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DIN MEMORII 

(ROMANUL LUI IONEL) 

 

Fie ca şi subsemnatul, 

În lunga-mi călătorie, 

Să mai fac câte-un popas 

De-ncărcat o baterie. 

 

Era anul `33 ... 

După 7 ani de şcoală 

Am lăsat pe toţi ai casei 

Şi-am plecat, plecat în ţară. 

 

Ca orice copil în lume,  

Seara mă însoţea plânsul. 

Călătorind în copilărie 

Tot aşa mă ducea dusul. 

 

Se mărise ziua, noaptea, 

Lunile treceau cu greu... 

Era grea ucenicia- 

Şi patronul era rău. 

 

Îmi ziceau alţi ucenici: 

“Vai de copilul străin! 

Călător în lumea mare, 

Şi pe mult şi pe puţin.” 

 

După 3 ani de ucenicie, 

Viaţa s-a mai uşurat, 

Având o plată pe lună, 

Devenind salariat. 

 

Aşa se-aşezară anii 

Cumpărând războaie de ţesut 

Am lucrat pân‟ la armată, 

Am plecat, le-am părăsit. 

 

Din `38 în `41, 

Trei ani de premilitară 

Am instruit plutonul 4 

Până la încorporare. 

Era iunie `41,  

La început de război, 

În noaptea de 21 

Ordin: « Treceţi Prutul, voi eroi! » 

 

Cu toţii şi cu elan 

Am pornit Războiul II mondial 

Pentru cucerirea  

Basarabiei, Bucovinei şi Ardealului. 

 

Nu a fost numai atâta… 

S-a mers mult spre Răsărit 

Pe Nipru, pe Don, pe Volga- 

Şi tot nu s-a isprăvit. 

 

Au urmat şi Caucazii, Berdiansk, Crimeea, 

Unde Antonescu a dat pricaz 

Românii în Caucaz 

Când s-o termina război la căruţă şi-napoi. 

 

În aceste zone spuse 

S-a intrat în `44 leat 

Inamicul în ofensivă 

Cu marele ajutor dat. 

 

Ajutorul englezesc şi american 

Le-am simţit în fiecare an- 

Începând cu turbinele lui Henri Coandă 

Şi iarna avansată la grad de mareşal.  

 

Inamicul a primit 

Multe alte ajutoare 

Ce veneau, veneau într-una  

Din America cea mare. 

 

Îi ajutau mult şi englezii 

Transportul peste ocean- 

Aducând materiale de luptă 

Din statul american. 



 

 

Ani întregi oceanul Atlantic 

A folosit de transport 

Grupuri de vapoare pline 

Cu maşini şi armament. 

 

Le hărţuiau submarine 

Pe tot parcursul de drum, 

Reuşind s-aducă-n porturi 

Ajutor mare şi bun. 

 

Printre marile-ajutoare 

Care i-a favorizat 

A fost şi mareşalul Iarnă 

Pe care Stalin l-a avansat. 

 

Au primit şi transportoare zise „Gen. 

Dodge” 

Având nume de uzină. 

Rezolvând iernile grele 

Ce-n Rusia era o rutină. 

 

Au venit şi reactoare 

Pe frontul de Răsărit, 

Cu viteză uimitoare, 

De Henri Coandă construit. 

 

Moartea devenea mai aspră, 

Ne ciugulea prin îngheţ... 

O rugam să fie blândă, 

Dar ne privea cu dispreţ. 

 

De la Don, marele cot, 

Am pribegit până-n sud 

Trei luni de mărşăluire, 

Găsind un climat mai blând. 

 

S-a format din nou armata 

În regiunea Berdiansk, 

Cu nume 4/24, 

Cu cei care-au mai rămas. 

 

 

 

 

 

 

Anul `43... 

În această regiune, 

În apropiere de Caucaz, 

Au fost zilele mai bune. 

 

O altă organizare 

La cei cu vechime pe front 

S-a rechemat în Transnistria 

Pentru un nou aranjament. 

 

Trecând în `44 

S-au format noi unităţi, 

Revenind în Regimentul 1 Bucureşti 

Batalionul 20. 

 

Cu această unitate 

La « Treceţi batalioane 

române Carpaţii!» 

Pentru eliberarea Ardealului 

Ca să ne eliberăm fraţii. 

 

În luna iunie `45 

Am fost demobilizaţi, 

Lăsaţi la vatră cu bucurie, 

Fiind vii şi eliberaţi. 

 

După eliberare, la o vârstă bine coaptă, 

A urmat căsătoria 

Într-o comună-nvecinată 

Găsind soţia visată. 

 

Era anul `46... 

În lunga-mi călătorie 

Am găsit locul ce-mi place 

Un loc bun, potrivit mie. 

 

Între oameni gospodari 

Şi rămaşi după război 

Am început cu mare râvnă 

Să muncesc şi eu cu ei. 

 

 

 

 



Trecând la-ntovărăşire 

Ce era la noi în sat, 

Mi-am lucrat şi eu pământul  

Ce părinţii mi l-au dat. 

 

Anii care au urmat 

M-au găsit agricultor 

Muncind în continuare, 

Fiind mult pe placul lor. 

 

Aşa se asezară anii 

Până pe la `85 

Fiind an de pensionare,  

Am rămas şi eu aici. 

 

Venind anul `90, 

Mi s-a dat suprafaţa. 

Folosind-o ca oricare, 

Aşa cum cere viaţa. 

 

În vremea ce se perinda 

Îmi apare Oglinda mare, 

Ce m-a însoţit oriunde- 

Cu sau fără supărare. 

 

De ai făcut bine sau rău 

Călătorind pe pământ, 

În Oglindă e chipul tău 

Nu mă ascund, am fost văzut. 

 

Ori copil, ori mai târziu 

Şi când bătrân te-ai pomenit, 

Oglinda mea nu mă minte 

Căci ea încontinuu m-a urmărit. 

 

Stau de vorbă eu cu mine 

Cu Oglinda între noi 

Şi oglinda ne zâmbeşte- 

Fiţi pe pace, sunt cu voi. 

 

De Oglinda ar minţi 

Din trecutul mult şi greu, 

Eu nu aş mai povesti 

Mai nimic din drumul meu. 

 

 

Cineva în vis mi-a şoptit: 

„Binele făcut să-l scri pe poteca de nisip, 

Iar răul, în caz de-l faci, 

Să-l scrii pe piatră de granit.” 

 

Dacă  anul ne zâmbeşte 

Încearcă să-l foloseşti! 

El îţi lasă ceva-n casă, 

În sfârşit să-i mulţumeşti. 

 

Multe alte activităţi 

S-au strecurat în viaţă. 

În anii călătoriţi, 

În lungul drum ce ne învaţă. 

 

Şi în cale mi-a ieşit 

Să produc bunuri pe pământ. 

În anul ‟40 într-un geamantan, 

Să fac industrie textilă într-un oraş oltean. 

 

Cu multă trudă şi voinţă, 

Într-un spaţiu greu găsit, 

O filatură de lână 

Materie primă pentru ţesut. 

 

Locul, oraşul Caracal, 

Undeva în vechiul târg, 

Într-o casă potrivită 

Să fac fire de ţesut. 

 

Şi cum în anii aceia 

Nu erau electromotoare, 

Neajungându-mi finanţarea, 

A venit o strajnică ratare. 

 

Erau ani de cotitură 

În industrie, pe ţară, 

Cu capitalul meu minor 

Am rămas pe dinafară. 

 

Şi mi s-a potrivit zicala! 

„Din vechime goală toată” 

Aşa cum după inundaţii 

Apa îşi revine la matcă. 

 

 



Şi eu, Ionel Mihăilescu, 

M-am întors din nou la teapă. 

 

Am simţit cum drumul vieţii 

Este aşa bătătorit... 

Eşti dator să mergi pe el 

Cu sau fără de profit. 

 

Nu mi-am uitat menirea, 

Că sunt simplu muritor... 

De-am putut sau nu în viaţă 

Să las ceva urmaşilor. 

 

 

Restul anilor trecuţi 

Am lucrat în agricultură, 

În gospodării mai mari, 

Un timp în viticultură. 

 

O parte din inventarul folosit 

În cei 70 de ani, 

Fiind şi el îmbătrânit, 

I-am găsit un loc de odihnă 

La muzeul “Vetre Strămoşeşti” 

Din comuna noastră Celaru. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODĂ, EROILOR                                                                                                             

COMUNEI CELARU 

 

1. Primăvara tinereţii 

     Aţi jertfit-o-n bătălie! 

     Pentru reîntregirea ţării, 

     Scumpa noastră Românie. 

  

2. Azi în ziua sfânt-a voastră, 

     Zi de mare înălţare, 

     Pe monument sufletele se 

aşează 

     La locul lui fiecare. 

 

3. Sunt atâţia ani de-atuncea… 

     De când aţi plecat de-acasă 

     Lăsând în lacrimi părinţii 

     Fraţi, surori, copii, nevastă! 

 

4. Aşteptaţi aţi fost întruna, 

     La orice ceas din zi şi noapte 

     Tot aţi veni -  

     Poate, poate … 

 

5. Când venea timpul de masă, 

     Scăunelul te-aştepta 

     Ţi-l punea baiatu-ăl mare 

      Mamă, o veni tata … 

 

6. Dar şi seara la culcare, 

     Lăsa uşa descuiată 

     Întrebând mereu pe-ai casei: 

     Când mai vine mamă, tata? 

 

7.  Au păstrat boii şi carul                                             

     Dar plugul a ruginit 

     Aşteptând mereu feciorul, 

     Dar Mărin n-a mai venit. 

 

8. S-a făcut băiatul mare, 

    Şi fetele tot aşa. 

    Sunt 60 de ani de atuncea 

    Şi sunt astăzi albi de nea. 

 

 

 

 9.  Iar mămicile lor multe 

      Au plecat să odihnească, 

      Cu gând să-şi găsească soţii, 

      Suflete să-şi reunească. 

 

10. Când eroii-şi dădeau duhul, 

      Încleştaţi în bătălii, 

      Strigătul cel de pe urmă 

      Mamă, mamă, ai mei copii! 

 

11. În loc de-o moarte creştinească 

      În mână cu o lumânare, 

      Zburau suflete spre ceruri 

      La lumină de trasoare. 

 

12. Despre partea pământească 

      Darul şi-l lua pământul, 

      După ce-l vremuia vremea, 

      Ploaia, zăpada şi vântul. 

 

13. Sufletul nu părăsea trupul  

      Fără chin îngrozitor, 

      L-auzea numai pământul, 

      Era singurul ajutor. 

 

14. Suntem adunaţi aicea 

      Lângă sfântul monument, 

      Ce urmaşi îl construiră 

      În semn de stimă şi respect. 

 

15. Fie în veci să avem pace! 

      S-avem pace-n fapt şi gând, 

      Pace lumii, pace ţării, 

      Pace bună pe pământ! 

 

Am compus aceste versuri, 

Camarad fiind al lor, 

Veteran al ţării mele 
MIHĂILESCU PETRE ION. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



DUNĂREA ÎNGHEŢATĂ 

INVAZIA LUPILOR 

 

În Balcani se-nmulţesc lupii, 

E o patrie a lor- 

Când se-mpuţinează hrana 

Fac haite de migratori. 

 

Când Dunărea se îngheaţă 

De haitele o trec spre noi 

Bucuroşi nevoie mare, 

Intrând în turme de oi. 

 

Îşi formează urlători, 

Vin flămânzi aduşi de vânt, 

Nu au carne, scormonesc zăpada 

Şi se-ncarcă cu pământ. 

 

De o asemenea haită  

Am fost aşteptat şi eu 

După jumătatea nopţii 

I-am găsit în drumul meu. 

 

Singur, curaj atuncea 

I-am numărat cu mult greu 

Dintre care numai unul  

S-a sculat a mă petrece. 

 

Erau culcaţi pe zăpadă 

În marginea estică de sat 

Se hrăniseră cu şase oi 

Erau sătui şi m-au lăsat. 

 

Aveam două cartuşe-n puşcă 

Dar ce puteam face cu ele ? 

La 12 lupi cu pielea groasă, 

Iar eu cu alicele mele. 

 

I-am mulţumit a doua zi 

Lui nea Vitică, un om din sat, 

Din oile lui lupii erau sătui 

De pe mine m-au iertat. 

 

 

 

 

Scăpasem în trei ani de război 

Din atâtea ploi de gloanţe, 

Ca acum, câteva oi 

Să mă-ncarce de speranţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Din povestirile veteranilor  

celor trei războaie 

`77-`78      `16-`18    `41-`45 
 

Haide, Bunicule, spune 

Pe la Plevna cum era? 

Pe atunci ce fel de lume 

Cum era şi ce făcea? 
 

Să spună unchiul Mitrică ! 

A fost căpitan de plai, 

A luptat şi el la Plevna, 

Pe nume Popa Mihai. 

 

Dragul nostru nepoţel, 

Eşti setos să ne asculţi 

Vom povesti să ţii minte 

Şi tu să spui la mai mulţi. 

 

Era frig şi iarnă grea… 

Îmbrăcăminte n-aveam bună 

Încălţăminte, aveam opinca 

Şi păduchii mişuna. 

 

De mâncare, era puţină 

Pe vreme de iarnă rece… 

Mâncam la voia-ntâmplării 

Mămăligă cu seu de berbece. 

 

Şi zăpada se roşise  

De atâta sânge curs! 

Foamea, frigul şi cu plumbii 

Erau veşnic de ne-nvins. 

 

Dar cu tot greul în lupte, 

Opincarii cu aripi la picioare 

Au înspăimântat turcimea 

Câştigând Reduta Mare. 

 

 

 

 

 
 

Geaba strigau Paşii întruna : 

„Alelei spahiii mei ! 

Aveţi arme cu şrapnele 

N-or fi gheaurii mai tari ca noi!”  

 

Pân` la urmă bătălia  

Dup-atâta greu şi chin, 

L-a făcut pe Osman Paşa  

Să se predea la români. 

 

"Voi aţi ştiut să vă bateţi, 

Luptele au avut un crez ! 

Mă predau armatei voastre 

Prin Colonelul Cerchez. " 

 

Uite aşa, nepotul nostru,  

Am trăit în groaznicul răzbel, 

Am scăpat cum vezi în viaţă, 

Sunt  rănit la un picior. 

______________________ 

N-a trecut vreme prea multă 

De la Plevna spre încoace,  

A-nceput războiul, care 

Nu ne-a mai lăsat pe pace. 

 

A zis Ferdinand atuncea: 

"Facem România Mare! 

Sculaţi voi, viteji ai ţării, 

La luptă cu mic, cu mare ! 

 

Haideţi ! ne cheamă Ardealul 

Ca să-l scoatem din robie, 

Ne cheamă şi Avram Iancu, 

Vrea să iese de sub glie. 

 



Trei fii avu bunicul  

Şi toţi  trei au mers pe front. 

Au venit acasă doi- 

Tudor s-a declarat mort. 

 

Tot război cu multă jale, 

Cu chinuri în toată ţara. 

De la Tisa pân` la Nistru 

Moartea secera suflarea. 

 

Cădea floarea tinereţii, 

Cădea tânăr sau bătrân. 

Era ieftin preţul vieţii 

Tifosul umbla pe drum. 

 

A căzut atunci în luptă 

Şi eroina de la Jiu, 

Zeiţa armatei noastre  

În războiul cel pustiu. 

 

Şi-au dat viaţa mulţi atuncea 

În Dobrogea, la Turtucaia, 

La Oituz, Mărăşi şi Mărăşeşti 

Pe unde ardea văpaia. 

 

Duşmanii ne-nconjurase : 

Unguri, nemţi, bulgari şi alţii 

Părăsindu-ne şi ruşii 

Consideraţi aliaţii! 

 

Restul ţării ocupată 

De setosul inamic. 

Unii ne vroiau Ardealul, 

Bulgarii vreau la Balcic. 

 

Basarabia împlinise 

105 ani de robie. 

Primeau Dunărea la Mare 

Aliata noastră Rusie. 

Ba mai mult, Regina noastră, 

Fiind vară cu-al Rusiei Ţar, 

Le-a încredinţat averea 

Şi Tezaurul legendar. 

 

Din 1812 luată, 

De când generalul iarnă 

L-a învins pe Napoleon, 

Ne-a luat Basarabia dragă. 

 

Pe când Manchensen sortise 

Victoria de pe front 

Când şi-a luat la revedere  

Plecând din Gara de Nord. 

 

Nu a fost să se-mplinească  

Gândul lui nebun, nedrept. 

Ne-ajutau din plin francezii, 

Sub generalul Bertelot. 

 

Cum răul nu vine singur, 

Frontul părăsit de ruşi  

A făcut ca din aliaţi  

Să devină inamici. 

 

Aşa s-a ajuns la pace  

Români-n a lor hotare 

Cu opt sute mii de jertfe 

Făcând România Mare. 

 

Tot după puţină vreme, 

Duşmanii au revenit. 

Cu dictatul de la Viena 

Mult din ţară ne-au răpit. 

 

Şi aşa în 1941 

Războiul II mondial 

Pentru re-ntregirea ţării 

Basarabia, Bucovina şi Ardeal. 



 

În anul 1941 iunie 22 

Într-o noapte mult ploioasă, 

S-a dat ordinul de luptă 

Ţara să se re-ntregească. 

 

Ce-ntâmplare a adus vremea 

După 23 de ani ! 

Să avem locul şi unitatea 

Ca în unu mondial. 

 

S-au dat lupte grele, pierderi, 

Încărcându-se spitale, 

Lagăre de prizonieri, 

Necazuri şi zile-amare. 

 

N-a fost să rămână aicea! 

S-a mers în continuare 

Cu toate iernile grele, 

Mult spre răsărit de Soare. 

 

S-a ajuns pe Don, pe Volga, 

La Stalingrad şi Caucaz, 

În punga ce-nghiţea-ntruna 

Prizonierii la necaz. 

 

Greul marelui război 

Urma ca să mai dureze. 

China şi Japonia 

Moartea să o înzestreze. 

 

Urmând ofensiva mare 

De la Răsărit spre Apus, 

Unde armata română  

A avut un cuvânt de spus. 
 

“Treceţi batalioane române Carpaţii !” 

 

Dar din nou 

Multe jertfe, pierderi mari 

Păulişi, Orba de Mureş 

Şi pe oriunde-n Ardeal. 

 

Ne-a fost Bucovina luată 

Lângă Basarabia 

Cum şi regiunea Herţa  

De imperiul Rusia. 

 

Puţini mai suntem prinşi de 

vreme 

Alţi cu mai puţini ani 

Slăvim Ziua voastră Sfântă 

În războaie cu duşmani. 

 

În lumea Drepţilor voi sunteţi 

Veşnic tineri şi eroi ! 

În legendă să rămâneţi  

Aşa cum v-am lăsat noi. 

 

Precum veteranii au ziua, 

Câţi mai sunt şi cât mai sunt, 

Se gândesc şi la aceia  

Care mulţi zac în pământ 

 

Vă închin aceste rânduri 

În poezie populară 

Pomeniţi să fiţi de-a pururi 

De întreaga noastră ţară ! 

 

Compusă în amintirea eroilor din 

cele trei războaie, a veteranilor  

Mihăilescu Petre Ion,  

 

 

 

 



Timpuri  şi contemporanii lor 
 

Timpuri şi oameni ai lor contemporani 

S-au născut adesea-n lume la evenimente mari. 

Privind în 1914 înainte de I mondial 

Fumegau din greu Balcanii, neîmpăcaţii contemporani. 

În aceste împrejurări românii le-au făcut pace 

Scăpându-i şi de holeră ce ameninţa şi-ncoace. 

Aşa în 1913, campania de stins holera 

Sub doctorul nostru Davilla fu pe placul tuturora. 

Cei scăpaţi din câmpul morţii fiind poporul bulgar 

Ne-au fost ameninţătorii în războiul I mondial. 

In război, la Turtucaia a lovit în plin pe români 

Omorând oştire multă cum şi alte stricăciuni. 

Printre oameni de pace, fiind salvatorii lor 

Au fost şi oltenii noștri sărindu-le în ajutor. 

Când holera îi secera găsindu-i încăieraţi, 

Cei din stânga Dunării, s-au purtat ca adevăraţi fraţi. 

Alexandru Andronescu cu eroismul din fire, salvatorul luptător 

Într-o mână având arma, şi cealaltă de doctor, 

Tot trecând încă trei ani ajunşi în Basarabia, 

A venit ziua unirii, Unirea cu Patria. 

Şi aşa, la Chişinău, fu o mare sărbătoare- 

Basarabenii hotărâră cu toţii în a lor hotare 

Militarii de atuncea fiind prezenţi pe câmpul păcii 

Au fost sărbătoriţi cu cinste aşa cum croise sorţii. 

Pe-a lor cruci în cimitire evenimentul este scris 

Aşa cum se petrecuse, în acel an ce-a fost scris. 

 
 

 



 Referitor la participantul la evenimente, luptător şi dascăl, o scurtă 

biografie: 

Născut în anul 1883, octombrie 8, în localitatea Marotinu de Jos, din 

părinţii Constantin şi Dumitra, a absolvit şcoala primară în localitate şi 

cursurile liceale la liceul Ioniţă Assan din Caracal, urmând apoi şcoala de 

subchirurg. 

  În anul 1903 este încorporat la Craiova la unitatea medicală-militară 

fiind avansat la gradul de plutonier. 

 S-a căsătorit în 1904 având patru copii. Se recăsătoreşte cu Ecaterina 

Iliescu, soţia unui fost camarad al său, luptător şi el în războiul balcanic şi-n 

I mondial. Soţia a doua a avut doi copii orfani de război, unul făcând Liceul 

Militar la Mănăstirea Dealu unde este depus capul lui Mihai Viteazu, iar 

celălat la Școala de Arte şi Meserii Sibiu, ambii decedaţi, primul în războiul 

II mondial cu gradul de căpitan, erou fără de mormânt. 
 

 

 



 
 

 
Veteranul din 1912, 1913, 1916, 1918 

 

 

 



Sergentul Dumitrescu Ilie 

(Plevna) 

 

 

Tu eşti fata lui Ilie 

Luptător la ‟77. 

A fost sergent, a fost viteaz 

A pus drapel pe parapete. 

 

Avea acasă cinci copii 

Şi tu erai mai mare 

Ajutai pe mama ca să-i crească 

C-un gând în depărtare. 

 

Ce-o face tata la Smârdan ? 

Opinca îi trăgea apă. 

Sumanul este ros de molii, 

Duşmanul nu te iartă. 

 

Vasile are doişpe ani 

Şi George numai nouă... 

Mitică gângăne într-una, 

Zicând de tata una, două. 

 

Afară ninge viscolit, 

Lampa pâlpăie alene, 

Copii stau pe lângă foc 

Purceaua de frig geme. 

 

Mamă, tata ce o face  

Acolo-n şanţ ori în tranşei? 

La ce foc se-ncălzesc? 

Hei, copii, e vai de ei! 

 

În loc de foc ei au păduchi 

Ce nu-i lasă ca să doarmă, 

Vântu-i suflă cu putere 

Pe acest timp de iarnă.  

 

Nici lupii nu mai vin la ei 

Să-şi potolească foamea 

Şi ei văd că e război 

Cutreierând ninsoarea. 

 

 

Turcu nu vrea să cedeze, 

El se simte-n adăpost. 

Au ghiulele şi şrapnele 

Ei rezistă, stau pe post. 

 

Spune mamă, tata când vine? 

Că mi-a venit dor de el. 

Mă culc cu Gheorghe şi cu dada, 

De tata mi-e tare dor. 

 

Şi aşa, seară de seară, 

Copiii au aşteptat. 

Dumnezeu cel bun şi blând 

Continuu i-a mângâiat. 

 

Cum războiul pustieşte 

Tot ce prinde-n calea lui, 

Mai întâi participanţii 

Cei din calea glonţului. 

 

La fel şi tata Ilie! 

Scăpat din aprigul foc, 

A plecat încet spre casă 

Decorat, grad de sergent. 

 

Povestind în satul nostru 

Cum a supravieţuit, 

Cu ajutor Dumnezeiesc 

Din războiul cel cumplit. 

 

Fata lui, Ecaterina, 

De care am mai vorbit, 

După a ei căsătorie  

Soţul în I mondial  

La Mărăşeşti a murit. 

 

Rămânând cu doi băieţi, 

A venit la casa părintească. 

Cu cei doi feciori ai ei 

Ca mămica lor să-i crească. 

 



Au crescut, dar cu mult greu! 

S-a căsătorit din nou 

Băiatul mare ofiţer 

Ca în războiul II mondial 

Să moară pe front şi el. 

 

George al lui tata Ilie 

Şi Mitică cel mai mic 

Au învăţat ambii carte- 

Vasile a rămas la plug. 

 

După 60 de ani de-atuncea 

De când a venit de pe front 

A venit în capitală 

Cu decoraţiile pe piept. 

 

Te-am condus în parcul Carol 

La muzeul militar. 

La-ntrebările adresate 

Le explicai cu mult dor. 

 

Vremea fiind călătoare, 

Am venit în sat şi eu. 

Te-am găsit dus la culcare 

După lungul drum al tău. 

 

Am venit la fata ta 

Călător în sat vecin 

La vreo şase kilometri 

Pe nume de Marotin‟. 

 

Aici am făcut-o mamă 

Luându-i fata de soţie 

A ta nepoată de fată. 

După Oana ne eşti bunic şi tată. 

De la Plevna spre încoace 

A fost I mondial 

În care fiul tău Vasile  

A devenit veteran. 

 

Soarta însă a fost crudă, 

Că după vreme mai scurtă 

A-nceput II mondial, 

Război care nu se uită. 

 

Spre aducere aminte 

De aceste trei războaie 

Nu poţi fi nepăsător- 

Amintirile sunt o droaie. 

 

Bunicul, tata şi nepotul 

Au avut de pătimit, 

Câte trei au plătit birul  

Cel mult de nesuferit. 

 

Eu, nepotul, în anii de-acuma 

La o vârstă-naintată, 

Pot să mă gândesc întruna 

Şi la bunic şi la tată. 

 

Ei tot trebuiau să plece 

Sub povara anilor, 

Dar plecară mai devreme 

În lumea tezaurelor. 

 

Şi să facem legătura 

Între soţie şi mamă 

Ce-a făcut un lac de lacrimi 

E şi ea un erou, asta înseamnă. 

 

La-nceput a fost tatăl 

Sergentul Dumitrescu Ilie, 

Pe urmă a venit fata- 

Mamă, soacră şi soţie. 

 

Citiţi această lucrare 

Cât s-a putut de reală 

A petrecut-o o familie: 

Bunicul, tata şi feciorul 

Şi-au dat tributul plânşi de mama. 



Am compus lucrarea-n versuri 

Să fie bine-nţeleasă. 

Deasemeni şi eroii  

Sunt cu mine dintr-o casă. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Copii sergentului Dumitrescu Ilie, luptător la Smârdan, în Războiul de 

Independenţă 

 

 

 



 



Lacul lacrimilor 

 

La casa în care mama 

Ce-l crescuse îl aştepta 

Avea doi copii, bătrâna, 

Ce rămăseseră orfani  

Când soţul ei  

Îi murise în primul război mondial 

 

Petrică, băiatul mare, 

A mers la Liceul Militar 

A ajuns ofiţer, care 

A murit în războiul 2 mondial. 

 

Fiind plecat în război, 

Acasă nu a mai scris. 

Îi scria numai soţiei 

Emilia, al lui vis. 

 

"Vreau să am soarta lui tata ! 

Şi el a murit pe front. 

Să devin erou al ţării 

Să fiu scris pe monument. " 

 

Zisa lui a fost fatală, 

A murit în bătălie. 

Două răni i-au luat viaţa 

Neavând parte nici de glie. 

 

Mama lui îndurerată 

A pierdut şi pe celălalt. 

A căzut într-o tragedie 

Chemând tineret la brad. 

 

La casa ce-ntr-una, 

Mama lui îl tot plângea, 

Aştepta mereu bătrâna, 

Petrică nu mai venea. 

 

 

 

Era plecat la oştire, 

Băiatul ei căpitan,  

Pentru a ţării dezrobire 

Sfârtecată de duşmani! 

 

Timpul parcă ziua, noaptea 

Trecea greu pentru bătrână. 

L-aştepta şi-a lui soţie 

Ca Petrică acas` să vină 

 

Visa rău , pustie, moarte, 

Nu mai era un semn bun 

Că-l găsise atuncea moartea 

Lâng-o margine de drum. 

 

Îl veadea mama pe fecioru-i 

Cum în zbor acas` venea, 

Se aşeza pe prispa casei 

Cum de obicei făcea. 

 

"Am pierdut soţul în lupte 

În tranşei la Mărăşeşti... 

Rămânând doar cu feciorii 

Mamă, mamă, să ne creşti ! " 

 

Fiind căpitan de oaste 

Ca un harnic ofiţer, 

Îl visa mereu pe tata 

Să se ducă lângă el. 

 

Tata-l dorea să-l ia la dânsul 

Undeva acolo-n cer, 

Privindu-l cu mult nesaţ 

Pe fiul lui ofiţer. 

 

 

 



 

Gândurile se unise 

Între tată şi fecior, 

Că şi el iubea pe tata 

S-ajungă erou ca el. 

 

Nu se mai gândea la mama... 

A lăsat-o îndurerată- 

Curgându-i lacrimi în poală 

Pentru fecior şi pentru tată. 

 

Mamă scumpă şi soţie 

Ce destin pe acest pământ ! 

Atât soţul cât şi fiul 

Eroi fără de mormânt… 

Doamne, pe unde mai sunt ? 

 

Străin am fost, şi m-ai adus, 

Şi m-ai primit la sânul tău 

În locul celor opt crescuţi care s-au 

dus, 

Să mai alungi nemilosu-l rău! 

 

Târziu ţi-am înţeles destinul... 

Când moartea a venit ca să-şi ia birul 

Te plâng mamă-nlăcrimată, 

Dar târziu, târziu s-au strâns lacrimile 

într-o baltă... 

 

Mamă martiră îndurerată, 

Pe lângă cei doi eroi, 

Ai mai dus în veşnicie 

Încă patru ca şi ei! 

 

Soarta mult prea nemiloasă 

Mamă mult te-a încercat, 

De ţi-a smuls atâtea lacrimi 

Adunându-se într-un lac ! 

 

Tu eşti fata lui Ilie, 

Luptătorul de la Plevna, 

Decoraţii a adus multe 

Şi eu, mamă, le-am văzut! 

Le purta prin parcul Carol, 

Fiind în capitală iubit... 

 

Avea-n Bucureşti pe Gheorghe, 

Al lui fecior cu carte multă, 

Îl avea şi pe Mitică 

Şi el, profesor de muzică. 

 

Aşa, fiind în amintire, 

Zic sufletelor voastre 

Dumnezeu să le aibă-n pază! 

Ele fiind suflete de păsări măiastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fata sergentului Dumitrescu Ilie, mama eroului Căp. Iliescu Petre 

 

 

 



 
Eroul romanațean, Iliescu Petre la cununia cu Emilia 

 

 



 
 

“Ofiţerii, subofi- 

ţerii şi trupa  

unei Compănii  

Anticar dintr’o  

Divizie de Munte  

anunţă cu adâncă  

durere pierderea 

 prea iubitului lor  

camarad 
         

                    Iliescu Petre 
 

                     Locotenet 

Căzut eroic pe câmpul de onoare, în   

      luptele din 29 Sept. 1942.” 
  

 rămânând familiile îndurerate, într-un lac de lacrimi. 

 

 

 

 



Radna, Păuliş 

 

Am venit aici, la Radna 

O parte din veterani, 

Cu gând să vedem feciorii 

De acum atâţia ani. 

Să-i vedem şi pe aceia ce au rămas vii 

pentru noi- 

Şi trecuţi în nemurire cu nume sfânt de eroi. 

 

Şi oltenii îşi dăduse  

Mulţi viteji la Păuliş 

Băieţi cu mustaţa în mijire 

Harnici, tineri şi voinici. 

 

Când armata era în lupte 

Mult spre răsărit de Soare 

Acasă în România 

Aveau de apărat hotare. 

 

Aşa în cazărmile din Radna 

S-a chemat la datorie 

Tinerii rămaşi în ţară 

Să înveţe militărie. 

 

Şcoală de subofiţeri 

Pe câmpie mureşană 

Şi-au însuşit instruirea 

Fiind militari de seamă. 

 

În rândul lor şi din Celaru 

Au plecat la datorie 

David Mircea, Mihai Bebe 

Dumitrescu şi Andronache 

Ca să apere a lor glie. 

 

Au înfruntat greu în lupte 

Cu numerosul duşman, 

Dotat cu armament şi tancuri 

Pe pământul mureşan. 

   II – mondial 

 

Încleştaţi în bătălie 

Cu duşmanul numeros 

Vulturii noştri din Radna 

Aduc ţării mult prinos. 

 

Se aprinsese pământul, 

Pe întreg câmpul de bătaie 

Luptătorii prindeau să strige, 

Sburau suflete-n văzduhuri... 

Plumbii se căleau în sânge. 

 

Căpitanul Fătu în luptă 

Semăna moartea-n duşmani, 

Ce călcau pământul nostru, 

Străbun de la Decebal. 

 

Mamele îşi visau feciorii 

Cum călătoreau spre cer, 

Eroii visau pe tata 

Ce era erou şi el. 

 

Se găseau aievea, tineri 

Într-o lume minunată, 

Scrisă într-o carte de aur 

Ce istoria o poartă. 

 

Fete dragi, undeva-n ţară, 

Îi aşteptau să vină-n sat 

Aşa cum ei se învoiseră,  

Când tainic s-au sărutat. 

 

Însă sorţii bătăliei 

Nu aveau decât o lege, 

Care se scria cu sânge: 

"Pe la Radna nu se trece!" 

 

 

 



Zilele treceau cu groază, 

Nume scumpe se stingeau. 

Fătu, Motreanu şi alţii 

Plăteau scump, dar secerau. 

 

Cum Mihai tăia la bardă, 

Acum unul contra opt 

S-au retras în debandadă 

Şi-au lăsat câmpul ca mort. 
 

Vreau pământ şi apă din Mureş ! 

Au găsit ce-au căutat… 

Cum pe Sobieski cândva 

Plăieşii l-au vindecat. 
 

În final, detaşamentul 

Eroic împuţinat, 

A scris istoria luptei 

Cu sânge de neuitat. 
 

Au venit aici la Radna 

Veterani de la-ntregire, 

Unde fiii lor luptară  

Pentru a ţării dezrobire. 

 

Luptătorul Andronescu, 

În locul lui pentru casă, 

L-a făcut un cimitir 

Eroii să se odihnească. 
 

După o vreme de răgaz 

Patria a gândit în bine 

Şi prin Ion Gheorghe Maurer 

Au construit un monument de pomenire. 
 

 

 

 

 

 

 

De la Radna spre Arad, 

Pe şoseaua Păuliş, 

Ne salută cu mult dor 

Un erou rămas din lupte… 

Gânditor, stând cu arma la picior. 

 

Şi vă zice cu bineţe 

"Treci, scumpule călător, 

Este liberă şoseaua 

Spre oraşul arădenilor. " 

 

Şi zice : « Drumul e liber, 

Noi l-am curăţit de mine, 

Soarele îl luminează 

Drum bun, călătoriţi cu bine!». 

 

Sentinela de la monument 

Şi cimitirul amintit 

Ne arată mărturia la eveniment 

Ale războiului II mondial trecut. 

 

Jertfa voastră ce aţi adus-o 

Sub al nostru tricolor, 

Fie să nu-l mai umbrească 

Niciodată vreun nor. 

 

Şi zicem şi noi la Radna 

Că vrem pace în fapt şi-n gând, 

Viaţă ţării, viaţă lumii, 

Pace bună pe pământ! 

 

 

Am compus aceste versuri 

Cu suflet de luptător 

Veteran din `41 

Mihăilescu Petre Ion. 

 

 Celaru - Dolj 



 

 
Luptători din Celaru la Radna 



Celaru, cuib de eroi 

 

Într-o vreme de repaus, 

Urmaşii s-au sfătuit 

Ca să-şi cinstescă eroii 

Ce pentru ţară au murit. 

 

Aşa şi eroii noştri 

Ce sunt scrişi pe Monument, 

Au luat calea datoriei 

Fiecare pe-un regiment. 

 

Pentru scumpa noastră ţară, 

Mult râvnită de duşmani 

Vroiau ei câte-o bucată- 

Unguri, ruşi, bulgari şi otomani. 

 

Istoria ne aminteşte 

Şi oricând să luăm aminte 

Duşmanul e-n ascultare, 

Doreşte ca mai `nainte. 

 

Ne încearcă în continuu 

Să ne prindă în slăbire, 

Ca să li să prindă gândul 

Chiar cu-o mică cucerice. 

 

Vor ca-n Romănia noastră, 

Peste Carpaţi, în Ardeal, 

Să facă o mică Ungarie 

Nu s-ar vedea, e peste deal. 

 

De-ar putea să facă maghiarii 

Mulţi români prin şiretlic 

Cu cetăţenie maghiară 

Zic ei că n-ar fi nimic. 

 

Dar noi ştim că pe Mihai 

Aşa l-au păcălit. 

Cu Basta-n Câmpia Turzii 

La moarte l-au osândit. 

(`486) 

 

Că de când ei au venit 

Cu Atilla către noi, 

Vor Ardealul, vor de toate, 

De se poate şi pe noi ! 

 

De când sunt veniţi aicea 

S-au luptat pentru Ardeal, 

L-au văzut aşa bogat 

Populându-l cu maghiari. 

 

Deci, hotarul de apus 

Îl doresc cu multă sete. 

Ei urmaşii lui Atilla , 

Fiind o pretenţie mai veche. 

 

Au început și la Trianon, 

Atunci mulţi au fost cu noi 

Şi Wilson americanu`, 

Ne-a îndreptăţit pe noi. 

 

Şi la Paris, Iosif Stalin georgianul 

A avut cuvântul lui, 

Cerând la Conferinţa Păcii 

Ardealul e al românului. 

 

Rusul ne luă răsăritul 

Cu-o dobândă mult prea mare, 

Dând de zestre Ucrainei 

Ale noastre vechi hotare. 

 

Noi suntem urmaşi în viaţă 

Cu toţii, eroii să-i cinstim 

Şi cu multă pietate 

De ei să ne amintim ! 

 

Sunt atâţia ani de-atuncea 

Când au plecat de la noi ! 

Chemaţi să lupte pe fronturi, 

În pustiitorul război. 



 

Lăsând părinţi la ei acasă, 

Lăcrimând în bătătură 

Lăsând soţii, lăsând copii 

Şi gospodăria lor bună. 

 

Luaţi aminte generaţii, 

Şi voi tineretul tot, 

Duşmanul e-n ascultare 

Şi ne vor ca pe-un robot. 

 

Sunt flămânzi întotdeauna... 

Vor şi apă şi pământ, 

Vor comoara dacilor 

De vor, le dăm de mormânt. 

 

Înţelegeţi voi, urmaşii, 

Pentru ce ei au luptat 

Ca azi, să avem o ţară 

Ce străbunii ne-au lăsat. 

 

Ne dorim mult bine noi 

Să avem pace, nu război 

Să-i pomenim pe cei care 

Şi-au dat viaţa pentru noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andronescu Teodor, fiul veteranului din războiul 

Balcanic 

În războiul II mondial, sublocotenet în Corpul 

Vânătorilor de Munte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bucurii amare  –  

 

Roşu, galben şi albastru 

Au strigat, la datorie 

Haideţi voi de-un neam şi sânge 

Să apăram a noastră moşie! 

 

De când Daniel Sihastru 

La sfătuit pe Ştefan: 

„Mergi, adună-ţi oastea iară, 

Dă-l afară pe duşman ! 

 

Aşa oastea-npuţinată 

Sub steaguri s-a adunat 

Ştefan Vodă moldoveanul 

De otomani a scăpat. 

 

Şi el a purtat tezaur 

Fiind rănit la picior. 

Mai pe la Cetatea Albă 

Purtându-l cu drag şi dor. 

 

Tot asemenea tezaur 

L-au purtat răniţii lui 

Înroşind pământul ţării 

Cu culoarea sângelui. 

 

De la Ştefan şi Mihai 

A fost să fie tot la fel, 

Mărind zestrea în tezaur  

Şi mărindu-se şi el. 

 

Şi, înainte de atuncea, 

Invalizii de război 

Au purtat acest tezaur 

O comoară pentru ai săi. 

 

 

 

 

Tezaure militare 

 

Ce comoară aşa de scumpă 

Soarta lor le-a dăruit-o ! 

Au purtat-o şi o poartă 

Ca datorie împlinită. 

 

Fie o mână, ori picior, 

Le-a avut, dar nu mai sunt 

Au fost luate-n bătălie 

Apărând al lor pământ. 

 

Dar soarta aşa nedorită 

Acum le vrei, dar nu mai sunt 

Le porţi în suflet, în amintiri 

Rămânând amar în al tău gând. 

 

Te-au plâns părinţi, surori şi fraţi 

În rest, rămâne doar un vis 

Să fii plăcut ca şi ceilalţi 

Dar aceste căi, cu regret, nu-s. 

  

Îţi tragi piciorul de-l mai ai 

Ar vrea desigur să te-asculte, 

Să calci în voie ca mai „nainte 

Acum e drept şi nu se simte. 

 

Îţi aduci aminte ca invalid 

Şi vezi cum alţii bine merg, 

Acum când tragi de el în mers 

Şi el nu mai e întreg. 

 

Îţi aduci aminte din tranşei, 

De nopţi înfrigurate , 

Când o schijă te-a lovit 

Şi te-a culcat pe spate. 

 

 

 

 



De ţi-a sărit în ajutor 

Fruntaşul Nicolae, 

A rupt mâneca din cămaşe-ţi  

Ca dorul să se înmoaie. 

 

Târziu ajuns la ajutor, 

La căruţa ambulanţă, 

Ai gândit, „era târziu 

Şi lipsă de speranţă” 

 

Cum la ieşirea din spital 

O cârjă te-a însoţit 

Ce ţinea piciorul stâng 

Atât de greu lovit. 

 

Acasă ajuns, drăguţa ta 

Când astfel te-a văzut, 

A renunţat să te mai ia 

Nu v-aţi mai căsătorit. 

 

Şi cei mulţi din cei răniţi 

Aceeaşi soartă au avut 

Ca să-şi poarte-n chin povara 

Al lor tezaur fiind.  

 

Aşa au feciorii parte, 

Cei ce soarta a voit 

Să rămână-npuţinaţi 

Din războiul cel cumplit. 

 

Doamne, câte suferinţe 

Semănate de răzbel 

Au trebuit să le poarte 

Mult prea mulţi în fel de fel ! 

 

De la Nae sanitarul 

Sau la Florea lui Lion 

Duceau viată-n suferinţe 

Unul cu capul, altul c-un picior. 

 

Tudoran încercat de îngheţ, 

Avea picioarele degerate 

De pe Volga şi Doneţ 

Şi-a purtat trupul pân‟ la moarte. 

 

Ca şi Mitu lui Focioiu, 

Diaconescu Stelian, 

Şi-au tras după ei piciorul 

Tezaur cu gust amar. 

 

Cât şi câţi în cărucioare 

Ori pe targă de spital 

Şi ei zic « Amar tezaur, 

Soarta n-i l-a dat în dar ». 

 

Purtători de suferinţe, 

Amintiri de la răzbel, 

Sunt prezenţi şi ei le poartă 

Fapte din trecutul lor, de tezaur 

purtători. 

 

Tu Ştefane, domn şi sfânt, 

Având rana la picior, 

Ziceai “Tatăl Nostru”-ntruna 

Ca să nu mai simţi de dor. 

 

Trecători şi călători 

Oameni, sunteţi muritori! 

Închinaţi un respect şi-acelora 

De tezaur purtători. 

 

 

 

Închinată cu mult dor şi respect 

celor mai sus cuprinşi în prezenta 

lucrare. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUMA DOCHIA  

 

Bunica noastră, sărmana bogată 

Spre aducere aminte, de inima ei a 

bună 

Dar purta la gât o salbă 

De aur, ca o cunună. 

 

O primise-n dar bunica 

De la înaintaşii ei, 

O păstra cu multă grijă 

Pe culmile Daciei. 

 

Avea şi un cârd de oi mai mare, 

Stând de pază în păşunare 

Ce le păşuna prin doine 

Şi pe ploi, dar şi pe soare. 

 

Îşi păzea cârdul de primejdii 

Ce îi ieşeau la orice pas 

Avea şi câini buni să păzească 

În apărare la necaz. 

 

Tot aşa umbla bătrâna 

Cu opincile-n picioare, 

Având grijă şi de moşie 

Ca s-o apere de fiare. 

 

O primise în moştenire 

De la `naintaşii ei 

La o răspântie de drumuri 

Cu dorul şi dragul bogăţiei. 

 

Şi cum anii erau grei, 

Bunicuţa noastră bună 

Şi-a îngropat sălbile de aur 

La munte lâng-o fântână. 

 

 

 

CEA BOGATĂ  

 

A trecut atâta vreme 

Şi printr-o minune de duh sfânt 

Aurul s-a înmulţit, a devenit o 

comoară, 

Dar mulţi vecini au auzit. 

 

Tot aşa se sfătuiră 

Alegând din toată gloata. 

Pentru mândra-i frumuseţe, 

Traian a venit cu toată armata. 

 

Au făcut un pod mai mare 

Şi-au trecut armata toată, 

Ajungând lângă comoară, 

Încărcând-o toată, toată ... 

 

Cât de mult aur luară 

Că doi călăreţi plecară 

Să măsoare coloana cu povară 

Fiind aşezată în cară. 

 

Şi cu ea Traian se duse  

Pân` la Roma sărăcită, 

Îmbogăţindu-se deodată 

Scriind Columna fericită. 

 

Şi cum vremea călătoreşte, 

A venit lângă romani 

Alt popor setos de aur, 

De naţie fiind barbari. 

 

Având şi o rămăşiţă 

Dar lăsată pe la noi, 

Să-ngrijească de comoară, 

Să fie şi pentru ei. 

 

 

 



Şi aşa după o vreme, 

În timpul marelui război, 

Tezaurul nostru călător 

S-a-ntors tot către ei. 

 

În şapteşpe vagoane  

Cu aur și bijuterii încărcate, 

Fiind depozitat la Kremlin 

Lenin și Trotsky să le dea caiserului 

toate. 

 

După atâta timp bunica, 

Fiind mult prea jefuită, 

A mai păstrat şi pentru noi 

Din salba ei aurită. 

 

Avem astăzi la Montana 

De la muma spre nepoţei 

Câte o mină de aur hărăzită 

Ca pentru stră-strănepoţii ei. 

 

Şi mulţi au voit să ne-o fure, 

Ei ne-ncearcă şi acum, 

Dar, românul cu sânge dacic în vine 

Pe Roşia Montana e stăpân. 

 

De atâtea milenii  

Aurul e scos de băştinaşi. 

Dar acum, Bunule Dumnezeu, 

Pe-ale cui mâini vrei să ni-l laşi? 

 

De multă vreme spre încoace 

Comoara dacilor le place 

Dar noi, mumă, nepoţii tăi 

Nu vom lăsa aurul primejdiei. 

 

Bogată e Roşia Montana, 

Şi mine de aur stăpâneşte 

Românul încercat cu necazuri, 

Cu mâna întinsă cerşeşte. 

 

Să dormi liniştită sub glie, 

Noi păzim lăsate-le hotare, 

De două milenii întregi 

Dorite de multe popoare. 

 

Coborând Oltul la vale, 

Pietre nu poţi număra, 

Câţi eroi şi-au dat viaţa,  

Cu ea s-ar asemăna. 

 

Cum şi munţii sunt falnici 

Şi pădurile de brazi, 

Numai ei cunosc eroii, 

Apărându-i la necaz. 

 

Asta-i scumpa, ţara noastră, 

La răspântie de drum, 

Încercă Roma s-o păzească... 

Îi luă plata şi drum bun! 

 

“Glasul sângelui nu ne trădează” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Din durerile războiului al II-lea mondial 

Sărutul amar 
 

Clopotul unei biserici, jalnic tânguia-n răcoare, 

Vuietu-i plutea-n văzduh, până mult în depărtare. 

Prin pădurea-nvecinată, păsările-au prins s-asculte 

Plânsul clopotului care, era plâns în case multe. 

Că acuma la o casă, cum de-o vreme se-ntâmpla, 

Ajunsese o scrisoare cu semn negru peste ea. 

La căsuţa ce în prispă o bătrână şi-un moşneag 

Aşteptau zilele din urmă şi feciorul lor cel drag, 

Era plecat la oştire, cu un ordin de chemare, 

Iar acas‟ de mult încoace, nu trimisese scrisoare.  

Timpul parcă, ziua, noaptea, trecea greu pentru bătrâni, 

Visau rău, pustie, moarte, nu mai era un semn bun. 

El mergea la Primărie, ea la câte-o rudă-n sat, 

Dar cu inima pustie şi cuprinsă de oftat. 

Şi moşul îşi dăduse darul în luptele de la Oituz, 

Unde mâna lui cea dreaptă a fost ruptă de obuz. 

Visase cu nopţi `nainte, cum a fost şi el pe front, 

Cum artileria trage, câmpul cu tablou de mort. 

Puşcaşii, grenadierii, bat, dar mai primesc şi ei 

Cum gorniştii sunau atacul, cum duşmanii sunt mişei 

Îl vedea parcă pe Ionică, avea aripi şi zbura, 

Cum venea la prispa casei unde ei îl aştepta. 

În visul mamei, mai adesea era mic îl legăna 

În copaie lângă sobă, ce bătrânii o păstra 

Se făcea şi el cu fiul în tranşei la Mărăşeşti 

Dar un vis şi o poveste, vreme veche iar mai eşti? 

Dunga neagră, doliul morţii, stânga lui îi tremura. 

Le venise-n prag Lenuţa, ce o-ndrăgise feciorul 

Bănuise, biata, răul de când a văzut factorul, 

O deschise cu sfială, mâna, glasu-i tremura 

Ce a citit a îngrozit-o, mai bine nu o făcea 

Glăsuia hârtia moartă: “Avansat şi decorat  

E erou al ţării noastre, cu duşmanii s-a luptat. 

Trupul lui se odihneşte, lângă mulţi eroi ca el 

Şi semnează comandantul, locotenet colonel” 

 



 
 

 

 
Mihăilescu Petre Ion 

 



Ziua veteranilor 

 

Veteranii de război   

Azi au ziua lor a sfântă,  

Pomeniţi printre eroi  

Acum pe monument la noi.  

 

Se cuvine urmaşi ai lor, 

Pe eroi să ni-i cinstim 

Şi cu multă pietate  

De ei să ne amintim! 

 

Sunt atâţia ani de-atuncea!  

De când au plecat de la noi,  

Chemaţi să lupte pe fronturi   

In pustiitorul război 

 

Lăsând părinţi la ei acasă,  

Lăcrimând în bătătură 

Lăsând soţii,lăşând copii 

Şi gospodăria lor bună. 

 

Luaţi aminte generaţii, 

Şi voi tineretul tot, 

Duşmanul e în ascultare  

Şi ne vrea cu noi cu tot.  

 

E flămând ca-n totdeauna, 

Vrea şi apă şi pământ, 

Vor comoara Dacilor, 

Nouă nici loc de mormânt. 

 

Nu vă încredeţi pe vorbe,  

Că ei sunt linguşitori. 

Fac loby cu europenii  

Să ne prindă în plasa lor. 

 

 

 

Patria va avea-n grijă   

Şi de cei nelămuriţi 

Şi-i va duce să-nţeleagă 

La ce suntem noi sortiţi. 

 

Înţelegeţi voi, urmaşii,  

Pentru ce noi am luptat? 

Ca azi să avem o ţară  

Ce străbunii ne-au lăsat. 

 

Noi mergem, anii ne cheamă 

Vă lăsăm pe voi aici,  

Aveţi grijă, ochi-n patru! 

Sunteţi tineri şi voinici. 

 

Dumnezeu, ca odinioară,  

Să ocrotească a noastră ţară, 

Precum şi poporul ei  

În care acum sunteţi şi voi!  

 

Vă dorim mult bine noi,  

Să avem pace, nu război, 

Să-i cinstim şi pe cei care  

Şi-au dat viaţa pentru noi! 

Murind pe fronturi fiind eroi. 

 

De ziua veteranilor 

E anul 2009 în numele lor  

 

Semnează, 

 

Sergentul de la ţară  

Veteran din „ 41” 

 

Celaru-Dolj 



 

 
Monumentul eroilor din cel de-al doilea război mondial, ridicat în faţa Şcolii 

de Arte şi Meserii Celaru, inaugurat de Ziua Eroilor – 9 mai 2004 

 

 

 

 

 

 

 



Drag auditoriu, 
 

 Cu ocazia dezvelirii acestui monument, ca participant la greul război 

1941-1945, în care am luptat şi am supravieţuit ca astăzi să pot vorbi în faţa 

dumneavoastră cu multă stimă şi respect la adresa eroilor. Fiecare îşi caută 

numele scris pe această piatră funerară, însă cu multă părere de rău nu am 

putut să-i mai aducem şi pe ei la vatra comunei noastre să se bucure de acest 

eveniment. Câtă dorinţă au avut să-şi vadă locurile şi familiile, însă soarta 

luptelor nu avea decât o lege, “Vrem înapoi pământul ţării, fiindu-ne dăruit 

de către Decebal, să fim în stare să-l păstrăm”. 

 Voi, eroi ai ţării noastre, veşnic tineri, formând tezaurul cel mai de 

preţ al neamului nostru, dorindu-vă veşnicie în anii tinereţilor voastre, căci 

noi care ne obligăm în faţa acestui monument să vă pomenim faptele voastre 

încărcate de eroism, cu toate zăpezile de nea ce ne-au împovărat şi ne 

împovărează, veşnic ne gândim la tinereţile voastre, dorind să vă găsim aşa 

cum aţi plecat în floarea tinereţii.  

 E de recunoscut invidia ce ne stăpâneşte, ştiindu-vă pe voi în floarea 

tinereţii, noi fiind ajunşi de-acum în pragul bătrâneţii. 

 Mulţumesc mult ca supravieţuitor, membrilor gărzii de onoare ce au 

avut atâta drag să fie în mijlocul nostru. 

 Mihăilescu Petre Ion 

Veteran `41-`45 

 
 

 

 

 

 

 

 



H. TATOMIR 

 

Fiul al mamei şi-al lui tata, 

Venind pe la jumătate de an, 

Cu mult drag am deschis ochii 

Într-o lume ca oltean. 

 

Era „914, din secolul XX 

Secol cu frământări multe  

Până prin anii „50 

Rezolvând cazuri mărunte. 

 

Am călătorit prin ţară 

Până ce mi-am găsit locul 

Cale lungă şi-ncurcată 

Cu obstacole şi hopuri. 

 

Aşa a croit ursita 

Dându-mi îngeri de-ndrumare, 

Să mă poarte, ocolească 

În România noastră mare. 

 

În restul vieţii am fost dascăl, 

Modelând fiinţe omeneşti 

În armată şi război 

Multe fapte vitejeşti. 

 

Am lăsat şi urme multe 

În drumul de educator, 

Care mi-a fost dăruit, 

Viaţă lungă cu mult dor. 

 

Dar şi în frontul de luptă 

S-a impus bun luptător 

Decorat cu-o mândră stea  

Şi ostaş şi ofiţer. 

(DASCĂL  ŞI  EROU) 

 

L-a cunoscut Răsăritul, 

Scumpa Basarabie 

Aducând pentru o vreme 

României hotarele. 

 

La întoarcerea în Vest 

Spre Ardealul cel iubit, 

Pentru eliberarea lui 

Ofiţer şi luptător, Tatomir s-a dăruit. 

 

Aşa neobositului dascăl 

Destinul i-a dăruit 

Păşind împovărat de glorii 

Pe locurile ce le-a iubit. 

 

« Aveţi recunoştinţa noastră 

Dascăl neobosit şi harnic 

Ca fiu al comunei noastre 

Te slăvim, tu ai fost darnic, 

Şi  veşnic să fii iubit. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ  

DASCĂLULUI 

 

I. Copilăria 

 

 

 

1914-1917 

         1917 

1918-1921 

 

II. Şcoala primară 7-

12 ani 1921-1926 

1925-1926 

 

 

 

III. Şcoala Normală  

1926-1933, 7 ani 

 

 

IV. La Celaru 1933-

1934, 1 an agricultor  

 

V. Învăţător 

suplinitor Bâcseni-

Lăpuşna  

 

VI. Armata 

 

 

 

VII. La Revizoratul 

Şcolar Caracal 

 

VIII. Dorobanţi   

Arad 1937-1945 8 

ani 

 

  

BIOGRAFICĂ 

HARALAMBIE ŞT. TATOMIR 

 

Născut 02.06.1914, în comuna Celaru, părinţii fiind 

veniţi la nunta lui Eftenie, în casa lui moş Fănică –      

M. Iliescu. 

  

La Câineni, tatăl său portar C.F.R.. 

În refugiu la Celaru. 

La Câineni. 

 

Clasa I Piatra-Olt, trimestrul I. 

Clasa I şi a II-a, „22/‟23 la Corabia. 

Clasa a III-a şi a IV-a la Caracal. 

Absolvent al clasei a IV-a la Celaru, cu învăţător dl. 

Iordache, la Soreni. 

 

1926-1930 Piteşti. 

1930-1932 la Slatina. 

1932-1933 Craiova, absolvent cu media 9
25

. 

 

Organizează serbări la Căminul Cultural. 

 

 

1934 – 1935,  1 an. 

 

 

 

1935-1936, 1 an  

Regimentul 19 Infanterie Caracal., 

Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Infanterie Ploieşti. 

 

1936 – 1936  

 

 

1 an învăţător şi director. 

Concentrări: 

1939-1940 – 2 ani – Batalionul ‟31 M.D. Basarabia. 

1943 - O3 Piteşti 

         - O7 Râmnicu-Vâlcea. 



1944 -  Nord Iaşi    Oarba de Mureş 

           Decorat cu « Mihai Viteazu ». 

IX. Celaru  

 

 

 

 

 

 

X. Celaru 

 

 

XI. Celaru 

 

 

 

 

 

1945-1951 6 ani, învăţător clasele I-IV. 

1951-1960 9 ani, clasele V-VII, predă fizică şi 

chimie. 

 

Se căsătoreşte în anul 1955 cu învăţătoarea Nica 

Constanţa din Rotunda. 

 

1960-1971 - 11 ani, clasele V-VIII matematică. 

6 diplome la olimpiade. 

 

1971-1976 - 5 ani, clasele I-IV. 

 

1976 – pensionarea. 

 

Desfăşoară activitate pentru veteranii de război. 

 

Decesul în data de 28.09.2002, la vârsta de 88 ani. 

 
Haralambie Tatomir, dascăl şi erou 



 
 

« Dlui Andronescu înv. pensionar Marotin Jos 

În excursia din aprilie 1976 a doua zi 

am oprit ½ zi în Alba-Iulia acolo unde au 

fost mari evenimete naţionale : din ele 

şi dvs. aţi trăit şi contribuit la cel mai 

măreţ, 1 dec. 1918, Reunirea „României Mari”, 

pe care generaţiile noastre, n-am fost vrednici 

s-o păstrăm. 

 

    Cu multă stimă 

H. Tatomir înv. Celaru 

              16 iunie 1976 » 

 

 



 



Mama lui Oprea Neaţu  

 

Auzit-am de Mihai,  

Negustor de animale. 

Cumpăra, vindea la turci, 

Să facă rost de parale. 

 

Boi, viţei, oi, bulgări de sare. 

Lua în schimb galbeni de aur, 

Ca să cumpere domnia 

El fiind valah, zis ghiaur. 

 

Lua şi cai de herghelie, 

Cum El Zorab din poveste, 

Hrăniţi cu orientale 

Ce în lume rar mai  este. 

 

Se zicea la „Nalta Poartă 

El, stângaciul de Mihai, 

Are aşa de buni cai 

De a băgat spaima-n turcime, 

La Stambul se striga “vai”. 

 

Aşa şi pe-aceste locuri, 

Se cresc asemenea cai 

Însoţindu-ne pe noi 

Fie în viaţa civilă,  

În armată ori război. 

 

La familia lui Neaţu, 

O copilă năzdrăvană, 

Având drag să crească cai, 

Lui Oprea fiindu-i mamă. 

 

Crescând calul şi băiatul, 

I-a venit timp de armată, 

Vreme–n care s-ansurat 

Mama găsindu-i pe plac o fată. 

 

 

şi calul 2 C.L. 

 

S-angrijit harnica-i mamă 

Şi de calul lor cel bun. 

Cu el  şi-a pornit feciorul 

În război, pe un lung drum. 

 

Un an, doi, trecură trei, 

N-a mai dat semn de viaţă 

Nici feciorul şi nici calul... 

Mama fără de speranţă. 

 

Se termină şi războiul, 

Puţini ostaşi au revenit. 

Bătrâna s-a dus la regiment 

Să-ntrebe de cei ce i-a pornit. 

 

„Măicuţă, din cai au mai venit… 

Ce să-ţi spunem de fecior ? 

Îl avem dat dispărut,  

Poate e luat prizonier. 

 

Caii sunt la păşunat, 

La margine de regiment 

Si de-l cunoşti, 

Ţi-l dăm măicuţă 

Avem milă şi respect.” 

 

Atunci stăpâna calului 

Dă un deget către gură 

Şi scoţând un fluierat 

A venit în grabă  

Un cal murg, înfocat. 

 

„Măicuţă, îl cunoşti, e calul tău?” 

„Căpitane, l-am crescut de mic 

E murgul meu , 

Eu l-am învăţat şi la călărit.” 

 

 



„Să ne semnezi că l-ai primit 

E murgul tău şi cât de mult a umblat 

Şi-n Răsărit, şi-n Apus de unde a 

venit 

A avut noroc şi teafăr a scăpat.” 

 

„Căpitane, vine seara, daţi-mi să 

semnez. 

Mă duce calul meu acasă 

La casa mea şi casa lui, 

De unde am căpătat viaţă.” 

 

S-a lăsat murgul jos de şale, 

Grabnic l-am încălecat. 

M-a dus ca şoimul în vânt voinicul 

Si-am ajuns până s-anserat. 

 

A venit acas‟ şi fiul 

Din viaţa de prizonierat 

Şi suntem acum acasă cu murgul 

In iubitul nostru sat. 

 

Trăim acum cu voie bună. 

Dumnezeu ne-a dăruit harul, 

Avem linişte şi pace 

Viată bună în Celaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momente de istorie locală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecaterina  

 

Fata mea Ecaterina, 

Fata mea, scumpă şi bună 

Te-am visat cu puşca-n mână. 

Tu eşti fată, nu băiat, 

Fraţii tăi s-au înrolat   

În armată pentru stat. 

 

Ai luptat în unitatea  

43 pe 59 

În care ai devenit eroină. 

Ai creat o eră nouă, 

Nu numai să-ţi fie noimă. 

 

Ai trudit în marşul morţii, 

În fruntea bravilor eroi, 

Încurajindu-i în permanenţă 

“Hai, băieţi, sunt eu cu voi”! 

 

Duşmanul e-n casa noastră, 

Să-l facem să ne-nţeleagă! 

România e a noastră, 

Ne e scumpă, ne e dragă. 

 

În ţara noastră e Ardealul, 

În hotarele de-acuma, 

Aşa ne-a zis Decebal 

Să-l avem întotdeauna. 

 

Când Arpad treacea pe-acolo 

Şi-l văzu aşa bogat, 

Nu-i venea ca să mai plece, 

Până azi l-au tot visat. 

 

Dar visul lui lacom, nebun, 

A făcut ca urmaşii lor 

Să-l dorească ca să-l aibă 

Ba mai mult: “că e de-al lor”. 

 

Teodoroiu 

 

Le-am dat în marele război 

800 de mii de jertfe. 

Ce tot mai vor de la noi ? 

Ce a fost, azi nu mai este. 

 

În vreme de pribegie 

Ei cu un vecin al lor, 

Cu forţă şi viclenie  

Ne-au băgat într-un obor. 

 

A plâns Horia, la fel Cloşca 

La fel şi-al nostru Crişan. 

Vina lor a fost aceea 

Că s-au născut în Ardeal. 

 

Doamne, cât au îndurat 

Până roata i-a terminat! 

Mai aveau moartea pe rug 

Să-i şteargă de pe pământ. 

 

De ştia Gelu atuncea 

Ce gânduri Arpad avea, 

Nu-i dădea loc de pripas, 

Îi da liber şi-l pornea. 

 

Cum e vorba româneasca: 

„I-ai dat un deget, ţi-a luat mâna” 

Nu-ţi mai plecă din ogradă, 

O vrea pentru totdeauna. 

 

Aşa în 1916 în octombrie 14, 

Musafirii nepoftiţi 

Au venit la pod la Jiu, 

Fără  să fie primiţi. 

 

 

 

 



Ecaterina cu fraţii ei, 

Militari în meserie, 

Adunară tot oraşul  

Ca să apere a lor glie. 

 

La-ndemnul Ecaterinei 

Se adună mult norod 

Care cu ce avusese  

Ca să se lupte la pod. 

 

Câtă jale, cât amar, 

Ici pe Jiu ai ei doi fraţi 

Şi-au dat birul lor în sânge, 

In bătălie încleştaţi. 

 

Într-o noapte-ntunecoasă , 

Ecaterina prizonieră, 

Având un pistol în sân 

A scăpat de sentinelă. 

 

Revenind la unitate, 

S-a prezentat la general 

Să-i dea armă ca să lupte 

Pentru al nostru Ardeal. 

 

La dorinţa ei fierbinte 

A primit ce a cerut. 

A luat parte la lupte, 

La ambele piciore s-a rănit. 

 

În grelele lupte la Strehaia 

A fost dusă la spital 

La Craiova, Bucureşti şi Iaşi 

În suferinţe şi amar. 

 

Fiind în convalescenţă, 

Se îngrija de răniţi 

Scriindu-le scrisori acasă 

La soţii, drăguţe şi părinţi. 

 

De sub căciuliţa-i albă, 

Ochii ei negri de foc 

Au alinat dureri multe 

Care se opreau pe loc. 

 

Pentru faptele de arme 

De la Strehaia şi pe Jiu 

A primit gradul de sublocotenent, 

Fiind eroină mai târziu. 

 

A venit şi ziua sfântă  

Ca să iese din spital, 

Să-şi ia plutonul în primire, 

Să intre în lupte iar. 

 

Pe 22 august  ‟17 în calvarul luptelor, 

În marea ploaie de gloanţe , 

Două şi-au găsit cuibul 

În inima sublocotenentului 

Lângă Dealul Secului. 

 

Două gloanţe şi-au găsit locul  

N-a mai avut timp de ajutor, 

Dar locotenentul Mănoiu 

Se aştepta la acest dor. 

 

Ecoul nopţii îi cânta moartea, 

De emoţie şi jale 

A murit duduia noastră… 

Cine ne mai dă curaj oare? 

 

Lângă locul morţii sale 

I s-a săpat în pământ, 

Trupul ei nemuritor 

Fu coborât în mormânt. 

 

În pământ umed şi rece 

O eroină aşa de mare 

Se-nvârtea, vroia să iese, 

Să de-a duşmanii afară. 



Fata mamei, Ecaterina, 

Şi de-aicea din Vădeni, 

Ţi-am auzit ecoul morţii 

Plâns de atâţia oşteni. 

 

Ca o mamă îndurerată 

Aşa mie mi-a fost scris 

Trei aţi luptat, toţi trei v-aţi dus, 

În cartea patriei v-aţi scris. 

 

Regina nostră Maria, 

Într-un sicriu din tun topit 

Te-a adus mamă, acasă, 

În oraşul tău iubit. 

 

Aşa, pe sicriul tău  

S-a clădit un monument. 

Cine trece să citească, 

Să se-nchine cu respect. 

 

Fie tu eroina noastră  

Veşnic să ne ocroteşti! 

Cât timp e planeta noastră 

Românie, să trăieşti! 

 
 

De la tatăl meu aflate, ce a luptat în 

acelaşi regiment, am compus această 

poezie cu multă stimă şi respect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANUL 1800, JIENII 

 

În jurul anilor aceia 

În judeţul Romanaţi 

Se aflau boieri, boierii 

Jienii fiind bogaţi. 

 

Tatăl, ispravnic de judeţ, 

Pe aici în Roma nouă, 

Era bun boier în zonă 

Impunând o eră nouă. 

 

Îl iubeau din Gorj, pandurii 

Lui Tudor din Vladimir, 

Îşi aveau prietenie 

Şi ajutorul mai târziu. 

 

Fiul boierului Iancu 

Avea moară pe pârâu 

Şi-anceput ca să adune 

Haiduci cu pistol la brâu. 

 

Mergea Iancu pe la târguri 

Să ia gloanţe la haiduci, 

Pentru ceata-ncepătoare 

Da Jianu galbeni mulţi. 

 

Alegându-i pe-o sprânceană 

Dintre cei veniţi la moară, 

Le lua Iancu jurământul 

În casa lui legendară. 

 

Aşa a fost până la urmă- 

Haiducii cu multă faimă 

Au făcut ca necinstiţii 

Să nu mai poată să doarmă. 

 

Când maiorul Caleceanu 

Făcu pod la Stoieneşti, 

Haiducii lui boier Iancu 

S-au încărcat de poveşti. 

 

 

 

 

 

A făcut Iancu Jianu 

Ca faptele haiduceşti 

Să ţină aur în ţară 

De la zapciii turceşti. 

 

Iancu fiind sol de bine, 

Pandurii l-au mandatat 

Să se ducă la Silistra, 

La turcul netemperat. 

 

Ajuns Iancu la Silistra, 

Paşa l-a şi arestat, 

Trimiţând armată multă 

Peste Tudor în regat. 

 

Lupta lui bună şi dreaptă 

O ducea cu Eteria- 

Ce sugea vlagă din ţară 

Să conducă România. 

 

Vestea rea care-a primit-o 

Iancu fiind arestat, 

Pierise haiducul Oană 

De domnul Tudor condamnat. 

 

Dar nu după zile multe, 

Eteria la Goleşti 

Îl terminară pe Tudor, 

Domnul din Vladimireşti. 

 

La conacul din Golești 

Nouă cai își așteptau stăpânii, 

Ce zăceau uciși alături, 

Fiind floarea pandurimii. 

 

Ieșind Tudor dezarmat, 

I-a șoptit un muribund, 

Având degetul pe rană 

Ceaușul poet fiind. 

  

Calul lui în drumul morții 

Gloanțele de le-a primit, 

Le-a împărțit cu domnul Tudor 

Încheind al lor sfârșit 

De Ipsilante dorit. 



 

Iancu nostru din Caracal 

Rămânând fără cetaşi,  

Soarta lui a rămas crudă 

Urmărit de poteraşi. 

 

Două judecăţi nedrepte 

L-au condamnat la pieire, 

Urmând scandalul cu beiul 

Ce ducea aur în turcime. 

 

De la bordeiul Dragalina 

Schimbând caii la poştalion, 

Iancu a trecut la luptă 

Pe faţă, cu beiul domn. 

 

Iar a doua judecată, 

Pentru că cetaşii lui 

Au pedepsit pe necinstiţii, 

O parte în slujba turcului. 

 

Ajungând în pribegie, 

Urmărit de poteraşi, 

A dus o viaţă amară, 

Ascuns pe la nevoiaşi. 

 

În grădină dupe-o casă, 

Unde el se-adăpostise, 

O fetiţă ca o zână 

S-a dus la mama să-i spună 

Pe cine fata văzuse. 

 

„Nu te mai du fata mamei, 

Că omul de l-ai văzut 

Este tatăl tău acela, 

Cu el mamă te-am făcut! 

 

Ne-a luat boi în bătătură 

Când a murit soţul meu, 

Iară tu, copila mamei, 

Să-l respecţi - e tatăl tău!” 

 

După multă urmărire 

A căzut şi a fost prins - 

Şi-aştepta spânzurătoarea 

Cu laţul de gât întins. 

 

Moartea-ntruna-i da târcoale, 

Mai ales în Bucureşti; 

Iancu nu-şi mai ţinea răsuflarea, 

Uitase şi de poveşti. 

 

Beiul îi punea întrebarea: 

„Iancule, Jianule 

Ce-ai făcut paralele?” 

„Le-am băut măi beiule, 

Le-am băut cu mândrele.” 

 

Secundele de pe urmă 

N-a mai răspuns beiului, 

L-a trezit un strigăt care 

Se-auzea în depărtare. 

 

„-Opriţi spânzuratul ! 

Eu îl iau de soţ pe condamnatul” 

Scăunelul nefiind tras, 

Salvatoarea mi-a scos capul din laţ. 

 

Şi aşa frânghia goală 

A-nceput s-o bată vântul, 

Iar aceea ce-l dorise 

Îşi luă pe Iancu şi pe murgul. 

 

Au plecat călări spre casă, 

Însoţiţi de mulţi olteni, 

Trecând podul spre Caracal 

La moşie, la Jieni. 

 

Cu salvatoarea soţie 

A dus o viaţă bună. 

Casa lor e acum muzeu, 

Două fete îi încunună. 

 

Domnul Iancu ne-nsoţeşte 

Cu balade haiduceşti, 

Stând mereu în mintea noastră 

Faptele lui vitejeşti. 

 

Iancule, boierule, Jianule, 

La muzeu ai armele 

De nu ar mai rugini 

Poate, ţi-ar mai trebui! 



 

Iancule, măi Iancule, 

Frumoase-s baladele, 

Trăiască cine le întocmeşte 

Şi cine te pomeneşte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



D E S T I N U L   

 

Fericirea, când e să vină 

Îţi dă ocol, te urmăreşte. 

Tu fugi de ea,  

Cât de târziu tot te găseşte. 

 

De copil îmbraci o haină, 

Poate fi cea militară... 

Te prinde, îţi şade bine, 

Te chemă Ion, frate române. 

 

Între ai tăi tu eşti Ionel, 

Te-ncarcă vremea, eşti ofiţer, 

Devii mai mare  

În marele răzbel. 

 

Te-ncarci de glorii, 

Rămâi modest, 

Le-ai câştigat pentru Apus 

Chiar şi în Est. 

 

Te-a cunoscut Moldova 

La Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti 

Fiind la loc de Stat Major 

Prin fapte scumpe, vitejeşti. 

 

Aşa atunci a fost să fie 

Prin sânge şi jertfe amare, 

Să avem acum o Românie 

Stăpână în a ei hotare. 

 

Şi când veniră ani de pace, 

Te-a uitat familia regală 

Dându-ţi nume, “Câine roşu” 

Nume greu şi de ocară. 

 

Mai târziu sub Carol II, 

Când cerul s-a înourat 

Cu miros de praf de puşcă 

Lângă Carol ai lucrat. 

   U N U I  D O M N 

 

Fiind patriot în suflet, 

Te-ai zbătut şi ai lucrat 

Pentru înzestrarea armatei, 

Că venea ceasul aşteptat. 

 

Dar cum vremea vremuieşte, 

Norii s-au aglomerat... 

Cu pretenţii mari vecinii 

La hotar s-au ridicat. 

 

Ungurii ne vreau Ardealul, 

Bulgarii vreau la Balcic, 

Ruşii vreau Moldova toată 

Şi dobânzi mari de plătit. 

 

Toţi l-au încolţit pe Carol 

Când în anul cel amar, 

Să se ridice în ţară 

Partidul Legionar. 

 

A invadat Bucureştii 

Cum de altfel toată suflarea 

Au cerut să plece Vodă,  

Căci ni se destramă ţara. 

 

Venise luna de toamnă 

A anilor „40 

Tulburări, omoruri multe 

Moartea cu colţii ei reci. 

 

La Jilava într-o noapte 

Cam 60 au omorât. 

Cu pistoale şi cuţite 

Bestial i-a măcelărit. 

 

Nu mai aveai siguranţă 

În Patria strămoşească, 

De nu te plăcea legionarii, 

La pistol să te sortească. 



Căzu Duca, cum şi Iorga 

Chiar şi Armand Călinescu. 

Era ieftină viaţa, 

O vreau şi pe-a lui Antonescu. 

 

Cu o mare dibăcie 

A scăpat şi Carol II 

De gloanţe, în Timişoara, 

Pân` să ajungă la ai săi. 

 

Carol scrise un mesaj 

Dându-l lui David Popescu 

Către fiul lui, Mihai, 

Pentr-u o poliţă cu Antonescu. 

 

Cu misiunea-ndeplinită, 

Reîntors ministr-un ţară, 

Legionarii curăţise 

Tot personalul din gară. 

 

La şase din luna a noua 

A trecut la Parlament 

Horia Sima şi Antonescu 

Cerând al ţării respect. 

 

În maşini decapotate, 

Fiind ovaţionaţi, 

Dau speranţe în popor 

Că vor fi mai temperaţi. 

 

Nu a fost să avem pace 

Nici în ţară, nici afară. 

Era examenul care 

Vroiau naziştii să ni-l ceară. 

 

Venii anul `41 

Cu ianuarie al lui, 

A început rebeliunea, 

A legionarului. 

 

 

Din nou bubuituri de arme 

Şi oameni mulţi pătimiţi, 

Duşi din case să-i omoare 

De către legionari înrăiţi. 

 

Au atacat şi Antoneştii 

Ca să preia guvernarea. 

A intervenit armata 

Potolindu-le mişcarea. 

 

I-am găsit în `43 

Ceruse reabilitare 

Ca să lupte în război  

Să nu mai facă închisoare. 

 

De atunci legionarii 

Ca partid au dispărut 

A venit liniştea-n ţară, 

Rămânând un vis urât. 

 

Ionele, multe ai perindat 

Ai umblat lumea cât ai umblat, 

Poporul l-ai navigat, 

Barca nu s-a scufundat. 

 

Ne-ai purtat în Răsărit, 

În războiul înroşit, 

Ceea ce alţii n-au făcut 

Scopul: de nazişti ne-ai ocrotit. 

 

Nu e o greşeală ce ai făcut, 

Patru ani te-am însoţit, 

Dar Patria ţi-ai slujit  

Ca un Sfânt pe-acest pământ. 

 

Şi Octavian Goga mult te-a iubit, 

Doamna Venturia tot atât. 

Şi pe front te-a însoţit, 

De patrioţi ai fost iubit. 

 

 



Şi în I mondial 

Mari servicii patriei ai făcut. 

La întregirea ţării ai contribuit 

De hotarele s-au întregit. 

 

La marile glorii ai contribuit, 

De nişte inşi cu sânge neromânesc, 

Nu ai fost iubit, străinul e tot străin 

Îi ceri apă, îţi dă pelin  (venin). 

 

Ne spune Iancu Jianu 

În balada întocmită. 

Viaţa lui Vladimirescu  

De streini i-a fost răpită. 

 

Nu e de uitat Eteria 

Ce ne-au pus atâtea piedici. 

Din bilanţul cu aceasta 

Avem amintiri amare în România. 

 

În şedinţa de la Palat 

În 23 august `44 înflăcărat 

Nedrept ai fost arestat. 

 

Aşa tătucu Stalin l-a ţinut  

Pe Ionel Antonescu 18 luni la 

Kremlin, 

După acest timp trecut hai-hui 

L-a trimis Iosif pe Ionel în ţara lui. 

 

Iar ai noştri cu pretext 

L-au băgat la arest, şi cu mare 

tărăboi 

I-au judecat în calitate de criminali 

de război. 

Pe Antoneştii amândoi 

Şi pe încă doi ca ei. 

 

 

 

A mers atunci mama lui pe la curtea 

regelui 

Rugându-l cu stăruinţă, 

Ca decât să îl omoare, 

Să îl mai lase sub Soare. 

 

Dar de la cine să ceri milă ? 

Pentru un mare erou ca el 

De la inimă străină ? 

Că n-a făcut-o în niciun fel. 

 

A venit şi ziua morţii 

Lângă patru stâlpi de lemn 

Pluton cu 31 de arme 

Au tras cu toţii la semn. 

 

Tot mai mişcau muribunzii, 

Însă şeful de pluton 

Mai goli o-ncărcătură  

Mânuită cu un pistol. 

 

Ti-am luat seama până-n gloanţe 

Erai sobru, gânditor! 

Nu gândea nimeni să tragă 

În conducătorul lor. 

 

Şi corpul fără comandă 

S-a prăvălit la pământ. 

Trupul eroului nostru, 

Erou unic, erou sfânt. 

 

Lângă mulţi eroi din ceruri, 

Ioane, să ne priveşti 

Şi de vezi că ne e greu, 

Tu poţi să ne ocroteşti. 

 

Ca un sfânt bun pentru ţară, 

Tu ne-ai salvat de nevoi. 

De azi avem ţara, ţară 

Aproape în hotarele ei. 

Fii fericit tu, Ioane, 



Că stai lângă Decebal. 

Te-a chemat în nemurire 

Cu glorie de oştean 

Şi cu grad de mareşal. 

 

Aşa ne-au lăsat romanii 

Obicei pe-acest pământ. 

Să rămânem numai suflet 

Chiar şi fără de mormânt. 

 

Obiceiul lor din fire 

Să-şi omoare pe ai lor 

Fie Cezari, fie-mpăraţi 

Le erau conducători ! 

 

Chiar pe timpul tău, Ioane, 

Pe ducele Mussolini 

L-au legat în Poarta Romei 

Ca să vadă şi străinii. 

 

Fii pe pace, mareşale, 

Ai servit al tău popor, 

Ai făcut să-şi aibă glia, 

Ţara sfântă fiind a lor. 

 

Chipul tău cuceritor, 

Plin de dragoste şi dor, 

Pentru scumpul tău popor 

Ai rămas nemuritor. 

 

Preoţii, la început de atac, 

Din om în om au alergat 

I-au miluit, i-au îmbărbătat 

Ce-n sânge birul şi l-au dat. 

 

Cu Dumnezeu în fapt şi-n gând, 

Eroii noştrii s-au jertfit 

Roşind câmpurile de luptă 

Cu sângele lor mult şi sfinţit. 

 

 

Drept ca ţara reîntregită 

Eroii să-i pomenească 

Şi pe domnul lor, Ion Antonescu,  

Între Sfinţi să-l rânduiască. 

 

A fost un sfânt în anii grei, 

Cu crucea purtată pe umeri, 

Prin valurile acelor vremi 

Neiubit fiind de nimeni. 

 

Se cuvine dar, români, 

Ca-n rândul sfinţilor creştini, 

Să avem în calendarul nostru 

Pe mareşalul şi eroul atât de bun. 

 

A fost martirizat erou 

Pentru că ţara şi-a salvat, 

O judecată total nedreaptă 

Făcută de străini în al nostru stat. 

 

Pentru ce ne-a dus în Răsărit? 

Nu pentru al nostru pământ ? 

Ce atâtea secole ruşii ni l-au răpit 

Cu ce drept ni l-au stăpânit ? 

 

Ne chemau basarabenii, 

Ca fraţi de sânge de milenii 

Ne chema pământul strămoşesc, 

Cu graiul lui românesc. 

 

Ne chema Dragoş Vodă şi Ştefan, 

Se-nvârteau în morminte, 

Sub căciuli moldoveneşti 

Hai, armate, scăpaţi-ne de urşii ăştia 

ruseşti. 

 

Ne-au luat pământul, ne-au luat apa, 

Ne-au luat şi pe noi în robie. 

Ne-au luat limba strămoşească 

Botezând-o „moldovenie!” 

 



Tu, Ştefane, domn şi sfânt, 

Ia-l pe Ion lângă tine. 

Tu cu el ai legământ… 

Şi el este tot un sfânt. 

 

De-ar fi fost şi Antonescu străin 

L-ar fi purtat curtea domnească la 

sân, 

Dar dacă s-a luptat cu habsburgii 

Nu a mai fost bun ... 

 

El e al nostru, al timpului trecut, 

Cu multă şi sfântă  pricepere ne-a 

cârmuit 

Rămânând aşa cum suntem azi 

Cu viaţa noastră liberă pe-acest 

pământ. 

 

Dumnezeu în ceruri şi pe pământ, 

Cu puterea Lui de Sfânt 

Te-a făcut nemuritor 

Aşa, fără de mormânt. 

 

A venit chemat în timpuri 

De soartă în greul ţării 

Cu dar ceresc, cu duh de sfânt, 

S-o scapi de jugul neatârnării. 

 

Câte voci erau în spate-ţi? 

În drumul prin Răsărit 

În acea cale plină de primejdii... 

Însă tu, Ioane, ai dăinuit. 

 

Ai plecat martizat 

Ca şi Cristos, condamnat, 

Fiind total nevinovat 

În istoria ţării, lângă Decebal te-ai 

aşezat. 

 

 

 

Nu gândi că n-ai mormânt, 

În sufletele noastre tu eşti oricând 

În sufletele româneşţi 

Mareşale, ai să trăieşti. 

 

Sufletele eroilor armatei române 

Vor fi de-a pururi lângă tine! 

Fie ca bunul Dumnezeu 

Să aibă-n pază marele suflet al tău! 

 

 

 

 

 

 
 

Al tău supus ostaş al timpului, sergentul de 

la ţară poet veteran din ‟41 al războiului II 

mondial în Răsărit şi Apus,  

Mihăilescu Petre Ion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Săracul, bietul   Popă 

 

Tu, Decebal, și mai mulți regi, 

Pe aceste pământuri iubite, 

Ați apărat ce vruse soarta, 

Meleaguri sfințite. 

 

Le-ați lăsat în moștenire, 

Tot ce e dacic avut, 

Urmașilor  voștri firești, 

Să apere acest pământ. 

 

Dinspre Nistru, către Tisa, 

Munții mândri și bogați 

I-ați lăsat cu jurământ, 

De urmași, să fie apărați. 

 

Așa și tu, Burebista, 

L-ai lăsat pe Decebal, 

Luându-i jurământ în sânge 

Pentru-al Daciei hotar. 

 

Sub puzderia romană, 

Căzu mândrul rege dac, 

Dându-i cale lui Traian, 

Să-și facă un popor pe plac. 

 

Și așa, iubită țară, 

Ai acum un popor bun, 

Moștenind pământul dacic, 

Poporul nostru român. 

 

Țara noastră  cea bogată, 

Curgând timpul, a fost dorită, 

De popoare migratoare 

Sub a cailor copită  

 

Cât era lumea de mare 

De la noi mai spre apus, 

Se-aşezase-un neam mai tare, 

Al Batoreştilor zis. 

Scrisoarea I 
 

Făceau loby la-mpăratul, 

Cu gândul către Ardeal. 

Vroiau drum pe unde venise 

Înainte cu ceva ani. 

 

Îi încântase ţara noastră 

Culcat fiind Decebal, 

Au început ca s-o iubească 

Sărmani fără habar (hotar). 

 

Oştenii lui Decebal 

Se adăpostiseră prin munţi, 

Se fereau de vremuri grele, 

De musafiri nedoriţi. 

 

Călători cu gânduri multe, 

Coborâţi de pe la nord, 

Au fost cuprinşi de visuri mari 

Formând un pretenţios norod. 

 

Aşa a-nceput calvarul 

Pentru al nostru popor, 

Venindu-i pe cap norodul 

Ca un mai nou migrator. 

 

Că unde ne aveam casa 

Pe placul romanilor 

Era poarta porţilor 

În calea năvălitorilor. 

 

Ei veneau săraci, flămânzi, 

Vreau pământ şi apă bună. 

Luau ce le ieşea în cale, 

Pe băştinaşi îi luau în turmă. 

 

A rămas şi o poveste:  

„Sui tu, babă, pe lopată, 

Ce ziseşi tu, măi streine? 

Sui tu muică de-mi arată» 

 



Duse vremea, veni vremea, 

Migratorii se aşezară 

Îşi puseră conducători, 

Aleşii lor pe sprânceană. 

 

Prinzând mămăliga coajă, 

Unindu-se cu vecini, 

Cumpăraseră mercenari 

Să-i termine pe români. 

 

Îşi formară o dinastie, 

Se uniră cu împăratul, 

Să unească România 

Ca să nu o facă altul. 

 

Dar, Mihai Vodă Viteazul 

Le-a luat-o înainte, 

Luând Ardealul şi Moldova  

La patria lor fierbinte. 

 

Şi Mihai avea armate 

Sub băiatul lui, Pătraşcu 

Ce ţinea pacea în ţară 

Împreună cu frații Buzeşti. 

 

Avea şi el mercenari 

Conduşi de Baba Novac 

Ce îi plătea Doamna Stanca 

Să-i facă lui Mihai pe plac. 

 

În acei ani Sigismund Batori, 

Văzând gloria lui Mihai, 

A lăsat în locu-i pe Popa Andrei 

Să formeze vechiul rai. 

 

Au început grelele lupte 

De la Sibiu şi Şelimbăr, 

Murind multe mii de oameni 

Din rândul localnicilor. 

 

 

În trecere, trecătorule, 

Priveşte acest mare mormânt! 

Cum a dus pe Batori Andrei 

În anii acei de demult. 

 

În acele timpuri încurcate, 

A zis Mihai către ai săi 

Că dă plată cui îl prinde 

Pe Batori Popă Andrei. 

 

S-au găsit nişte secui, 

L-au prins şi l-au omorât, 

I-au tăiat capul cu trudă 

După ce l-au chinuit. 

 

Aducându-l lui Mihai, 

Aşteptau o plată bună. 

Doamna Stanca a zis atuncea: 

„Asta-i o faptă nebună !  

 

Ai pe fiul tău, Pătraşcu... 

Dacă-ţi vine capul lui 

Tu, ca tată, ce-ai să zici ? 

Prins în faţa faptului !” 

 

Vai, sărmanul, bietul Popă, 

Ce blestem greu ai avut 

Să-ţi dai capul în suferinţă 

Tăiat c-un fier ruginit ! 

 

A dat Măria Sa ordin 

Să-l îngroape creştineşte. 

Până la groapă, Mihai Vodă 

Pe săracul Popă-l însoţeşte. 

 

 

Cu un ordin în grabă gândit 

Pe omorâtori i-a osândit, 

Cât s-au rugat aceştia : 

„Măria Ta, viaţa ne-ai făgăduit!” 

Dar şi timpul s-a grăbit... 



Batoreştii, în răzbunare, 

L-au trimis pe Gheorghe Basta 

Pe Mihai să îl omoare. 

(Că a făcut România Mare) 

 

De atunci capul lui Mihai 

Îl vedem aşa, ca ieri, 

Depus la mânâstirea Dealu, 

Inspirând mulţi ofiţeri. 

 

Ofiţeri jertfindu-şi viaţa  

În războaie mai târziu, 

Fie în veci în amintire 

Viaţa lor de eroi, 

Fie de noi pentru ei! 

 

Și, așa, frate române, 

Citește această scrisoare, 

Pune degetul pe rană 

Ai să vezi ce mult te doare! 

 

Zi, cu graiul tău romanic, 

Ce răsună din Carpați, 

Trei surori a avut mama,  

Și Mihai, le-a făcut frați! 

 

Tu, cu sănge de Strehaia 

L-ai vărsat în toată țara, 

În Moldova și Ardeal 

Și ți-ai unit al tău neam. 

 

Ai stropit Câmpia Turzii 

Cu sânge daco-roman, 

Ai înspăimântat pe-ai lui Atilla 

Cu dragul tău pentru neam.  

 

Fii, Mihai, purtat de glorii, 

În ceruri lângă Decebal, 

Să vegheați ale noastre hotare, 

În care este al vostru neam. 

 

 

  



Ardealul acasă în 1918-1945 

 

În deceniul 2 al secolului 19  

În Ardealul nostru scump 

A trăit Iuliu Maniu 

În acea vreme pe pământ. 

 

Atât Ion Maniu, tatăl lui, 

Cât şi scumpa mama-sa 

I-au dat zestre în ursită 

Toată Transilvania. 

 

I-au mai dat părinţii-n zestre 

Sângele de la bunici 

Al lui Simion Bărnuţiu, 

Sânge ardelenesc de sfinţi. 

 

Și crescând băiatul mare, 

Fiind înzestrat şi dotat, 

Ajungând în Budapesta 

Al valahilor deputat. 

 

Îl cânta Octavian Goga 

Pe românul deputat. 

Cu o floare-n butonieră, 

În Buda, în marele palat. 

 

Erau anii lui de glorii 

În capitala maghiară. 

Arătând în Budapesta, 

Românii au şi ei ţară. 

 

S-au scurs patru ani de-atuncea, 

Până în 1910 

Când fumegau din plin Balcanii 

În ajun de război rece. 

 

Transilvania fierbinte 

Se ruga lui Dumnezeu 

Să scuture jugul maghiar 

Ce apăsa tot mai greu. 

  Contemporani ai evenimentelor 
 

Aveam în ţară o monarhie, 

Dovadă Carol I, 

Ce era așa, din fire, 

Cu ţara austro-ungarului. 

 

Puterea dumnezeiască  

A trimis atunci în Ardeal 

Duhul Său Atotputernic, 

Liberându-l de maghiar. 

 

Aşa Vodă Carol I 

Ne-având moştenitori din fire, 

Noul Rege cu Regina 

Au procedat la Unire. 

 

Transilvania noastră strămoşească, 

După atâtea secole de ocupaţie străină, 

În 1918 an de unire 

A venit la patria mumă. 

 

Avram Iancu,  

Horea, Cloşca şi Crişan 

Pot dormi în glia ţării  

Fără teamă de duşman. 

 

Iară tu, Iuliu Maniu, 

Cu viaţă de martir, 

Ai trudit mereu Unirea 

Şi-ai murit în mare chin. 

 

Aţi fost sfinţi ai ţării noastre,  

Aţi dus viaţă de martiri, 

Istoria să vă pomenească 

În ale patriei amintiri! 

 

Neînfricat luptător 

Tot cu gândul la regat 

Ai adus Carpaţii-n ţară 

Şi Ardealul înstrăinat. 

 



„La noi sunt veşnici luptători!” 

Ne spunea Goga pe atunci, 

Cu suflet de nemuritori 

Unind ţara cu ai ei munţi. 

 

Cât despre Iuliu lui Ion Maniu, 

Goga îl cânta ca erou 

Pentru lupta unificatoare, 

Dezrobind poporul său. 

 

Ca părere personală, 

Din anul 33 

Se vorbea mult în capitală 

De Maniu şi de-ai săi. 

 

Şi venind în capitală 

Cu partidul de naţionali, 

L-a crescut, l-a făcut mare 

Ca şi cel de liberali. 

 

A stăruit să vină în ţară 

Aşa lângă prinţul Mihai 

Şi regele Carol II, 

Cu întregul său alai. 

 

La stăruinţa lui Maniu 

În anul 1930 

Românii s-au pregătit  

Să nu rămână fără regi. 

 

Cei 10 ani de domnie 

Carol II i-a dominat. 

Însă timpul în grăbire 

Războiul II mondial l-a apropiat. 

 

Părăsind democraţia 

S-a intrat în dictatură. 

Vodă Carol II fu silit 

Ca să plece-n aventură. 

 

 

1940 fu anul în care 

România a suferit 

Prin dictatul de la Viena... 

Mult din ţară am pierdut! 

 

Rămânâd Iuliu Maniu 

Lângă Regele Mihai, 

Cu sufletul pustiit 

Ai câştigat, dar nu mai ai. 

 

Sub o nouă dictatură 

A războiului II mondial 

România cu Maniu 

Au trăit marele calvar. 

 

Patru ani de viaţ-amară 

O generaţie s-a pierdut. 

Plângea mama noastră ţară 

Plângeau şi morţii în mormânt. 

 

Zburau suflete spre ceruri 

Plătindu-şi al lor tribut 

Rămânând pustietate 

Pe sfântul nostru pământ. 

 

După patru ani de jale, 

Dumnezeu Cel Bun şi Sfânt 

A adunat lacrimile care 

Le-au vărsat transilvănenii-n timp. 

 

Şi în I mondial 

Plata a fost mult mai mare_ 

800 mii de jertfe... 

Rămânând multe case goale. 

 

Pe oriunde la noi sunt moaşte, 

Şi pe columna lui Traian. 

Pământul nostru le păstrează, 

Sunt ale al nostrului neam. 

 

 



Istoria ne are-n seamă 

Pământul l-am stropit cu sânge... 

La noi, mamele alăptează cu lacrimi 

Ca urmaşii să ne strige. 

 

Voi, urmaşii lui Maniu 

Şi-ai lui Antonescu Ion, 

Ce acum mai de curând 

În istorie sunteți domni. 

 

La noi e Goga Octavian, 

Născut, crescut în ai lui ani. 

El a cântat neobosit 

Pentru copiii urmaşi daco-romani. 

 

În vocea lui 'a romanţată, 

Privind la codrii verzi de brad 

Ce creşteau voinici în toată ţara 

De la Nistru la Arad. 

 

Cânta poetul brazilor, crescând 

În versuri de mătase, 

Voind unirea-n fapt şi-n gând 

Şi fără jale-n case. 

 

Privind mereu peste Carpaţi 

Cum şi ei creşteau brazi, 

Aşa ca în stăpâniri străine 

Înnotând prin chinuri şi necaz. 

 

Cu lacrimi multe adunate, 

Stropind trufaşii ocupanţi, 

S-au năvălit brazii din munte 

Unind ai României frați. 

 

La noi acum avem parfum de brazi 

Şi câmpiile mănoase, 

La noi albinele zburând 

Ne aduc unire-n case. 

 

 

Iar tu, Octavian poet, 

Cu cântec de unire, 

Ai făcut ca la codrii din Carpaţi 

Să fie doar iubire. 

 

Şi doinele de dor şi jale 

Le unduia Ardealul. 

Cu glasul tău dumnezeiaesc 

Ai chemat la unire neamul. 

 

Aleşii, fiii bravi ai ţării, 

Cu Iuliu de la Şimlău 

Şi Ionel Antonescu, 

Un român, mare erou. 

 

Cu ei pădurile de brazi 

La ceata ta cântată, 

Scăpară ţara de necaz  

Fiind unită toată, toată. 

 

Octavian, Iuliu, Miron Cristea şi 

Antonescu 

Sub Imperiul de Apus, 

În II mondial năpraznic 

La grele încercări ţara a ajuns. 

 

Ungurii prin Hitler 

Ne-au luat din Ardeal. 

Ruşii cu mare dobândă, 

Ne-au luat Basarabia iar. 

 

România fiind silită 

Să înceapă un alt amar, 

Plătind cu patru ani de jertfe 

Şi ungurilor şi ruşilor, mult tezaur militar. 

 

Şi aici eroii noştri 

De la I mondial, 

Au plătit biruri mai grele 

Şi o generaţie scumpă în dar. 

 



Însăşi brazii nostri falnici, 

Antonescu şi Maniu 

Şi-au dat viaţa pentru ţară 

Necunoscând nici sicriul. 

 

Bucurăte, Românie,  

Că din lacrimi vitejeşti 

Şi-ai clădit din nou hotare  

Pe meleaguri strămoşeşti! 

 

Şi nu uita vreodată 

De cei care s-au jertfit, 

Pentru scumpa noastră ţară, 

Sângele şi l-au dăruit! 

 

Fie-n veci mult încercată ţară, 

Să ai pace-n fapt şi-n gând, 

Dumnezeu să ocrotească 

Românii în al lor cuib! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U R M E L E  

 

Voi, anilor, în care viaţa-mi 

A bătut la poarta voastră 

Ca să-mi faceţi şi mie loc, 

Să vă intru pe fereastră. 

 

Era o zi cu mulţi de 9 

Şi luna zicea tot un 9, 

Iar anul ce se pregătise 

Să facă şi el de două ori 9. 

 

Vremea şi ea îmi pregătise 

Un fuior cu fir de 9, 

Aşa a-nceput să curgă 

Viaţa cu de patru ori 9. 

 

Ursitorile de-atuncea, 

Cu îngerul păzitor, 

Au început să-mi toarcă firul 

Fir puternic, plin de dor. 

 

Erau ani plini de speranţe, 

După groaznicul răzbel, 

Dar ursita hotărâse 

Altul să vină ca el. 

 

Nu după vreme prea multă 

Au început norii să iasă, 

Stimulând mereu natura, 

Feciorii ţării să crească. 

 

Nu se vindecase ţara 

Şi nici mamele de plâns, 

Încă mai sângera rana, 

Nu era vreme de râs. 

 

Mama-şi pregătea feciorii 

În instrucţia premilitară, 

Băgând armata să păzească 

Ale Patriei hotară. 

  T R I S T E 
 

Norii negri umbreau ţara 

La apus şi răsărit, 

Comitagii din sud 

Jucau hora la Balcic. 

 

Fulgerase şi tunase 

În miazănoapte, răsărit şi-apus 

Vreau toţi câte-o bucăţică 

Din pământul nostru scris. 

 

A ştiut şi Burebista 

Lăsându-l pe Decebal 

Să ne-nveţe să-l păzim, 

Din hotar până-n hotar. 

 

Dacă rusul ca şi ursul, 

Pentr-un fagure de miere 

Sugea Dunărea la vărsare 

Cu nesaţ şi cu plăcere. 

 

Cât era Nistru de mare 

Îl patrulau de-a călare. 

Se bătea cu turcul tare 

Ca să-şi facă loc spre Mare. 

 

Dar şi la apus de Soare 

Ungaria cu Austria se unise 

Ca să fie “mare şi tare”, aşa ei ne cucerise   

Când pe Mihai Vodă îl ucise. 

 

Se unise şi cu ruşii, 

Primindu-l pe Bela Cun 

Mai târziu şi cu germanii, 

Să-şi facă în Ardeal drum. 

 

Ia priviţile trecutul, 

Cu cine ei s-au unit ? 

Priviţi-le şiretlicul 

Ce-au dorit şi ce-au făcut ! 

 



Austriecii i-au ţinut în Ardeal, 

Îl omorâră pe Mihai 

Ce băgase spaima-n turcime 

De striga `Stambulul « Vai ». 

 

Uneltiră şi cu Hitler 

De îi băgă în Ardeal, 

Iar acum fac mare loby 

Pe lângă U.E., poate dar, dar! 

 

Părinţii ne-au lăsat cu jurământ 

Să ne apărăm pământul sfânt. 

Dacă rusul din el ne-a răpit 

Acum cui l-a dăruit ? 

 

Pe români i-a îndepărtat 

În Siberia şi pe alt ogor, 

Ca pe pământul nostru 

Să ne aducă de-ai lor. 

 

Doamne, priveşte pe-acest pământ 

Şi adune ce ni s-a răpit. 

Oamenii locului mult au chinuit 

Ajută-le, Doamne, să-şi preia ce au 

avut ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINTRE CRUCI  
 

Printre cruci, printre morminte 

Te caut tatăl meu iubit, 

În scurta viaţă călătoare 

Ai fost un mare rătăcit. 

 

În anii grei ai vieţii noastre 

Ai fost un dascăl pe pământ, 

Ne-a prins războiul II mondial 

În vremuri grele, fumegând. 

 

Purtând făclie de cultură 

Pe plaiuri mândre moldovene, 

Ai fost întotdeauna dascăl, 

Pe vremuri bune, dar şi rele. 

 

Ai luat pe mama lângă tine, 

Tot dascăl în meserie, 

Pe plaiuri basarabene 

Purtând aceeaşi făclie. 

 

Şi aşa în sate multe, 

În şcoli moldoveneşti, 

Ai mers cu dorul tău de ţară... 

Românie, să trăieşti! 

 

Când în anul „40 

Duşmanul ne-a cucerit, 

Aţi rămas în slujba şcolii 

Pe pământul cotropit. 

 

Vremea fiind călătoare, 

Cum şi timpul s-a grăbit, 

Războiul în defăşurare 

Pe mulţi i-a tăvălugit. 

 

Aşa şi tăticul nostru, 

A căzut sub tăvălug... 

Luându-l şuvoiul de sânge 

Al timpului pustiit. 

  PRINTRE MORMINTE 
 

Îl căutăm printre morminte 

Pe dascălul nostru tată 

Ori vreo cruce rătăcită, 

Să ne aflăm a noastră soartă. 

 

Am rămas cu mama noastră 

O fată şi doi băieţi... 

Ca sărmana să ne crească, 

Să fim azi, cum ne vedeţi. 

 

Ionel, băiatul nostru, 

Plecă şi el după tata 

Ca să-i iese-n drumul său 

Să se împlinească fapta. 

 

Doamne, câte urme grele 

După groaznicul război, 

Câte familii le îndură... 

Astea le-am simţit şi noi. 

 

Eu fiul tatii, Ilie, 

Am plecat printre morminte 

Să-i găsesc urmele lui, 

Pentru ţinere în minte. 

 

 

Ca participant în timp şi spaţiu, veteran al 

II mondial,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soţia, cei doi copii 

 

  

Al treilea copil, 

 necunoscut de tatăl său vreodată 

 
 

 

 



ACESTA-I  NEAMUL  

BUNICA,  MAMA  ŞI  FATA I-AU 

 

Lămpile caselor noastre 

Dau lumină arzând gaz, 

Învăţau fetele la treabă  

Să le treacă de necaz. 

 

În nopţile lungi de iarnă, 

Când aveau de mers la clacă 

Ori pe mama s-o ajute 

Lână, cânepă să toarcă. 

 

La lucrări de-astea mai simple 

Folosea o lampă mică, 

Dar la ţesut şi cusut 

Lampa mai mare nu strică. 

 

Aşa în satele din ţară 

Ei îşi făceau îmbrăcăminte 

Luminând casa cu-o lampă, 

Nu cu opaiţ ca mai-nainte. 

 

La ţesutul în război, 

Le învăţa mama pe fete 

Să facă lucrări frumoase,  

Lui tata să-i ţese bete. 

 

Ţesătura cea din lână 

Era gata mai cu ziuă. 

Venea nenea de la munte,  

De-o lua la el la piuă. 

 

O aducea în primăvară 

Tranformată în aba, 

O da tata la cusut 

Transformând-o în epângea. 

 

 

 

 

 NOSTRU  ROMÂNESC 

 FĂCUT  EPÂNGEAUA  LU`  TATA 

 

Fetele-şi cusau costume 

Cu alesături frumoase, 

Cu modele ce văzuse 

Ele pe la alte case. 

 

Când mergeai la horă-n sat, 

Nu ştiai ce să alegi: 

Ori fata, ori cusătura 

Te-ncurcai să mai culegi. 

 

Bunicile şi mămicile 

Erau tare bucuroase 

De lucrările fetelor 

Ce ele le învăţase. 

 

Şi aşa din mamă-n fată 

Viaţă cursul şi-a urmat, 

Ajungând şi fata mamă 

Şi fata ei a învăţat. 

 

Nu numai iarna lucrase 

După cum am arătat, 

Dar şi toate pentru casă 

Tot mama lor le-a lucrat. 

 

Primăvara când soseşte, 

Noi uităm ce-am petrecut. 

Scoatem carul, îngrijim boii 

Şi mergem la plugărit. 

 

Fata mână boii tatii, 

Mama pune la porumb, 

Ocolind a treia brazdă 

Şi tot aşa alergând. 

 

 

 

 



De cu ziuă până-n seară 

Să termena locul mare 

Şi ei obosiţi de trudă, 

Mergeau seara la culcare. 

 

După ce au pus sub brazdă 

Porumbul, fasolea şi dovleacul, 

Au trecut ca să-i scobească  

Şi de ciori cu apăratul. 

 

Tot aşa se trecea vremea… 

Porumbul a răsărit. 

Să scotea la plug cormana 

Şi s-apucau de prăşit. 

 

Asta în două trei rânduri, 

Să fie recolta bună... 

Dura munca asta timp 

De s-apropia de-o lună. 

 

Unele locuri erau departe 

Şi plecau pe înnoptat, 

Iar boii cunoscând drumul, 

Se opreau la locul de ei lucrat. 

 

Aşa ne aducem în aminte… 

Boii noştri de la jug 

Ne duceau pe noi acolo 

Unde au tras ei de plug. 

 

Lăsând porumbul să crească 

Până ajunse recoltat, 

Tata se-ngrijea de seceri 

Pentru grâu de secerat. 

 

Când avea grâul culoarea  

De un galben-auriu 

Şi intrai în lan, atuncea 

Era `nalt până la brâu. 

 

 

Se secera grâul în pârgă 

Ca să stea boabele-n spice. 

Făceam snopi şi-apoi cârstăţi 

Bărbaţii să le ridice. 

 

Stăteau aşa-n câmp o vreme... 

Când boabele se uscau, 

În care lungi cu loitre 

Gospodarii le transportau. 

 

Le aşezau aşa în stoguri, 

Au trecut la aşteptat 

Să găsească o batoză, 

Să treacă la treierat. 

 

Viaţa-ntr-o gospodărie, 

Fie şi mai numeroasă, 

Pulseză-n muncă chibzuită, 

Cu drag mult să o trăiască. 

 

Aşa şi-au ales sătenii 

Viaţă prin muncă cinstită, 

Sapa, secera şi plugul, 

Acul, furca şi ţesutul, 

Pentru viaţa cumpănită. 

 

Călătorule prin viaţă, 

Încearcă să te cunoşti! 

Hai să vezi ce-a făcut mama 

Ca să mai ştii al cui eşti. 

 

Şi păstrează amintirea 

Prin lucrările văzute, 

Că sunt ale mamei tale 

Şi de dânsa construite ! 

 

Priveşte-le, le cunoşti ? 

Încearcă să le mai recunoşti ! 

Sunt din fiinţa ta toate, 

Ele-au fost şi astăzi tu eşti. 

 



 

Mâini harnice din trecut 

La opaiţ şi lampă le-au făcut. 

Şi tu eşti tot un produs 

Al oamenilor din trecut. 

 

E bine să ne-nţelegem… 

Sunt adunate şi expuse 

La muzeul « Vetre Strămoşeşti » 

Cum se numesc aşa sunt zise. 

 

Aici vezi şi pe bunica, 

Ce-a lucrat cu mămica 

Şi cu multă hărnicie 

A-nvăţat-o şi pe fiica. 

 

Acum voi, viitorime, 

Luaţi aminte, ce vedeţi! 

Sunt făcute pentru voi 

Şi sunteţi ai cui sunteţi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dedic aceste rânduri în poezie populară 

părinţilor şi bunicilor noştri de acum şi de 

odinioară. 

 

La împlinirea vârstei a 90 de ani 

Mihăilescu Petre Ion 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colonel, Andronache P. Alexandru 

 

Este fiu de marotinean, 

Şi cu grad de colonel, 

Slujind în armata ţării, 

În pustiitorul răzbel. 

 

S-a remarcat în lupte grele 

În fruntea ostaşilor săi, 

Şi-n Răsărit dar şi-n Apus, 

Însufleţind ai lui eroi. 

 

Fiul moşului Petrică,                                                                 

Ca un harnic ofiţer, 

A trimis o fotografie 

Să ne amintim şi de el. 

 

Şi mai zice colonelul: 

”În grădina părintească,                                                                     

Muzeul comunei noastre, 

În pace să dăinuiască! 

 

La parterul casei zise, 

Este o preşcolară, 

Din care urmaşii marotinenilor 

Să-şi i-a zborul către ţară. 

 

Te asigurăm nene Alexandre, 

Că în grădina cu doi nuci, 

Ce i-ai plantat în copilărie 

Te pomenim mari şi mici! 

 

Donator al terenului de sub Muzeul „Vetre 

Strămoșești” și Grădinița Marotinu de Jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Făurarii şi  constructorii comunei 

Celaru 

 

 

Când Ştefan Vodă al Moldovei  

A trimis la Han solie 

Pentru Maria de Manco 

Ca să-i devină soţie, 

 

Hanul hotărâ atuncea 

Cu condiţii la solie… 

A fost de acord cu regina 

Şi un număr din ţigănie. 

 

2000 de făurari 

Meşteri buni, lemnari, fierari, 

Îi trimise lui Ştefan 

Să-i servească mai mulţi ani. 

 

Aceşti meşteri făurari 

Erau buni în meserie… 

Lucrau care şi căruţe 

În a lui Ştefan domnie. 

 

Au găsit aci în ţară 

Mulţi lucrători de meserie. 

Lucrau multe şi de toate 

La nevoi pentru oştire. 

 

Meşteri buni a avut Vodă, 

Au lucrat biserici multe ! 

Astăzi sunt mândria noastră 

Şi de strâini fiind preţuite. 

 

Nu numai Moldova atuncea 

A avut meşteri pregătiţi, 

Dar şi restul românesc 

A avut meşteri iscusiţi. 

 

 

 

 

 

 

 

Au construit oraşe şi sate, 

Exemplu : «Aşezăminte 

brâncoveneşti » 

De doreşti să le numeşti, 

Nu poţi să mai isprăveşti. 

 

Milenii, secole şi decenii 

Meseriaşii au roit, 

Făcând lucrări minunate, 

În ţară s-au instruit. 

 

Şi-n comuna noastră dragă 

Pomenim oameni minunaţi, 

Care în a lor meserie merită 

evidenţiaţi 

Îi avem pe cei talentaţi. 

 

Comuna noastră având 5 sate, 

Fiecare sat îşi are a lui parte. 

Se-ncepe cu satul Celaru, 

Cu constructorii de case, 

În primul rând cărămidarii 

Fără cărămida lor, ce zideau oare 

zidarii ? 

Casele locuitorilor! 

 

Constructorii începem cu Jienii 

Dumitru, cu fiul lui Stele, 

Ce-au construit case multe 

Şi mulţi constructori cu ele. 

 

Şi tot în satul Celaru, 

Maeştrii Marcu Bădiţă 

Au lucrat pentru săteni 

Care, sănii şi căruţe. 

 

 



 

 

Au învăţat meserie 

În atelierul lor 

Mulţi copii din satele vecine, 

Devenind şi ei lucrători. 

 

Dide şi cu Cârstea Petre, 

Ca şi Tudor Zabailă 

Au deschis ateliere 

Lucrând pentru-agricultură. 

 

Tot în satul Marotinu , 

Mai avem maistori buni ! 

Ion şi cu soţia Goanga, 

Lucrătorii fierului şi ai potcovitului. 

 

Roibilor, căluţii mei, 

Care-s potcovarii tăi ? 

„Dragilor, stăpânii mei, 

Potcovarii sunt şi-ai tăi 

Să mă duci la cei mai buni 

Să mă simt uşor la drum ! 

Şi să ştii că i-am învăţat  

Pe cei care bine m-au încălţat : 

Ion Mestecău, preferatul meu ş-al tău 

Că tu ştii pe acest pământ le face şi din 

argint 

Stăpâne, ce bine mă simt ! 

E Grigore Căcăţuiu, ce bine mă 

potcoveşte ! 

De mă simt aşa de bine,  

Când drumul mă călătoreşte.”  

 

Şi maistor în construcţii, 

Nicu Constantin zis Muscu 

A construit case  multe 

Şi frumoase şi solide. 

 

 

 

 

Tudor Alexandru şi Mihalache, 

Lucrători calificaţi, 

Au lucrat o viaţă-ntreagă 

Mulţumind clienţi, aceşti doi fraţi. 

Meşteri buni şi inscusiţi, 

Alexandru fiind fierar, 

Mihalache lucrând multe case 

În meseria de zidar. 

 

Ei au învăţat pe mai mulţi 

Să lucreze în meserie 

Unii, constructori de case, 

Şi alţi în fierărie. 

 

În mecanica auto 

A lucrat şi Marcu Ion, 

În electrică Dumitru Ilie, 

Maeştri în meseria lor. 

 

Dar şi satul Ghizdăveşti 

Au avut şi au maistori buni, 

Şi oameni de omenie, 

Având în sat şi un Cămin. 

 

Marotinu de Sus, fiind mai distanţat, 

Abundă în valori de seamă 

Constructori buni de evidenţiat, 

Ce se pot numi de faimă. 

 

Lucruri bune au făcute 

În meserie lucrate bine 

Făcând faţă la cerinţe, 

De constructori la înălţime. 

 

 

 

 

 

 

 



ŞI URŞII PĂDURILOR NOASTRE  

 

Cât de mult ne iubeau ţara 

Urşii noştri din poveşti! 

Ne-o spune o iscoadă  

De pe plaiuri moldoveneşti. 

 

Un dascăl pe nume Petre, 

Ce slujea la o domnie, 

A însoţit doi domni cândva 

În a lor călătorie. 

 

Erau doi lorzi trecând pe-aici 

Către Rusia cea mare. 

Şi-au vrut să ne vadă ţara 

În păduri, la vânătoare. 

 

Domnitorul de atuncea 

Avea un iscusit vânător. 

Era dascăl de cântare, 

La biserică-ntr-un cor. 

 

Şi îi însoţi pe lorzi 

Prin păduri, ce aveau urşi 

Însoţindu-i Petre al nostru 

Precum urşii ar fi păpuşi. 

 

Echipaţi, domnii englezi 

Cu arme de nedescris, 

Aşteptau cu nerăbdare 

Să le iese-n cale-un urs. 

 

A doua zi, mai pe seară, 

După atâta alergat, 

Musafirii doreau mult  

La aşteptatul vânat. 

 

Petre văzu mai departe 

Într-un frunziş mişcător… 

Era bârlogul unei doamne 

Ce avea doi puişori. 

  NE-AU VENIT ÎN AJUTOR 
 

Îi pregătea de culcare 

Alăptându-i cu mult dor. 

Mormăindu-le o doină 

Din lumea scump-a mamelor. 

 

Când englezu-ntinse arma 

Ursoaica s-a speriat, 

Coborându-se-n bârlog , 

Dar şi copiii şi ia luat. 

 

Omul nostru îşi legă frânghia 

De mijlocul lui subţire 

Şi grăi către un lord: 

„Îi fac o vizită, sire!” 

 

Din bârlogul adâncit 

Musafirii auziră un bubuit. 

Petre ieşi la suprafaţă 

De mijloc legat cu o aţă. 

 

O desfăcu şi le-o întinse, 

Se-agăţă şi el de ea 

Şi le făcu semn ca să tragă, 

Dar funia rezista. 

 

Câte trei trăgând frânghia 

Ursoaica-şi dădea sfârşitul 

Mormâind după ai ei pui, 

Îşi mai suci în frânghie gâtul. 

 

Petre coborând în groapă, 

Luă în braţe cu durere 

Şi aşeză la pieptul mamei 

Cele două beizadele. 

 

Şi cum soarele cobora 

Aşa către asfinţit, 

Cei doi lorzi priveau la scenă 

Cu o lacrimă picând (în gând). 

 



În căruţa ce-i urmase 

Au suit acest vânat, 

Iar puişorii fără mamă 

La conac s-au alăptat. 

 

Se pare, nu au uitat lorzii 

De ciudata vânătoare, 

Când şi ei şi-au spus părerea 

Pentru întregirea a noastre vechi hotare. 

 

Sânge rece de englez 

Într-o zi stând la fereastră, 

Soţul cu soţia lui 

Un trăsnet se luminează 

Carbonizând pe “my lady”. 

 

Englezul strigă valetul 

Ce se prezentă îndată 

„John, ia mătura şi-o lopată 

Şi adună pe “my lady”.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMINTIRI DIN VIAȚA FAM.         

FIU AL COMUNEI   

 

Locul nostru dăruit  

L-au poftit multe popoare, 

Au venit, l-au vizitat, 

Cu gânduri de migratoare. 

 

Au vrut apă şi pământ, 

Dumnezeu n-a vrut cu ei. 

Unii făcură cale-ntoarsă 

Şi-au bătut caii în şei. 

 

Spre aducere aminte 

De călătoria lor, 

Ne vorbesc cei de demult  

Prin balade cu mult dor. 

 

Şi vorbesc povestitorii 

Prin aducere aminte,  

Mai prin grai, dar şi prin scrieri, 

De ce a fost mai-nainte. 

 

Despre locurile astea, 

Pe care noi azi trăim, 

Ascultăm povestitorii 

Pe care mult îi iubim. 

 

Să-i dăm rândul să vorbească 

Din frumosul Amărăşti, 

Lui nenea George, al lui Breazu, 

El e dascăl în poveşti. 

 

A fost Naşul, la o nuntă, 

La fratele lui Florel, 

Dându-şi fata după un preot 

Din Amărăştii-Godinel. 

 

 

 

 

BREAZU ROMANAȚEANUL 

AMĂRĂȘTII DE JOS 

 

Erau ani frumoşi de pace, 

Cu recoltele bogate 

Şi sătenii din comune 

Aveau la case de toate. 

 

Nuntă mare în anii aceaia, 

Era cam pe la ‟30, 

Şi toamna plină de bunuri 

De-ţi venea să tot petreci. 

 

Nunta, o cânta Burghiu, 

Ales de nea George Breazu, 

Muzicologul României 

De-ţi depăşea tot necazul. 

 

Dură nunta, patru zile, 

La casa din Amărăşti 

Unde fiul tatii George, 

S-a născut pentru poveşti. 

 

Ce balade cerea naşul, 

Iscusitului lăutar, 

Burghiu, le avea pe toate, 

Le turna ca din pahar. 

 

De la Barbu Lăutaru 

Până la cel mai vechi cobzar, 

Le avea-n program lăutarul 

Mulţumind  naşul cu dar. 

 

Şi cântându-i o baladă 

Cu păţania lui Barbu, 

Cum un boier pe nume Axente 

Care şi-a depăşit pragul. 

 

 

 

 



Şi zicea Burghiu al nostru 

Către naşul de aici, 

Că boierul l-a bătut pe Barbu, 

Cu cinzeci lovituri de bici. 

 

Fiind o poveste boierească 

Despre duduia Rândunel, 

Care nu a răspuns la serenadele lui 

Barbu 

În favoare pentru el (boier). 

 

Doamnei Breazu i-au picurat lacrimi, 

La balada ascultată. 

Eu i le-am reamintit adesea  

La vizitele de mai târziu, 

În casa lor cumpărată. 

 

Îşi luase casă frumoasă 

Lângă gara Filaret, 

Pe Principesa Ileana...  

În faţă avea un boschet. 

 

Mult s-au bucurat de mine 

Ajunşi la anii bătrâneţii, 

Amintindu-le de nunta, 

Nunta lor ca naşi în anii tinereţii. 

 

Azi, albit de anii vieţii, 

Mă opresc la poarta lor 

Şi gândesc cu-atâta aducere-aminte 

La George, şi naşa, muzicologul, 

Naşii nunţii din treizeci, 

Şi de Burghiu lăutarul lor. 

 

Şi la masa nunţii mare, 

La preotul, finul lor, 

Popa, ginerele nunţii, 

Victima lacrimilor. 

 

 

 

Lacrimile picurate 

Pentru duduia Rândunel, 

I-au făcut o viaţ-amară 

Finului, preot şi el. 

 

Despre finul nunţii mare 

Era orfan de război. 

Îl crescuse cu greu mama 

Ca-să-nnoate prin nevoi. 

 

Şi aşa praful uitării 

Totul a acoperit. 

Anii adunaţi în vreme  

Nume scumpe-au prăfuit. 

 

Unde eşti tu, George-al nostru? 

Vino, să ne povesteşti, 

Dupe o margine de groapă, 

Într-un uitat cimitir! 

Scoateţi poveştile toate 

De ele să mai vorbim. 

 

Amărăşti, izvor de lacrimi 

Şi de nume strălucite, 

Nu-l uita pe George Breazu, 

Fie-le numele sfinţite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APA VINE, APA TRECE, 

 

 

 

Erau ani cu ploi mai multe  

Ce cădeau şi pe la noi, 

Prima după anii de răscoală  

A ţăranilor către burjoi. 

 

Un boier fiind de-al nostru, 

După nume Vrăbiescu, 

Se plângea la Parlament 

Pe plai să pună sechestru. 

 

Şi-a scris voinţa-n 10 pagini 

Către-al ţării premier 

Ca să facă cum o face 

Să pună cap inundării. 

 

Ascultat fiind boierul 

De domnul premier Tache Ionescu, 

A trimis italianul 

Şi i-a rezolvat procesul. 

 

I-a săpat o groap-adâncă  

Lângă un deal setos de apă 

De a desecat moşia ... 

Strângându-se într-o baltă. 

Locul, Sârba nume poartă. 

 

A plecat peşte călător  

Pe mirişte în căutare, 

Ieşind oamenii să-i prindă 

Ce noroc, pentru mâncare ! 

OMUL BĂŞTINAŞ RĂMÂNE 

RECE 
 

 

Trecură ani mai mulţi de-atuncea 

Aşa, cam şase zeci... 

Au început ploi multe  

Ca în Sârba să te înneci. 

 

Iar povestea ce-a fost scrisă 

Boierul către Parlament 

Am predat-o la birouri  

S-o aibă ca document. 

 

Primitori două persoane, 

Ingineri în meserie, 

E C-tinescu Paul şi Vancea 

În arhivă să le ţie. 

 

Şi cum vremea se roteşte, 

Cam la şase zeci de ani, 

Sârba îşi dă peştele afară  

Pe mirişti în bolovani. 

 

Deci atenţie viaţă lungă, 

Şi Sârba ne-o dovedeşte. 

Măi om al locurilor noastre,  

La 60 de ani se varsă  

Sârba, ca să prindem peşte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIU IUBIT ŞI IUBITOR DE PATRIE ŞI NEAM 
 

Aşa a fost lăsat veacul 

19 şi 20. 

Călătorilor planetei noastre 

Prin vremuri întunecate să treci. 

 

În aşezarea spre mai bine 

Luna pe cer avu cuvânt- 

Luminând o stare de mai bine 

A vieţii pe părintele Pământ. 

 

În culoarea-i aurie 

Continuă luminând, 

Strângea popoarele în taberi 

Luminându-le un mai bun gând. 

 

Cum pe vremea lui Mihai Vodă 

Ca un glob de aur strălucea, 

Sub steaguri şi în taberi 

Domnul oştile strângea. 

 

Aşa plaiurile noastre, 

De Dumnezeu ocrotite, 

Îşi formau valori în oameni 

Să fie bine gândite. 

 

Oameni buni, cu gânduri mari 

S-au format şi pe la noi, 

Cu aliură dumnezeiască, 

Cu suflete de eroi. 

 

Ce-o să nască din părinţii 

Ce-au trăit pe-acest pământ? 

Stropit cu sânge eroic, 

Fie dacic, fie sfânt. 

 

Anii noştri de-acuma 

Au asemenea valori 

Ce se saltă, se ridică 

Ca nişte mândre comori. 

Dai cu pasul, mergi `nainte… 

Cu ce ai contribuit? 

Priveşte în oglinda vieţii 

Şi poţi rămâne uimit.   

 

Sunt atâtea flori frumoase 

Care cresc în fapt şi-n gând! 

Hai să le băgăm în seamă, 

Ele cresc pe-acest pământ. 

 

Sunt multe şi-s flori de aur 

Te miri cum apar şi când?! 

Ce înfloresc, dau roade multe 

Să le preţuim fiind. 

 

Floare scumpă, floarea noastră 

Răsărită printre noi, 

Ea a-nceput să rodească 

Luptându-se cu nevoi. 

 

E puternică şi creşte 

Tocmai ca şi un salcâm 

Şi pe câmp şi pe oriunde 

Chiar la margine de drum. 

 

Suntem cultivatori şi noi 

Lângă aurita floare 

Să ne bucurăm de roade 

Cu sau fără supărare. 

 

Harnica floare aurie 

Care creşte şi la noi, 

S-o privim cu bucurie! 

E-a se află printre noi. 

 

Este floare răsărită  

Pe culmile celărene-  

O privim cum ea rodeşte 

În câmpiile jiene. 

 

 



Să avem pace sufletească 

În acest cuib de eroi! 

C-avem şi noi o părticică 

Şi din ea suntem şi noi. 

 

Fiţi pe pace celăreni, 

Şi cu Dumnezeu în gând! 

Doriţi-vă sănătate 

Şi ani buni s-avem oricând! 

 

 

Iară floarea aurie, 

Purtată cu-atâta sârg 

Să trăiască, să rodească 

Veşnic pe-al nostru pământ. 

 

Fiul lui Mircea David 

Luptător pentru Ardeal 

Purtător de flori de aur 

Viată bună, viaţă lungă, 

La Rucela în Celaru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPRE AMINTIRILE TRECUTULUI COMUNEI CELARU 
 

Strămoşii, de-ar fi avut timp 

Să gândească-n viitor, 

Ar fi lăsat şi ei în scris 

Amintiri umaşilor. 

 

Ei au fost doritori de bine 

Că de alte n-a fost loc... 

Prin trudă au făcut multe 

Ori şi unde, peste tot. 

 

Dorim acum să ştim cum 

Şi câte au înfăptuit 

Pentru noi urmaşii lor, 

Dându-ne azi de gândit. 

 

Ici colea în câte-o oază, 

La câte un răscruci de drum, 

Mai apare câte-o urmă- 

Amintire de străbun. 

 

Frământări de înnoire 

Au fost multe şi oricând 

Lăsând câte-o urmuliţă  

Să ne deie nouă-n gând. 

 

Şi cum vreme multă, multă 

Cu răbdare se-aduna, 

Ele ne-arată acuma 

Şi din lumea cea străbună. 

 

Cum din fire avem sete 

Să cunoaştem cât de mult, 

Să ne cunoaştem trecutul  

Al vieţii de mai demult! 

 

Urmaşii, curioşi din fire, 

Au adunat şi adună 

Din urmele-ndepărtate 

Piese pentru o cunună. 

Aşa şi în comuna noastră, 

Într-o casă potrivită  

S-au strâns multe amintiri  

Din viaţă învechită. 

 

Pe şoseaua principală 

Te invităm să priveşti 

În grădina cu doi nuci 

Muzeul “Vetre strămoşeşti”! 

 

O grădină strămoşească, 

Din neamul Androneştilor, 

Bătrâni, copii şi nepoţi 

Alexandru colonel, amintiţi-vă de ei. 

 

Iară casa construită 

Cu efortul comunal 

E păstrată şi-ngrijită  

De primăria Celar‟. 

 

Este casă de cultură  

Şi e bine să cunoşti, 

E şcoală preşcolară 

Şi etajul “Vetre strămoşeşti”. 

 

Cum şi în prezenta carte, 

Insistăm ca să citeşti. 

Dragul nostru cititor, 

Sunt toate reale poveşti. 

 

Însă scrierea de faţă  

Se referă la muzeu. 

Să amintim şi pe cei care 

Au început-o cu greu. 

 

Învăţătorul Marin Georgescu 

Din Celaru-n casa lui 

A-nceput ca să adune 

Primele exponate ale muzeului. 

 

 



Trofeele înmulţite, 

Şi cum spaţiul era mic 

S-a cerut ca muzeograful 

Să fie mai întinerit. 

 

Dragul pentru-acestă muncă 

Înfăţişindu-l pe dl. Ancuţa profesor, 

Practicând-o ca meserie  

În sediu corespunzător. 

 

În dotarea de acuma 

Şi donaţiile existente 

Muzeul este îmbogăţit 

Aşteptând persoane influente. 

 

Invităm cu stăruinţă 

Muzeul să-l vizităm 

Să ne cunoaştem trecutul 

Pentru-a şti cine suntem. 

 

Muzeul are-n dotare 

O istorie-n amintiri amare 

Şi multe alte scrieri… 

Sperăm pe gustul la fiecare. 

 

Acest muzeu, noi să-l păstrăm, 

Istoria s-o conservăm, 

E tot ce avem mai sfânt 

Cât trăim pe-acest pământ. 

 

Cunoaşteţi, dragi vizitatori,  

Căci muzeul vă primeşte întruna, 

Vă arată la toţi trecutul  

De mai curând şi de întotdeauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIU DIN LACRIMI DE BUCURIE  
 

Din ani primi ai cunoştinţei 

Eu tatăl mi-am dorit copii 

Aşa cum eu am luat fiinţă  

Dar soţia a zis mai întâi. 

 

A vrut pronia cerească 

Ne-a ascultat al nostru gând 

Şi ne-a înzestrat familia  

Cu o fecioară pe pământ. 

 

Ea este iubirea noastră 

Visul mamei mult dorit 

Având a ei mare speranţă 

Ce Dumnezeu ne-a dăruit. 

 

Ne creşte ca o floare-n glastră 

Fiind de noi ocrotită 

Cu iubire părintească 

Şi de orice rău ferită. 

 

Mama ei iubire multă 

Din izvoare părinteşti 

A ajutat-o ca să crească  

Cum şi mami în Amărăşti. 

 

Cum din doine moştenite 

De la bunici şi străbunici 

Din Celaru sau Amărăşti 

Mama le zice şi-aici. 

 

Şi aşa ele se transmit  

Către fiicele iubite  

De la cei trecuţi venite 

Către viitor sortite. 

 

Tot aşa în visul mamei 

De la vremuri adunate 

Dă în zestrea fiicei lor 

La învăţătură de carte. 

A FOST DORIT, SĂ FIE IUBIT 
 

Şi cum Dumnezeu voieşte 

Ca dar familiei lor 

După un timp le dăruieşte 

La casa lor un fecior. 

 

Voia mamei şi-a lui tata 

Este acum îndeplinită 

Când bătrâneţea soseşte 

Casa va fi fericită. 

 

De demult se povesteşte 

De când lumea pe pământ 

Când vine un fecior în casă 

E un eveniment fericit. 

 

Ascultaţi-l pe feciorul 

În gângava lui vorbire 

Cum vă cere şi vă roagă 

Să-i daţi părinteasca iubire. 

 

Ursitorile venite  

Ele nu v-au părăsit 

Fie ziua ori şi noaptea 

Stau pentru dăruit.  

 

Ascultaţi-l ce gângăveşte 

În viata de-nceput 

Ursindu-i mai povesteşte 

Din viitorul ursit. 

 

Fiţi pe pace ai lui părinţi 

Să vă crească fiul bine 

El va întoarce iubirea 

Şi va şti pentru mai cine ! 

 

Despre cel ce-a scris aceasta 

Este un rugător de bine  

Să trăiască fiul vostru 

Sănătos şi-n fericire ! 

 



Cuprins 
 Din memorii – Romanul lui Ionel 
 Odă Eroilor comunei Celaru 
 Dunărea înghețată, invazia lupilor 
 Din povestirile veteranilor celor trei războaie 77-78 16-18 41-45 
 Timpuri și contemporanii lor 
 Sergentul Dumitrescu Ilie – Plevna 
 Lacul lacrimilor 
 Radna, Pauliș  II-mondial 
 Celaru, cuib de eroi  („486) 
 Bucurii amare – Tezaure militare 
 Muma Dochia cea bogată 
 Din durerile războiului al II-lea mondial.  Sărutul amar  

 Ziua veteranilor 
 H. Tatomir (Dascăl și erou)  
 Mama lui Oprea Neațu și calul 2 C.L. 
 Ecaterina Teodoroiu 
 Anul 1800, Jienii 
 Destinul unui Domn 
 Săracul bietul Popă 
 Ardealul acasă în 1918-1945. Contemporani ai evenimentelor  
 Urmele triste 
 Printre cruci printre morminte 

 
Acesta-i neamul nostru românesc. Bunica, mama și fata i-au făcut 

epângeaua lui tata  
 Colonelul Andronescu P. Alexandru 
 Făurarii și constructorii comunei Celaru 
 Și urșii pădurilor noastre ne-au venit în ajutor 
 Apa vine, apa trece, omul băștinaș rămâne rece 
 Pe o margine de groapă, într-un cimitir uitat 
 Fiu iubit şi iubitor de patrie şi neam 

 Despre amintirile trecutului comunei Celaru 

Fiu din lacrimi de bucurie 
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