUL LUI IANCU 
JIANU  
 
Interpret - Liviu Vasilică 
    Iancu Jianu (n. 1788, Oltenia, 
România – d. 14 decembrie 1843, 
Caracal, Olt, România) a fost un vestit 
haiduc din Oltenia. Era un desăvârșit 
mânuitor al armelor și un bun călăreț.  
    La apogeul puterii, Iancu Jianu 
conducea în jur de 2.000 - 3.000 de 
haiduci și avea trei tunuri. Acțiunile sale 
erau îndreptate nu numai împotriva 
boierilor, ci aveau și un puternic caracter 
național (antifanariot, antihabsburgic, 
dar mai ales antiotoman). A substituit o 
vreme puterea domnească din regiune. 

    Momentul culminant îl constituie 
campania dusă de haiduci în 1809 la 
sud de Dunăre, în urma căreia au fost 
incendiate Vidinul și Plevna, fiind ucis și 
pașa din Vidin ca răspuns la acțiunile 
pașei care atacase Craiova și mai multe 
sate din Oltenia. A distrus din temelii, de 
asemenea, raiaua turcească de la 
Turnu. Iancu Jianu a ajuns să se poarte 
ca un domn, făcând danii bisericilor și 
construind clădiri pentru binele obștii în 
Craiova și Caracal. 
    A fost prins printr-un șiretlic pe străzile 
Bucureștiului. A fost osândit la moarte, 
fiind însă iertat căci a fost cerut în 
căsătorie de o domniță de la curte 
(obicei pământesc). Astfel că a renunțat 
treptat în următorii ani la viața de haiduc 
devenind un mic boier de țară. 
    În 1821 Iancu Jianu l-a întâmpinat 
într-un cadru emoționant pe Tudor 
Vladimirescu. Cetele de haiduci strânse 
de Jianu au făcut joncțiunea la Slatina 
cu armata lui Tudor alăturânduse lor. 
    Primul steag al României, steagul 
realizat de Petrache Poenaru și purtat 
de Tudor la intrarea în București, a fost 
dus de un pandur lui Iancu Jianu după 
moartea lui Tudor. Steagul este expus la 
muzeul Cercului Militar Central 
București. S-a stins din cauze naturale, 
la 55 de ani, departe de tumultul 
haiduciei. Mormântul vestitului haiduc se 
află în Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Caracal, ctitorită de familia 
Jianu. (sursa ro.wikipedia.org) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lBUq
HRmcBRg 
 
1. Foaie verde, trei lămâi 
Iancule, de unde vii? 
De la târg, de peste Jii 
De la târg din Lisăndrii (Alexandria) 
Iancule, ce-ai târguit? 
Iacă, lucru de nimic 
De pe aur luai plumb 
Să duc la copii în crâng 
Că copiii făr' de minte 
Prăpădesc la gloanțe multe. 
 
2. Mai luai vreo cinci ocauo (ocale) 
Să le iau pe seama mea 
Le-oi da drumul când oi vrea 
Când m-o-ajunge potera, măi 
Că eu sunt băiat fălos 
Eu duc potera pe jos 
Sunt bâiat cu păr mânat 
Cu șapte poteri mă bat. 
 
3. Mai podare, poderaș 
Trage podul mai la vale 
Că-ți trântesc un glonț în șale 
Și-ți zic vorbe de ocare 
Trage podu' mai de-a drept 
Că-ți trântesc un glonț în piept. 
Decât o para la pod 
Mai bine cu murgu-not. 
 
4. Că mi-e murgu' cam nebun 
Trece Oltu' ca pe drum 
Și mi-e murgu' cam nărod 
Trece Oltu' ca pe pod 
Și la mal când m-o scotea 
Mai nimic nu se uda 
Doar colțu' la ipingea. 
 
 
 
 

50) ANDRII POPA 
 
Versuri - Vasile Alecsandri 
Muzica - Formația Phoenix 
 
    Balada „Andrii Popa” a fost scrisă în 
1843 de Vasile Alecsandri la Târgu 
Ocna, unde se povestește despre un hoț 
care fusese popă, fiind urmărit șapte ani 
de poteră și ucis abia în anul 1818 de 
unchiul poetului, Mihai Cozoni, la Valea 
Seacă, din goana calului, după o luptă 
cruntă de câteva ore. 
        Andrei Popa (sau Andrii Popa) 
este un haiduc originar din Seaca, 
județul Olt, născut în 1790. El se alătură 
lui Iancu Jianu și atacă Vidinul și Plevna. 
Ceata lui avea sarcina să recupereze 
din seraiul pașalei și din seraiul 
vânzătorilor de cadâne, cele câteva zeci 
de fete furate de turci. Numai că Andrii 
Popa nu se poate hotărâ și încarcă toate 
cadânele găsite, peste 500, în mai multe 
căruțe și le trece Dunărea în Oltenia. Pe 
românce le lasă la casele lor iar pe 
cadâne le vinde românilor. (sursa 
www.ro.wikipedia.org) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s8Ljjt
EZEfE 
 
1. Cine trece-n valea seacă 
Cu hamgerul fără teacă 
Şi cu pieptul dezvălit, 
Andrii Popa cel vestit. 
 
2. Şapte ani cu voinicie 
Şi-au bătut joc de domnie. 
Şi tot pradă neîncetat 
Andrii Popa, cel bărbat. 
 
R – E haiduc, şi e vestit, 
Andrii Popa cel voinic. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lBUqHRmcBRg
https://www.youtube.com/watch?v=lBUqHRmcBRg
https://www.youtube.com/watch?v=s8LjjtEZEfE
https://www.youtube.com/watch?v=s8LjjtEZEfE
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3. Zi şi noapte tot călare 
Trage bir din drumul mare. 
Şi din ţară peste tot 
Fug neferii cât ce pot. 
 
4. Căci el are-o puşcă plină 
Cu trei glonţi la rădăcină. 
Ş-are-un murg de patru ani 
Care muşcă din duşmani. 
 
5. Ş-are fraţi de cruce şapte 
Care-au supt sânge cu lapte. 
Şi nu-i pasă de nimic 
Andrii Popa cel voinic. 
 
51) MARŞUL LUI IANCU 
 
Versuri - George Barițiu 
Muzica - Timotei Popovici 
    Sursa www.enciclopediaromaniei.ro 
menționează că    Marşul lui Iancu este 
un cântec patriotic, apărut în timpul 
evenimentelor revoluţionare din anul 
1848. 
    Cântecul a fost publicat pentru prima 
oară în forma în care îl cunoaştem azi 
pe data de 12 decembrie 1849, de către 
George Bariţiu, în propria sa revistă. 
Varianta denumită „Marşul lui Dragoş”, 
de C. Negruzzi, a fost publicată în anul 
1838 şi făcea cel mai probabil referire la 
Dragoş din Maramureş, descălecător în 
Moldova. Înlocuind numele lui Dragoş cu 
al lui Iancu şi făcându-se mici modificări 
ale versurilor, cântecul a intrat încă din 
anul 1848 în conştiinţa naţională a 
neamului românesc. 
    Despre melodia marşului s-a spus de 
către unii autori că ar fi o pastişă după 
opera Tancred de Rossini, fapt infirmat 
de Liviu Leonte în prefaţa lucrării 
„Opere”, din anul 1974. 
    Cântecul, devenit aproape „imn 
naţional” al românilor ardeleni, a fost pus 
pe melodie de către Nicolae Begnescu, 

tribun în Legiunea Auraria Gemina, 
condusă de însuşi Avram Iancu. A 
început să fie cântat chiar începând cu 
anul 1848, cunoscând o excepţional de 
largă răspândire în arealul Munţilor 
Apuseni. 
    Pe lângă faptul că se cântă încă la 
diferite evenimente oficiale, cântecul mai 
are o istorie vie interesantă. În anul 1861 
Avram Iancu cutreiera ţinutul Zarandului 
şi oamenii erau foarte bucuroşi a-l avea 
oaspete. Într-o zi din acesl an s-a nimerit 
ca Iancu să fie primit oaspete (el nu 
cerea ospeţie, accepta numai dacă i se 
oferea) la o familie din Zarand care îşi 
căsătorea feciorul cu o fată din alt sat. 
Nuntaşii l-au invitat pe Crăişor să îi 
însoţească în satul miresei, ceea ce 
Iancu a acceptat. Pe drum, pentru că 
Iancu se găsea în alai, taraful a cântat 
pe tot drumul „Marşul lui Iancu”. Din 
acea zi şi până în zilele noastre, toate 
alaiurile nuntaşilor din Zarand se 
deplasează de acasă spre biserică 
acompaniaţi de „Marşul lui Iancu”, în 
semn de respect faţă de memoria 
Crăişorului Munţilor. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uffuJ
gXSWuw 
 
1. Astăzi cu bucurie 
Românilor veniţi 
Pe Iancu în câmpie 
Cu toţi să-l însoţiţi. 
Spălaţi armele voastre 
Degrabă s-alergăm 
Din locurile noastre 
Pe duşmani s-alungăm. 
 
R - Iancule mare, bravule tare, 
Cu noi să fii. 
Tu însoţeşte și însuflețeşte,  
Pe ai tăi fii. 
 

http://www.enciclopediaromaniei.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=uffuJgXSWuw
https://www.youtube.com/watch?v=uffuJgXSWuw
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2. Optzeci de oi despoaie 
Şi prin frigări le pun 
De fluier, de cimpoaie 
Pădurile răsun. 
Românii se aşează 
Pe lângă un mare foc, 
Şi Iancu ospătează 
Cu dânşii la un loc. 
 
3. Sunt gata, stau cu toţii 
Să se coboare-n văi, 
Să izgonească hoţii 
Şi-a neamului călăi. 
Iancu merge înainte 
Pe un cal cu ager curs 
Iar peste îmbrăcăminte 
Purta piele de urs. 
 
R - Cine a sta-n cale 
Iancului mare și brav român, 
Fulger şi trăznet 
Peste a lui creştet, 
De la români. 
 
4. Iată-i voioşi porniră 
Românii cei voinici. 
Ca lanţul se înşiră 
Pe a munţilor poteci. 
Nevestele cu jale 
Privindu-i lăcrimând 
Îi urmăreau pe vale 
Cum se duceau cântând. 
 
52) BALADA LUI AVRAM 
IANCU (Sus, sus, sus, la munte sus) 
 
Baladă populară. Doina Iancului. 
    Avram Iancu (n. 1824 Avram Iancu, 
Alba, – d. 10 septembrie 1872, Baia de 
Criș, Hunedoara,) Fratele bunicului lui 
Avram Iancu a fost Horea.   
A urmat Facultatea de Drept la Cluj și a 
profesat la Târgu Mureș 

    A fost un avocat transilvănean și 
revoluționar român pașoptist, care a 
jucat un rol important în Revoluția de la 
1848 din Transilvania. A fost 
conducătorul de fapt al Țării Moților în 
anul 1849, comandând armata românilor 
transilvăneni, în alianță cu armata 
austriacă, împotriva trupelor 
revoluționare ungare. 
    În 1848, după revoluția de la Viena 
începe revoluția ungară de eliberare. Cu 
acest prilej, tinerii români aleg să-i 
sprijine cerându-și și ei recunoașterea 
naționalității și a limbii române și 
eliberarea din iobăgie. 
    Iancu a participat cu 2000 de moți la 
Adunarea Națională de la Blaj  din 30 
apr 1848 (pregătirea revendicărilor) 
mobilizându-i cu lozinca „Voi sunteți 
poporul!” 
    La Marea Adunare Națională de la 
Blaj din 3/15 mai 1848, prezidată de 
episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a 
participat în fruntea a 10.000 de moți, 
organizați și disciplinați militărește. 
  Iancu a vorbit românilor expunându-le 
revendicările națiunii române din 
Transilvania. La această adunare s-a 
decis trimiterea a două delegații 
românești, una la Viena, pentru a 
prezenta împăratului doleanțele 
românilor, iar alta la Cluj, pentru a le 
prezenta Dietei Transilvaniei. 
    Guvernul Transilvaniei, întrunit în ziua 
de 29 mai la Cluj, decretase unirea 
Transilvaniei cu Ungaria, fără să se 
dezbată memoriul românilor care 
constituiau majoritatea în Transilvania 
(1.250.000 români față de cca 600-
700.000 maghiari și 250.000 sași),  
    Cu toate că s-a publicat oficial 
desființarea iobăgiei de către guvernul 
ungar, la 21 septembrie 1848, Avram 
Iancu, în fruntea a 6.000 de moți 
înarmați, a participat la a treia Adunare 
Națională de la Blaj, care a ținut 8 zile. 
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  La adunare erau prezenți cca 60.000 
de români din toată Transilvania 
manifestând împotriva persecuțiilor și a 
unirii Transilvaniei cu Ungaria. 
    La 19 octombrie 1848 Avram Iancu a 
înființat, în Țara Moților, Legiunea 
Auraria Gemina. El a fost numit de către 
Comitetul Român de Pacificațiune de la 
Sibiu în rangul de „prefect” și a înființat 
mai multe tabere de instrucție.    
    A luptat alături de armata austriacă 
împotriva armatei ungare pe care a 
înfrânt-o după mai multe lupte. Ungurii 
încercă să-l atragă pe Iancu de partea 
lor, fâră izbândă. Austriecii cer românilor 
să depună armele după victorie. Însă, 
meritele lor au fost diminuate, rău 
înțelese și suspectate fără motiv.  
    Sacrificiile umane și materiale ale 
românilor nu au fost luate în seamă de 
împărat. Austriecii află de propunerea 
ungurilor de împăcare și il bănuiesc pe 
Avram de complot încercând să-l 
aresteze fără să reușească. 
    Iancu merge la Viena de 2 ori 
încercând să obțină legiferarea 
drepturilor românilor pentru care luptase 
și alături de austrieci împotriva ungurilor. 
În 1852 a refuzat decorațiile austriece 
acordate în repetate rânduri (pentru 
participarea la lupta cu ungurii) cerând 
doar dreptate pentru popor. A refuzat de 
mai multe ori și întâlnirea cu împăratul 
Franz Josef în munții Apuseni. A fost 
arestat și maltratat dar apoi eliberat de 
teama unei revolte. 
    Profund dezamăgit de tot parcursul 
strădaniei și luptei românilor, în ultimele 
două decenii ale vieții sale s-a retras din 
societate devenind un însingurat. A 
rămas în memoria colectivă ca umblând 
din sat în sat cu fluierul.. 
    În dimineața zilei de 10 septembrie 
1872, Avram Iancu a fost găsit mort, cu 
privirea încremenită spre cer, pe prispa 
brutăriei (azi muzeu) lui Ioan Stupină, zis 
Lieber, din Baia de Criș.  

A fost înmormântat sub Gorunul lui 
Horea din curtea bisericii ortodoxe din 
Țebea. 
    Astăzi, Avram Iancu este considerat 
cel mai mare erou național al românilor 
din Transilvania, iar memoria lui cinstită 
în mod deosebit de români și îndeosebi 
de moți, "Viața lui în totalitatea ei va 
rămâne o oglindă sinceră a vieții noastre 
naționale". (sursa ro.wikipedia.org) 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JMB
9nElXNuc 
 
1. Din codri pe plai la vale 
Venea un voinic călare, 
În suflet cu supărare 
Falnic şi viteaz fecior. 
Craiul mândru al munţilor 
Iancu-n fruntea moţilor. 
 
R - Sus, sus, sus, la munte sus 
Sus, sus, sus, române, sus 
Acolo şi Iancu-i dus, la Vidra de 
Sus. 
 
2. S-a oprit s-adape calul 
De sub brâu şi-a scos cavalul 
Şi-n doină şi-a plâns amarul. 
Mureş, apă argintie 
De-o fi să cazi în robie 
Să trimiţi în munţi solie. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JMB9nElXNuc
https://www.youtube.com/watch?v=JMB9nElXNuc
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3. Să loveşti cu valul tău 
Toţi duşmanii ce vor rău, 
Toţi duşmanii ce vor rău. 
Să ştie mâna străină 
Că şi apa ta-i română, 
Că şi apa ta-i română. 
 
4. Strigă Bărnuţ din Sibiu,  
Că Ardealul nu-i pustiu 
Iar flăcăi sunt zeci şi mii. 
Strigă Iancu de la munte 
Nu te teme, măi Axente 
Că şi eu viu de la munte. 
 
53) IANCU LA ŢEBEA   
("Trăiască duhul lui Iancu!")  
 
    Muzica şi versurile: Adrian Păunescu, 
septembrie 1982, Sălişte (Sibiu). Textul 
se ştie bine că este scris de Adrian 
Păunescu, dar mulţi uită sau nu ştiu că 
şi muzica este tot a lui Adrian Păunescu. 
Confuzia (necunoaşterea) vine din faptul 
că piesa a fost cântată la Cenaclul 
Flacăra şi înregistrată audio, pentru 
prima dată, la Radio România, de Vasile 
Şeicaru, căruia poetul i-a încredinţat-o şi 
care are meritul de a-i fi dat forma 
cunoscută, din motivul simplu că Adrian 
nu ştia să cânte la un instrument (sursa - 
Andrei Păunescu). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnMI
ttW8YGQ 
 
1. Ce veşti mai aveţi voi, români, 
despre Iancu? 
Să spună ce ştiu toţi acei care ştiu. 
Ce veşti să avem, suntem oastea lui 
Iancu, 
La Ţebea, la Ţebea, eroul e viu. 
Eroul ne cheamă, ne cheamă la 
Ţebea, 
Al nostru frumos, pătimit crăişor. 
Aici ne rugăm pentru Iancu, la 
Ţebea, 
Roş-galben-albastru - altar tricolor. 
 
R: Trăiască duhul lui Iancu, 
Trăiască moţul între moţi. 
Câmpia Libertăţii spune 
Că Avram Iancu suntem toţi. 
 
2. Popor românesc, nu uita niciodată 
Că nu eşti urmaş de fricoşi şi 
bastarzi. 
La tine acasă cât faci ochii roată, 
De dragul eroilor veşnic să arzi. 
La Ţebea foşnesc româneşte gorunii 
Şi-ntreg calendarul se-aude pe 
drum. 
Şi clopote fierb untdelemnul furtunii 
La Ţebea, la Ţebea, la Ţebea acum. 
 
3. Şi nu e român omul care în viaţă 
O dată măcar, într-un ceas minunat 
Pe sine privindu-se parcă în faţă 
Lui Iancu Avram nu i s-a închinat. 
Tu, Iancule sfânt, ne-ai purtat 
idealul, 
La Ţebea venim, fiii tăi te cinstesc 
Lui Iancu-nchinare, trăiască 
Ardealul. 
Trăiască întregul popor românesc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vnMIttW8YGQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnMIttW8YGQ
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54) EMINESCU  
 
Versuri - Grigore Vieru 
Muzica - Ion și Doina Aldea Teodorovici 
    Mihai Eminescu (născut Mihail 
Eminovici; n. 15 ian. 1850, Botoșani, 
Moldova – d. 15 iun. 1889, București, 
România) este considerat “Luceafărul 
poeziei românești”. A fost poet, 
prozator și jurnalist român, considerat, 
ca fiind cea mai cunoscută și influentă 
personalitate din literatura română.  
    A publicat un singur volum antum, 
Poesii, compus din poemele publicate 
de-a lungul vieții în revista Convorbiri 
literare a societății Junimea, din care 
Eminescu făcea parte. Printre operele 
notabile se numără Luceafărul, Odă (în 
metru antic) și cele 5 Scrisori (I, II, .. V). 
    Făcând parte din curentul romantic 
târziu, poezia sa conține noțiuni din 
metafizică, mitologie, filosofie și istorie, 
pe când proza sa conține și elemente 
sociologice. Temele din opera sa sunt 
natura, temă tipică romantismului, care 
în cazul lui Eminescu este privită prin 
prisma folclorului autohton, dragostea, 
nașterea, moartea, cosmosul și condiția 
geniului. 
    Eminescu a murit la 15 iunie 1889, în 
sanatoriul doctorului Alexandru Șuțu, 
fiind înmormântat două zile mai târziu în 
cimitirul Bellu din București. Moartea a 
fost datorată, probabil, intoxicației cu 
mercur. (sursa ro.wikipedia.org) 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9aNh
7CVxp6M 
 
1. La zidirea soarelui se ştie, 
Cerul a muncit o veşnicie, 
Noi muncim întocmai, ne-am ales 
cu, 
Ne-am ales cu domnul Eminescu, 
Domnul cel de pasăre măiastră, 
Domnul cel de nemurirea noastră 
Eminescu, Eminescu. 
 
2. Mi-l furară, Doamne, adineauri 
Pe înaltul domn cu tot cu lauri, 
Mă uscam de dor, în piept cu plânsul 
Nu ştiam că dor mi-era de dânsul, 
Nu ştiam că doina mi-o furară 
Cu străvechea şi frumoasa ţară – 
Eminescu, Eminescu. 
 
R - Suntem în cuvânt şi-n toate 
Floare de latinitate 
Sub un cer cu stele sudice. 
De avem sau nu dreptate, 
De avem sau nu dreptate, 
Eminescu să ne judece, 
Eminescu, Eminescu. 
 
3. Acum am şi eu pe lume parte: 
Pot îmbrăţişa maiastra-ţi carte, 
Ştiu că frate-mi eşti şi mi-eşti părinte, 
Acum nimeni nu mă poate minte. 
Bine ai venit în casa noastră, 
Neamule, tu floarea mea albastră 
Eminescu, Eminescu. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9aNh7CVxp6M
https://www.youtube.com/watch?v=9aNh7CVxp6M
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55) DOR DE EMINESCU 
 
Muzica - Alexandru Zărnescu, Versuri - 
Adrian Păunescu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vlqM
nSzah4A 
 
1. Într-o lume relativă, 
Ce-a făcut și-a desfăcut, 
Eminescu-i remuşcarea 
Dorului de absolut. 
  
2. Dacă unu şi cu unu 
Nu mai vor să facă doi, 
Eminescu este chipul 
Infinitului din noi, din noi. 
  
3. Fără el, oricare lucru 
Şi-ar urma cărarea sa, 
Fără el, chiar steaua noastră 
Dintre stele ar cădea. 
  
4. Pe pământul vechii Dacii, 
Când mai mare, când mai mic, 
Dacă n-ar fi Eminescu, 
Viaţa nu ne-ar fi nimic, nimic. 
  
5. El Moldovei îi e fiul 
Şi Munteniei nepot, 
L-a-nfiat întreg Ardealul, 
Eminescu-i peste tot. 
  
6. Într-o lume relativă, 
Mai avem un nume sfânt: 
Eminescu-i România, 
Tăinuită în cuvânt, cuvânt. 
 
 
 
 
 

56) COLIND PENTRU DEȚINUȚI 
 
    Face parte din volumul "Imn morților", 
care este o selectie de poezii compuse 
în temnițele românești din secolul 
nostru. Sub prigoana a trei regimuri 
politice - carlist, antonescian si comunist 
- elita generației interbelice a plătit cu 
sânge "îndrăzneala" de a fi iubit pe 
Hristos și neamul românesc.  
    Prea mândri de zilele noastre, uităm 
să privim spre veghea lăsată nouă de 
cei adormiţi întru slava neamului, uitaţi 
zeci de ani, părăsiți în memoria zidurilor 
puşcăriilor, între malurile vreunei râpi la 
Aiud, sau în conştiinţele netreze în toţi 
anii trecuţi fără de rost. (sursa 
Mănăstirea Diaconești) 
    În închisorile comuniste din toată țara 
(Aiud, Gherla, Pitesti, Jilava, Sighet, 
Târgșor, Canal...) au fost create 
condiţiile pentru distrugerea fizică şi 
psihică a celor mai îndrăzneţi şi mai 
luptători fii ai Neamului românesc. 
Desigur, toate formele de tortură, 
batjocură şi înfometare, erau impuse de 
administraţia nemiloasă şi dictate de 
interese străine Neamului. Fenomenul s-
a numit reeducare. Ceea ce noi 
descriem în câteva cuvinte au însemnat 
milioane şi milioane de disperări, 
deznădejdi, căderi. Lacrimi curse, sânge 
nevinovat, came sfârtecată, boli 
cumplite, urlete de durere au marcat ani 
de zile deţinuţii politici ai acelor vremuri. 
Anii 1948-1952 au fost terifianți! Pentru 
supravieţuitori a urmat o perioadă de 
tăcere, de reculegere, de încercări, de 
reintrare pe făgaş. (sursa Pr. Iustin 
Pârvu – Testament pentru neam) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Xq
Eu4TSxKM 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vlqMnSzah4A
https://www.youtube.com/watch?v=vlqMnSzah4A
https://www.youtube.com/watch?v=2XqEu4TSxKM
https://www.youtube.com/watch?v=2XqEu4TSxKM
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1. Sus la Alba între creste, 
A Aiudului poveste, 
Îngerii în cor/ 
Se adun` usor/ 
Să o dea de veste./x2 
  
2. E-o poveste-adevarată 
Despre cum au fost odată 
Îngropați de vii./ 
Cei mai buni copii/ 
În mormânt de piatră./x2 
  
3. Munți întregi de suferințe, 
Doruri, foame, neputințe. 
Și chin ne-ncetat/ 
Greu v-au încercat/ 
Sfânta tinerețe./x2 
  
4. N-ati avut lăcașuri sfinte, 
Nici odăjdii aurite, 
Piept de muribund/ 
V-a fost altar sfânt,/ 
Zeghele veșminte./x2 
 
5. Când bătaia nemiloasă 
Umplea lada pântecoasă, 
Veneau îngeri sfinți/ 
Morții schilodiți/ 
Să îi prohodească./x2 
 
6. Iar din lacrimile-amare 
Pentru-a celor morți plecare 
Se iveau în zori,/ 
Pe mormântul lor,/ 
Dalbe lăcrămioare./x2 
  
7. Dat-ați pildă cum se moare 
Pentru-o țară ca un soare, 
Cum să fii oricând/ 
Gata pe pământ/ 
Pentru-o jertfă mare./x2 
  
 

8. Au ucis în temniți crunte 
Trupuri slabe și flămânde, 
Însă nici un chin/ 
Suflete de crin/ 
N-a putut ucide./x2 
  
9. Suferința voastră multă, 
Azi la Alba-n munți o cântă, 
Lăcrimații brazi/ 
Pentru cei ce azi/ 
Prea usor vă uită./x2 
  
10. Din adâncuri de morminte 
Învia-vor oseminte, robii din Aiud, 
Pentru neam plângând, 
S-or ruga fierbinte, robii din Aiud, 
La Hristos Cel Blând, ducând lacrimi 
sfinte. 
 

 
     “Schitul Înălțarea Sfintei Cruci”,  
             „Râpa Robilor “Aiud 
 
57) CREZ 
 
Versuri - Radu Gyr, Muzica - Grupul 
psaltic Tronos 
Cântec compus în închisorile comuniste 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CfiO
XBMVYwU 
 
1. Cred într-unul Dumnezeu, 
Tatăl ziditorul, 
dar mai cred şi-n neamul meu, 
înfrăţit cu dorul. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfiOXBMVYwU
https://www.youtube.com/watch?v=CfiOXBMVYwU
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2. Cred în sfinţi, dar şi-n voinici, 
cred în flori şi-n cremeni, 
căci tăcuţii mucenici 
cu haiducii-s gemeni. 
 
3. Dar mai cred că într-o zi, 
aspru, din furtună, 
neamul meu se va trezi 
cu securea-n mână. 
 
4. Şi-atunci ierte Cel din cer 
liftele spurcate, 
căci prin sânge şi prin fier 
ne-om croi dreptate. 
 
5. Cred într-unul Dumnezeu, 
Tatăl ziditorul, 
ce-a-nfrăţit în neamul meu, sfântul 
crez cu dorul! 
 
58) TIMIȘOARA 
 
Versuri - Nicolae Covaci și Mircea 
Florian 
Muzica - Formația Phoenix 
 
    Cântec compus în cinstea oraşului în 
care a început Revoluţia. 
    Revoluția Română din 1989 a fost o 
perioadă de proteste, lupte de stradă și 
demonstrații desfășurate în România, 
între 16 și 22 decembrie 1989, făcând 
parte din șirul revoluțiilor de la 1989 din 
întreaga lume. Revoluția Română a 
început în orașul Timișoara și s-a 
răspândit rapid în întreaga țară, 
culminând cu procesul și execuția 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român (PCR), Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale Elena, și cu 
sfârșitul a 42 de ani de regim comunist 
în România.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O7rF
IO73SVQ 
 
1. Dus e spre apus cel haiduc 
Noaptea nu-l mirosi duşmanul, 
Cu pantaloni strâmţi, pleata pe umeri 
Urcă-n tramvai hatmanul. 
Pe unde o fi galben canarul 
Drumul e ascuns, ceţuri verzi 
Zboară prin vâlvătăi sărmanul. 
 
2. Zici c-au trecut ani, duşi am fost 
Iată, azi ne-am întors acasă, 
Gipsy şi golani, fără ani. 
Mama ne-aşteaptă cu flori pe masă. 
Pe unde o fi ceata voioasă. 
Stă mama-n pridvor, singură, tristă 
Tata-i plecat de-acasă. 
 
R - Nu pot să cred, suntem în 
Timişoara, 
În oraşu-n care ne-am născut în 
vremuri ce-au trecut. 
Veniţi cu noi, tineri din Timişoara 
Să cântăm şi să ne bucurăm, jalea 
s-o uităm. 
 
Vai ce bine, vai ce bine 
Timişoara, Timişoara. 
Sunt acasă, sunt cu tine 
Timişoara, Timişoara. 
 
3. Fug înspre apus hoţi de rai 
Căută şi-ai să le afli hramul. 
Trec tainicul drum, plin de fum, 
Mugur de fluier răsună hanul. 
Pe unde o fi fata pădure 
Drumul e ascuns, pe cărări 
Foc şi fum are să îndure. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O7rFIO73SVQ
https://www.youtube.com/watch?v=O7rFIO73SVQ
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59) CÂNTEC PENTRU OLTENIA 
 
Interpret - Andrei Păunescu  
Versuri - Adrian Păunescu 
Muzică - Valeriu Penișoară 
 
    Imn oficial al echipei de fotbal 
Universitatea Craiova (Știința), 
botezată de Adrian Păunescu în 1973 
„Campioana unei mari iubiri”: Oltenia, 
Eterna Terra Nova, un cântec are 
astăzi și-n priviri... 
    Cântec compus în 15 martie 1983 
pe drumul dintre Drobeta Turnu 
Severin și Craiova și lansat în 16 
martie 1983, chiar în vestiar, la un 
Cenaclu Flacăra spontan de la 
Stadionul Central din Craiova, după 
meciul cu FC Kaiserslautern, 1-0 și 
calificarea Craiovei în semifinalele 
Cupei UEFA. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=73i
5_hb8v6Y  
 
1. De bucurie rar avurăm parte, 
În unele duminici, pe la nunţi, 
Suntem olteni pe viaţă şi pe moarte, 
Suntem olteni, adică suntem munţi. 
 
2. Un rost ne-a dat măicuţa noastră 
dulcea, 
Să fim, dintre români, cei mai fierbinţi, 
Din Dolj şi până-n Olt şi până-n Vâlcea 
Şi până-n Gorj şi până-n Mehedinţi. 
 
3. La tricolorul românesc se-nchină 
Şi-i face jurământ în luptă, azi, 
Oltenia, provincia latină 
A lui Mihai al nostru cel Viteaz. 
 
 
 
 

4. Oltenia pandură a lui Tudor 
Şi-a lui Arghezi şi-a atâtor duşi, 
Oltenia celui mai mare sculptor 
Al omenirii, Constantin Brâncuşi. 
 
5. Salut fratern, Moldovă, Bucovină, 
Salut fratern, Ardeal şi tu, Banat, 
Muntenie şi Dobroge senină 
Şi Maramureş neîngenuncheat. 
 
6. Priviţi această sacră frumuseţe, 
Oltenia, pământ de oameni buni 
Şi pumn pedepsitor cu cinci judeţe, 
Căuş al palmei vechilor tăciuni. 
 
7. Oltenie suntem în matca noastră, 
Oltenie am fost şi-aşa vom fi, 
Cât flamura roş-galbenă-albastră 
Se oglindeşte bine şi în Jii. 
 
8. Tot ce avem, noi am făcut cu trudă 
Şi n-am trăit din milă şi pomeni, 
Spre binele acestei ţări asudă 
Şi seminţia noastră de olteni. 
 
9. Oltenia, eterna Terra Nova, 
Un cântec are astăzi şi-n priviri, 
Hai Universitatea, hai Craiova, 
Tu, campioana unei mari iubiri. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=73i5_hb8v6Y
https://www.youtube.com/watch?v=73i5_hb8v6Y
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F. CÂNTECE DE AZI 
 
60)  VIN COLINDĂTORII 
 
    Versuri și muzica - Tudor Gheorghe 
Orchestra Națională Radio, Corul 
Național Madrigal. 
    Orchestrator și dirijor: Marius 
Hristescu. Înregistrare din concertul 
"Degeaba",  Sala Palatului. 2014.(25 ani 
de la revoluție) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaJL
pWSeSkM 
 
1. Vin colindătorii, cum veneau 
odată, leru-i ler, 
Să colinde-n seara asta minunată, 
leru-i ler, 
Dar li-i gura-i arsă şi li-s ochii-n 
lacrimi, leru-i ler 
Prea degeaba sânge, prea degeaba 
patimi, leru-i ler. 
 
2. Gazdelor creştine, să-i primiţi în 
casă, leru-i ler, 
Şi, cum se cuvine, să-i poftiţi la 
masă, leru-i ler 
Ni-i trimite sfântul să ne-ncerce mila, 
leru-i ler, 
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă 
vila, leru-i ler, 
 
3. Şovăielnic pasul, mâinile 
plăpânde, leru-i ler, 
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să 
colinde, leru-i ler, 
Dacă stau la poartă şi nu zic nimica, 
leru-i ler, 
Domnilor de astăzi, să v-apuce frica, 
leru-i ler. 
 

4. Mută-i întrebarea ce răsună afară, 
leru-i ler, 
Am murit degeaba, ce-aţi făcut din 
ţară, leru-i ler, 
Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini 
întinse, leru-i ler, 
Pe la porţi străine ce ne stau închise, 
leru-i ler. 
 
61) ROMÂNIE, ROMÂNIE 
 
Versurile și muzica – Sava Negrean 
Brudașcu 
https://www.youtube.com/watch?v=AeYJ
1xZ1_hg 
 
Corul Parohiei Irești, jud Vrancea – 
„Românii au talent” 
https://youtu.be/WFBeVg3hl4g 
 
1. Dumnezeu cel Bun și Sfânt ne-a 
dăruit acest pământ, 
Românie, țara mea, dar au plecat 
prea mulți din ea. 
Românie, țară dragă, primește-ne 
acasă iară! 
Românie, Românie, ne arde dorul de 
tine! 
 
R - Românie, țară veche, țară 
mândră veche, 
Nu lăsa români să plece, nu-i lăsa 
să plece! 
Dacă românii tăi pleacă, dacă ei 
mai pleacă, 
Rămâne țara săracă, rămâne 
săracă. 
 
Ni-i rușine și să spunem,  
Doamne, cum să spunem? 
Ce-am avut, ce-am fost odată,  
Noi am fost odată… 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qaJLpWSeSkM
https://www.youtube.com/watch?v=qaJLpWSeSkM
https://www.youtube.com/watch?v=AeYJ1xZ1_hg
https://www.youtube.com/watch?v=AeYJ1xZ1_hg
https://youtu.be/WFBeVg3hl4g
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Munții noștri aur poartă,  
Munții aur poartă, 
Noi cerșim din poartă-n poartă,  
Tot din poartă-n poartă. 
 
2. Noi ne-am depărtat prea iute de 
pământurile noastre 
Și-am ajuns străini prin lume, depărtați 
de frați și case. 
Am uitat de monumente, de Oarba, 
Mărășești, Moisei, 
De troița de la poartă, să-ți faci cruce-n 
dreptul ei. 
 
3. Vatră de istorii stinsă, noi eram 
stăpânii ţării, 
Dar te-am părăsit pe tine, nu în calea 
depărtării. 
Iar acum când dorul arde, de ne-ar fii 
oricât de bine, 
Ne rugăm să deie Domnul, să          
ne-ntoarcem iar la tine. 
 
 
 
62) DIN TOATĂ INIMA  
 
Versuri și muzica - Formația Voltaj 
Producator: Voltz Media / Cat Music 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GLQ
E986yKTc 
 
1. Am mers pe sârmă de o mie de 
ori 
Şi nici măcar nu am avut vreun 
antrenor, 
Nici vreun ajutor. 
Am dat-o-n bară de o mie de ori 
Dar e un Hagi-n mine care ştie să 
dea gol, 
Să mă facă-nvingător. 
 

R - Viaţa trece în viteză 
Îi pun două puncte şi o paranteză, 
Şi oricât mi-ar fi de greu 
Pe-un picior de plai mă găseşti 
mereu. 
Îmi cere inima s-o mai spun o 
dată/ 
Asta e ţara mea, jur că-i 
minunată,/ 
Cei care simt la fel, să-nceapă 
nebunia/ 
Din toată inima, pentru România. 
(x2) 
 
2. Aici rămân, chiar dacă nu-i uşor 
Căci Vlaicu mi-a dat aripi ca să pot 
să zbor 
Deasupra tuturor. 
Francezii poate că ar trebui 
Să-nveţe că nu se pronunţă 
"Brancusi" 
Regret, dar c'est la vie. 
 
 
 
63) ROMÂNI PENTRU ROMÂNI 
 
Versuri - Adrian Păunescu (1998) 
Muzică - Andrei Păunescu (1998) 
 
https://youtu.be/fpvs8kdDz58  - 1998 
 
https://youtu.be/FMjLCfpumPM   
Cenaclul Flacăra Simfonic 2019 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GLQE986yKTc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQE986yKTc
https://youtu.be/fpvs8kdDz58
https://youtu.be/FMjLCfpumPM
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63) ROMÂNI PENTRU ROMÂNI 
 
1.  Acum, când pe pământ e-aşa târziu 
Şi-atât de-nstrăinat e dreptul pâinii, 
Noi vă propunem marele pariu: 
Români pentru români sunt toţi 
românii! 
 
2.  S-ar cuveni să ne purtăm ca fraţi, 
Căldura mamei să ne toropească 
Şi să putem trăi purificaţi, 
În mila şi-n iubirea creştinească. 
 
3.  Dar omenia nu-i moment festiv, 
În care ne jucăm şi noi de-a hora, 
Ci, pentru fiecare, e-un motiv 
De a conta pe grija tuturora. 
 
4.  Să fim oameni pentru oameni, 
Mai curaţi, mai calzi, mai buni 
Şi să fim mereu aproape, 
Ca români pentru români. 
 
5.  Spre a ieşi din zilnicul război 
Al fiecăruia cu fiecare, 
Ceva depinde-ntr-adevăr de noi, 
Să fim atenţi la ceilalţi, când îi doare. 
 
6.  Cu toţii trişti, de viaţa noastră grea, 
Să nu ne credem ultimii pe listă, 
Că e mereu mai trist altcineva 
Şi, decât el, fiinţă şi mai tristă. 
 
7.  Ca degetele-n steaua unei mâini, 
Ca pruncul lângă mamă, în icoană, 
Să fim mereu români pentru români, 
Spre-a relansa condiţia umană. 
 
8.  Să fim oameni pentru oameni, 
Mai curaţi, mai calzi, mai buni 
Şi să fim mereu aproape, 
Ca români pentru români. 
 
 

64) SFINTE DUMNEZEULE 
 
    Se cuvine să încheiem aceste 
minunate cântece de suflet cu o 
rugăciune câtre bunul Dumnezeu pentru 
binecuvântarea țării și poporului român. 
 
Priceasnă ortodoxă 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9R
PzrOytS8 
 
1. Sfinte Dumnezeule, 
Tu eşti veşnic şi vei fi. 
Uită-te pe-acest pământ, 
Vezi durerile ce sânt 
Şi dă liniştea sufletelor noastre. 
 
2. Sfinte Dumnezeule, 
Vindecă-i pe cei bolnavi. 
Întăreşte-i pe cei slabi, 
Ajută-i pe cei săraci 
Şi dă liniştea sufletelor noastre. 
 
3. Sfinte Dumnezeule, 
Tu eşti mântuirea mea. 
Întâreşte-ne credinţa, 
Alină-ne suferinţa 
Şi dă liniştea sufletelor noastre. 
  
4. Sfinte Dumnezeule, 
Tu eşti mântuirea mea. 
Iartă-ne că suntem răi, 
Dar suntem copiii Tăi 
Şi dă liniştea sufletelor noastre. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9RPzrOytS8
https://www.youtube.com/watch?v=Z9RPzrOytS8
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FILME  ISTORICE  ROMÂNEȘTI 
 
1. Burebista (1980) - despre regele 
Burebista sec. î.H. 
https://youtu.be/hhRvXGbGJ00 
2. Dacii (1966) - despre daci și Decebal 
https://youtu.be/0-rJd68LqBQ 
3. Columna (1968) - despre 
romanizerea Daciei 
https://youtu.be/IalFhb9GHwc 
4. Mircea (1989) - sfarsitul domniei lui 
Mircea cel Batrân 
https://youtu.be/aBHtZFpezw4 
5. Vlad Țepeș (1979)  
https://youtu.be/k-CPWNUKE5U 
6. Ștefan cel Mare Vaslui 1475 (1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=_-
WjhF7JVJU 
7. Frații Jderii (1974) - după romanul lui 
Mihail Sadoveanu 
https://www.youtube.com/watch?v=THhr
9OjojvY 
8. Neamul Șoimăreștilor (1965) - după 
romanul lui Mihail Sadoveanu 
https://www.youtube.com/watch?v=aKiU
3kmRoPw 
9. Mihai Viteazul (1971)- 2 părți - 
Călugăreni și Unirea 
https://www.youtube.com/watch?v=92vy
NrUB8ic 
10. Buzduganul cu trei peceți (1977) - 
despre unirea de la 1600 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xse
NYn0E7g 
11. Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu 
(1980) - a doua parte a domniei 
https://youtu.be/kEh-H14NKy4 
12. Horea (1984) - despre Răscoala lui 
Horea, Cloșca și Crișan 
https://www.youtube.com/watch?v=QDiu
c7RhKl0 
13. Iancu Jianu, zapciul (1980) - 
răzvrătirea împotriva nedreptății 
https://www.youtube.com/watch?v=ZW
WMXbEbV4Q 

14. Iancu Jianu, haiducul (1981) - 
unirea răzvrătiților în slujba idealului 
național. 
https://www.youtube.com/watch?v=iSw
Mby7Z5Ok 
15. Tudor (1963) - despre Revoluția lui 
Tudor Vladimirescu 
https://youtu.be/izcTKB7yxh4 
16. Pintea (1976) - întoarcerea lui 
Pintea Viteazul în sat și haiducia 
https://youtu.be/55YnQCZcO1U 
17. Munții în flăcări (1980) - despre 
Avram Iancu și revolta țăranilor 
https://youtu.be/eWmfT9i37PA 
18. Povestea Unirii (1985) - piesă 
teatru despre Mica Unire 1859 și Cuza 
Voda 
https://youtu.be/1I4EER9NS1w 
19. Pentru Patrie (1977) - despre 
Războiul de Independență 1877 
https://youtu.be/97ZeAmHT90E 
20. Razboiul de independenta (1977) - 
7 episoade  
https://youtu.be/5nuPoCIis-o 
21. Ecaterina Teodoroiu (1979) - 
despre participarea la Primul Război 
Mondial 
https://youtu.be/ZRQbSX3qqFU 
22. Noi cei din linia intai (1985) - 1944-
45 frontul din Transilvania, Ungaria... 
https://youtu.be/LCS6UY9AZSM 
23. Pe aici nu se trece (1975) - Armata 
Română la 23 aug 1944 
https://www.youtube.com/watch?v=4kaF
q_oiN4w 
24. Asediul (1970) - asediul 
comuniștilor 1945 
https://www.youtube.com/watch?v=hhUz
kNNYMjE 
25. Oglinda-Începutul adevărului 
(1993) - despre insurecția din aug 1944 
https://www.youtube.com/watch?v=5qQ
LeDImhLk 
26. Ciprian Porumbescu (1972)  
https://www.youtube.com/watch?v=pAbq
RsNeIpc 

https://youtu.be/hhRvXGbGJ00
https://youtu.be/0-rJd68LqBQ
https://youtu.be/IalFhb9GHwc
https://youtu.be/aBHtZFpezw4
https://youtu.be/k-CPWNUKE5U
https://www.youtube.com/watch?v=_-WjhF7JVJU
https://www.youtube.com/watch?v=_-WjhF7JVJU
https://www.youtube.com/watch?v=THhr9OjojvY
https://www.youtube.com/watch?v=THhr9OjojvY
https://www.youtube.com/watch?v=aKiU3kmRoPw
https://www.youtube.com/watch?v=aKiU3kmRoPw
https://www.youtube.com/watch?v=92vyNrUB8ic
https://www.youtube.com/watch?v=92vyNrUB8ic
https://www.youtube.com/watch?v=0XseNYn0E7g
https://www.youtube.com/watch?v=0XseNYn0E7g
https://youtu.be/kEh-H14NKy4
https://www.youtube.com/watch?v=QDiuc7RhKl0
https://www.youtube.com/watch?v=QDiuc7RhKl0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWWMXbEbV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZWWMXbEbV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=iSwMby7Z5Ok
https://www.youtube.com/watch?v=iSwMby7Z5Ok
https://youtu.be/izcTKB7yxh4
https://youtu.be/55YnQCZcO1U
https://youtu.be/eWmfT9i37PA
https://youtu.be/1I4EER9NS1w
https://youtu.be/97ZeAmHT90E
https://youtu.be/5nuPoCIis-o
https://youtu.be/ZRQbSX3qqFU
https://youtu.be/LCS6UY9AZSM
https://www.youtube.com/watch?v=4kaFq_oiN4w
https://www.youtube.com/watch?v=4kaFq_oiN4w
https://www.youtube.com/watch?v=hhUzkNNYMjE
https://www.youtube.com/watch?v=hhUzkNNYMjE
https://www.youtube.com/watch?v=5qQLeDImhLk
https://www.youtube.com/watch?v=5qQLeDImhLk
https://www.youtube.com/watch?v=pAbqRsNeIpc
https://www.youtube.com/watch?v=pAbqRsNeIpc
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27. Luceafărul (1986) - despre Mihai 
Eminescu 
https://youtu.be/B7uUHCjTbjA 
28. Un bulgare de huma (1989) - 
despre Ion Creangă 
https://youtu.be/I4Em1KJxntA 
29. Aurel Vlaicu (1977) - despre viața 
pionierului aviației 
https://www.youtube.com/watch?v=91W
BhYUgleM 
30. Alte filme românești 
https://credintasineam.ro/carti-
filme/category/filme-romanesti/ 
 
 
CELE 10 PORUNCI ALE 
POPORULUI ROMÂN DINTR-UN 
ZIAR DIN 5 OCTOMBRIE 1930 
 
1. Daţi copiilor voştri nume 
românesc! 
 
2. Păstraţi-vă graiui, portul şi 
obiceiurile cele vechi româneşti, 
pentru că acestea sunt temeliile 
întregii naţii româneşti. 
 
3. Limba românească este o 
moştenire din bătrâni, şi totodată o 
avere care nu trebuie să se piardă 
niciodată. 
 
4. Adunaţi toate scrierile precum şi 
toate poeziile, cântecele, chiuiturile, 
basmele şi proverbele româneşti, ca 
nu cumva să se piardă, daţi-Ie de Ia 
gură la gură ca să le ştie fiecare. 
 
5. Păstraţi-vă legea ortodoxă, 
bisericile precum şi toate lucrurile din 
vechime. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nu uitaţi la orice pas sau lucrare, 
că sunteţi Români. Cumpăraţi tot ce 
vă trebuie numai de la Români. 
 
7. Fiţi mândri dacă sunteţi în stare 
de a învăţa pe alţii a vorbi limba cea 
frumoasă românească. 
 
8. Fiţi mândri de poporul românesc, 
pentru că el este unicul care a luptat 
cu toate liftele păgâne pentru a 
păstra graiul românesc moştenit din 
vechime. 
 
9. Ajutoraţi totul ce simte adevărat 
româneşte. 
 
10. Ca buni români nu uitaţi 
niciodată de Dumnezeu, pentru că 
numai prin credinţa Lui s-a păstrat 
binele întregei Românii Mari de azi. 
 
 
  

https://youtu.be/B7uUHCjTbjA
https://youtu.be/I4Em1KJxntA
https://www.youtube.com/watch?v=91WBhYUgleM
https://www.youtube.com/watch?v=91WBhYUgleM
https://credintasineam.ro/carti-filme/category/filme-romanesti/
https://credintasineam.ro/carti-filme/category/filme-romanesti/
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CUPRINS 
 
Prefață ........................................... 
Sărbători naționale ........................ 
 
A. IMNURI 
1) Imnul Național – Deșteaptă-te 
române........................................... 
2) Trei culori................................... 
3) Pe-al nostru steag e scris 
unire............................................... 
 
B. CÂNTECE MILITARE 
4) Treceţi batalioane române 
Carpaţii.......................................... 
5) Drum bun  …............................. 
6) Imnul eroilor .............................. 
7) Pui de lei ................................... 
8) La arme! .................................... 
9) Noi suntem cei chemați să 
apărăm............................................ 
10) Haideți cu toți să apărăm……... 
11) Se-aude glas peste Carpaţi …. 
 
C. CÂNTECE DESPRE MICA ȘI 
MAREA UNIRE 
12) Hora Unirii ................................ 
13) Hai să-ntindem hora mare …… 
14) Clopotul reîntregirii …………… 
15) Vin români la Alba iar ………… 
16) Marea Unire nu se uită 
niciodată ........................................ 
 
D. CÂNTECE DESPRE POPOR, 
ȚARĂ ȘI  LIMBĂ 
17) Noi suntem români .................. 
18) Nu uita că ești român ………… 
19) Aşa-i românul .......................... 
20) Căciula (Cu căciulile pe frunte). ….. 
21) Doamne, ocroteşte-i pe 
români! .......................................... 
22) Trăiască Romania ................... 
23) Fraţi români din lumea-ntreagă  
24) Tu  Ardeal (Colindul Apusenilor) .... 
25) Hai Ardeal, Ardeal ................... 
26) Dac-am plecat Ardealule din 
tine ………………………………….. 
27) Pe Câmpia Libertăţii ................ 
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   7 
 
   7 
 

 
   8 
   9 
 10 
 10 
 11 
 
 11 
 12 
 12 
 
 
 
 13 
 14 
 14 
 16 
 
 16 
 
 
 17 
 17 
 18 
 18 
 
 19 
 21 
  
 22 
 24 
  
 24 
 25 

28) Transilvanie frumoasă ……….. 
29) Cântă cucu bată-l vina ……….. 
30) Sus pe malul Nistrului ………... 
31) Basarabie frumoasă ................ 
32) Avem o țară ............................. 
33) Ţara ......................................... 
34) Ţara mea ................................. 
35) Cântecul străinătății ………….. 
36) Câte țări sunt pe pământ ……. 
37) 1 Mai muncitoresc ................... 
38) Limba românească ................. 
39) Limba noastră ......................... 
 
E. CÂNTECE DEDICATE EROILOR 
ȘI MARTIRILOR NEAMULUI 
ROMÂNESC 
40) Ștefan, Ștefan Domn cel Mare 
41) Când a fost să moară Ştefan  .. 
42) Cea din urmă noapte a lui 
Mihai Viteazul ................................ 
43) Capul de la Torda .................... 
44) Baba Novak ............................. 
45) Balada Sf. Constantin 
Brâncoveanu .................................. 
46) Balada lui Pintea Viteazul ........ 
47) Cântecul lui Horea ................... 
48) Marșul lui Tudor ....................... 
49) Cântecul lui Iancu Jianu ……… 
50) Andrii Popa .............................. 
51) Marşul lui Iancu ....................... 
52) Balada lui Avram Iancu ............ 
53) Iancu la Ţebea ......................... 
54) Eminescu ................................. 
55) Dor de Eminescu ..................... 
56) Colind pentru deținuți ………… 
57) Crez ......................................... 
58) Timișoara.................................. 
59) Cântec pentru Oltenia ………... 
 
F. CÂNTECE DE AZI 
60) Vin colindătorii ......................... 
61) Românie, Românie................... 
62) Din toată inima ……...………… 
63) Români pentru români ............. 
64) Sfinte Dumnezeule................... 
Filme istorice românești ................. 
Cuprins .......................................... 
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       Fragment din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 






