
Împreună   suntem   mai   puternici ! 

ASOCIAȚIA CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  A  PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

Eroi sub drapel

26 iunie 2021 - Ziua Drapelului Național

CURELARU Ioan

PAȘCANU Vasile

VIDINARU Dumitru

TĂNASE IonVOICULESCU Gheorghe

GAVRILIȚĂ ȘtefanDANU Nestor

26 iunie 

2021

26 iunie 2021

26 iunie 

2021

26 iunie 

2021
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Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

  

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,

Româna națiune, ai voștri strănepoți,

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,

"Viața-n libertate ori moarte!" strigă toți.

     

Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,

Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,

Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost'pământ!

 Versuri de Andrei Mureșanu 

(1816 - 1863)

Muzica - Anton Pann

Deșteaptă-te, române!

Nu uita că eşti ROMÂN !
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Trei culori!

Trei culori cunosc pe lume
Ce le ţin ca sfânt odor,

Sunt culori de-un vechi renume
Amintind de-un brav popor.
Cât pe cer şi cât pe lume,

Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume,

Şi un falnic viitor.
Roşu-i focul vitejiei,

Jertfele ce-n veci nu pier
Galben, aurul câmpiei,

Şi-albastru-al nostru cer.
Multe secole luptară

Bravi şi ne-nfricaţi eroi
Liberi să trăim în ţară
Ziditori ai lumii noi.

Iar când fraţilor m-oi duce
De la voi şi-o fi să mor

Pe mormânt atunci să-mi puneţi
Mândrul nostru tricolor.

n. 14 octombrie 1853 - d. 6 iunie 1883

Ciprian Porumbescu, compozitor și autor de versuri naționale



Șoim român
        autor: anonim

Nimic în lume nu-i mai sfânt
Și mai frumos pe-acest pământ
Decât să mori ca luptător,
Înfășurat în tricolor.
 
Nimic în lume nu-i mai sfânt
Și mai frumos pe-acest pământ
Decât să mori ca luptător,
Înfășurat în tricolor.
 
Șoim român, șoim român,
Ardelean batalionul doi,
Gorniștii sună, să mergem la război,
Voinici s-adună cu miile d-eroi.
 
Și-un prilej că am să mor
Lângă o tufă de mohor,
Lângă o tufă de stejar,
Lângă domnul căpitan,
 
Și-un prilej că am să mor
Lângă o tufă de mohor,
Lângă o tufă de stejar,
Lângă domnul căpitan.



Transilvanie frumoasa

Transilvanie frumoasa, frumoasa
Pregateste-te mireasa, mireasa..
Ca-ti aducem petitor, petitor (bis)
Sfantul nostru tricolor (bis)

Sai Brasovule batrane, batrane
Ca din trupele romane, romane
Sai si tu mai Fagaras, Fagaras (bis)
Cas trupe de romanasi (bis)

Sariti si voi sapte sate, sate
Sariti saptezeci si sapte si sapte
Sa se-auda-n Chisinau, Chisinau (bis)
Ca si-acolo-i neam de-al meu (bis)

Sa se-auda-n Bucuresti, Bucuresti
ROMANIE SA TRAIESTI!
Romanie sa traiesti, sa traiesti
Si mai mandra sa-nforesti.

Sava Negrean Brudașcu, compozitor și autor de versuri naționale



”Moldova n-a fost a strămoşilor mei.
N-a fost a mea şi nu e a voastră, 
ci a urmaşilor voştri, 
ci a urmaşilor urmaşilor voştri.
În veacu-n vecilor!”  
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, 
„Apus de Soare" - discurs Ștefan cel Mare)
 

Pe uliţe-nierbate
Doar vântul azi mai bate
Biserica bătrână din clopot nu mai sună
 
Acasă-i România, acasă-i tricolorul
Suntem una cu ţara
Că noi suntem poporul
Acasă este glia, pădurea şi izvorul
E doina şi vioara,
E roi ce-şi află somnul
 
Români din lumea largă
Dacă vi-i ţara dragă
Veniţi, n-o lăsaţi pradă
Străinilor să cadă
 
Acasă-i România, acasă-i tricolorul
Suntem una cu ţara
Că noi suntem poporul
Acasă este glia, pădurea şi izvorul
E doina şi vioara,
E roi ce-şi află somnul
https://lyricstranslate.com

Din vremi demult trecute
Suntem un neam de frunte
Stăpâni pe-a noastră ţară
Noi n-am călcat hotară
 
Acasă-i România, acasă-i tricolorul
Suntem una cu ţara
Că noi suntem poporul
Acasă este glia, pădurea şi izvorul
E doina şi vioara,
E roi ce-şi află somnul
 
Împrăştiaţi prin lume
A mele neamuri bune
Cu dor prin ţări străine
Muncesc pentru o pâine
 
Acasă-i România, acasă-i tricolorul
Suntem una cu ţara
Că noi suntem poporul
Acasă este glia, pădurea şi izvorul
E doina şi vioara,
E roi ce-şi află somnul
 

Acasă-i România

Laura Olteanu, compozitor și autor de versuri naționale



IMNUL 
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Muzica: Lucian Grădinaru
Versuri: prof. Gruia Novac

Acasă este vatra românească
Care îţi dă statornicie.
Aici iubirea-ncepe să renască
Pentru români şi pentru glie.

Refren: În toate ne uneşte Omenia,
             Credinţa că putem mai mult,
             C.A.R.P. ne e gospodăria
             La care toţi visam demult.

Acasă ne aşteaptă Doamna Cuza,
Ea ne îndeamnă să ne ajutăm,
C.A.R.P. ne este călăuza,
De-aceea strălucirea i-o păstrăm.




