
 LA MULȚI ANI, 

 ROMÂNIA! 

POEZII 
PENTRU 
ŢARA 
MEA 



1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 

      Ţara mea 
                       de Gheorghe Tomozei 
 

 

 

Ţara mea de cremene, 

Cine să îţi semene? 

Ţara mea şi-a stelelor, 

Cuibul rândunelelor, 

Cu înalte ierbi, 

Şi cu pas de cerbi, 

Ţară cu izvoare 

Licărind în soare, 

Vreau să cresc viteaz 

Precum vechii brazi, 

Şi voinic m-aş vrea 

Ca şi dumneata! 
 



Țara mea  
                                          de Otilia Cazimir 

 

 

Frumoasă mi-e ţara străveche, 

Întinsă pe munţi şi pe văi, 

Cu fete cu flori la ureche, 

Cu mândri şi ageri flăcăi! 

 

Frumoasă mi-e ţara cea nouă, 

Când râde cu râs tineresc, 

Cum râde grădina când plouă 

Şi florile când înfloresc. 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie 
                                     de Mihai Emineascu 

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,  

Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?  

Braţele nervoase, arma de tărie,  

La trecutu-ţi mare, mare viitor!  
 

Fiii tăi trăiască numai în frăţie, 
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,  

Viaţa în vecie, glorii, bucurie,  

Arme cu tărie, suflet românesc,  

Vis de vitejie, fală şi mândrie,  
Dulce Românie, asta ţi-o doresc! 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



Am un plai ca din poveste 
                                             de Grigore Vieru 

 
Am o casă printre ramuri, 

 Am un sat întreg de neamuri, 

 Am un codru, o câmpie, 

 Am un grai ce-mi place mie. 

 

Am un plai ca din poveste... 

 Altul mai frumos nu este! 

 El mi-i drag până la stele 

 Şi pân'dincolo de ele! 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



Patria română 
                        de George Coșbuc 

 
Patria ne e pământul 

Celor ce suntem în viață. 

Cei ce ne iubim frățește, 

Ne dăm mâna românește. 

Numai noi cu-același nume, 

Numai noi, români pe lume, 

Toti cu-aceeași soartă dată, 

Suspinând cu toți odată 

Și-având toți o bucurie, 

Asta-i patria română 

Și ea sfântă să ne fie! 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



Vatra fericirii   
                                  de Victor Tulbure 

 

Un vultur se rotește în tării, 

Peste Carpații mei cu frunți de piatră… 

În lume nu-s mai multe Românii, 

Ci una doar, și-aceea ne e vatră! 

 

Sclipesc în soare turle argintii, 

Par sondele un codru de mesteacăn… 

În lume nu-s mai multe Românii, 

Ci una doar, și-aceea ne e leagăn! 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



Culorile țării 

                     de Emilia Plugaru 

 

Ţara mea e roşul, care 

A stropit ţărâna gliei, 

Ca să crească galben spicul, 

Cerul azuriu să fie! 

 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 



 
Scumpă ţară românească, 

Cuib în care ne-am născut, 

Câmp pe care s-a văzut 

Vitejia strămoşească, 

Scumpă ţară românească, 

Te salut! 

 

Şi-a mea frunte ţi se-nchină 
Ca-naintea unui sfânt, 

Căci, deşi copil eu sunt, 

Inima de dor mi-e plină 
Să te văd mereu regină, 
Pe pământ. 

 

 

 

1 DECEMBRIE - ZIUA  ROMÂNIEI 

Scumpă ţară românească  
                                        de George Coșbuc 

 

Să ai viaţă de vecie, 

Să sporească-al tău popor; 

Sub stindardul tricolor 

Să nu vezi decât frăţie, 
Şi-atunci, dac-o fi să fie, 

Pot să mor! 


