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Mobilizarea Din 1913 

 

1. Decând România rabdă 

Şi Europa 'nviolată 

Peste Dunăre e ceartă 

Turcii în sânge se scaldă, 

5. Bulgaru ţine la toartă 

Se flatează şi se laudă. 

Multe ţări are să bată 

Ministrul Danef aleargă 

Şi'n România şă treacă 

10 lspioni să ne trimeată, 

Ca pe sfoară să ne tragă 

România s'a convins 

Toţi ispionii ia prins 

I-a legat şi i-a închis, 

15 I-a judecat pâna-a spus 

Că sunt ispioni nadins 

Un ministru ne-a trimes 
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Apa să v'o otrăvesc, 

Şi cine putea să crează 

20 Că ei să ne urmărească 

Ţara s'o ispioneze 

Apa să ne-o otrăvească 

Bulgarii să reuşească 

Ce-i în gând să isbândească 

25 România nu mai rabdă 

Merge la Bulgar grămadă 

C`a răbdat cât a răbdat 

Bucureştii s'a forţat 

Studenţi bacaloriati 

30 Miniştri şi deputaţi 

Cei din Bucureşti mai nalţi 

Intr'o zi s'au adunat 

Sute şi mii la palat 

Şi pe Rege l-a forţat 

35 Ţara de-a mobilizat 

Si război a declarat 

Legile afar a dat, 

Regele se informează 

Dacă miniştri-l forţează 

40 Ţara deci mobilizează 

Cu lacrime pe obrază 

Că armata e frumoasă 

Mult ar vrea să nu o piarză 

Cât o trăi s'o privească 

45 Si de dânsa să 'ngrijească 

Legile afar a dat 

Si ordinile-au plecat. 

Sunau telefoanele 

Si porneau ordinile 

50. Prin toate judeţele 

Prin toate comunele 

Începeau ţignalele 
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Mândru cântau goarnele 

Trăncăneau clopotele. 

55 In toate mănăstirile 

Se strângeau rezervele 

Şi plângeau femeile 

Oh, ce răsboi înfocat 

Fără veste ne-a luat 

60 Plâng nevestele din sat 

Se jelesc necontenit 

Am rămas fără bărbat 

Şi copiii ne-a luat 

Fără vite ne-a lăsat 

65 Cu grâul nesemănat 

Vântu ni Ia scuturat 

Dumnezeu să ne fi luat 

Toate clopotele bate 

Strânge rezervele toate 

70 Pân' la seaptesprezece Ieate 

Şi mai ia ceva din gloate 

Nici trei zile n'a ajuns 

Toată rezerva s'a strâns 

Şi la trenuri că i a pus 

75 Şi la corpuri că i-a dus 

l-a îmbarcat şi i-a 'narmat 

Si la vale a plecat 

Că e Bulgaru turbat 

Mult ar trebui 'mpăcat 

80 Pornea armata călare 

Infanteria pe picioare 

Îmbrăcaţi în nişte ţoale 

De-o mândră verde culoare 

Par'că te uitai la soare 

85 La piept purta fiecare 

O mândră frumoasă floare 

Floare mândră din grădină 
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Floare numită gherghina 

Purta armata română 

90 Mult este mândră şi bună 

Si striga armata toată 

Saltă Românie saltă 

Că ea ţine nu e altă 

De multe ţări delegată 

95 Să trecem Dunărea lată 

     Că Bulgaria e turbată 

Merg Români şi grăiesc 

De Bulgari nici nu gândesc 

Se 'ncumet c'au să-i răsbească 

l00 Peste Balcani să-i gonească 

Merge Românu şi râde 

Vorbind nişte vorbe mândre 

Că Regina are rude 

La amaruri şi la trude 

105 Să ne 'ntărim în redute 

România-şi face plan 

Că Regele are neam 

Pe viteazul de German 

E meşter şi năsdrăvan. 

110 Se sue 'n aeroplan 

Si sboară ca un curcan 

Si tot batem pe duşman 

Ţara noastră românească 

A 'ncălecat pe-a bulgărească. 

115 A trecut Dunărea lată 

A 'nfruntat moartea turbată 

A trecut peste hotară 

Peste satele bulgare 

Fără gloanţe fără sabie. 

120 Fără nici un pic de sânge 

România nu mai plânge 

Numai doar nainte merge 
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Merge Româna în control 

Cu toată armata lor 

125 Călăraşi şi cavaleri 

Si tunari şi artileri 

Sanitari şi pompieri 

Pioneri şi roşiori 

Si geniu şi vânători 

130 Ei cu meşteşugul lor 

Au luat pe Bulgari Ia zor 

De fugea cu capul gol 

De nu mai găseai picior 

Merge oştirea 'n coloane 

135 Ofiţerii în persoane 

Fără vorbă fără taină 

Cu flori mândre cu coroane 

Către muntele Balcan 

Osteniţi flămânzi de foame 

140 Unde găseau niscai poame 

Şi mâncau de ziceai Doamne 

De cădeau soldaţii 'n boale, 

Nu e boală de holeră 

E de zarzăre şi mere 

145 Că bea apă după ele 

Şi la zăpuc sunt cam grele 

Nu e boală nu e ciumă 

Sunt corcoduşi şi cu prune 

Ca mâncat fără măsură 

150 Şi ei bea apă pe urmă 

lată doctorii sosesc 

Pe soldaţi îi doctoresc 

Românu se înveseleşte 

Şi nainte iar porneşte. 

155 Ce-au călcat bieţi Români 

Ca să prindă pe păgân 

Bulgare ţară săracă 
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De români e descurcată 

Vom mai călca încodată 

160 Azi te afli scăpătată 

De sub a Turcului talpă 

Noi pe Turc când la-m bătut 

Pe tine noi te-am desrobit 

II goneau spre răsărit 

165 Acum pe tine ne-am pus 

Şi te-ai făcut păcătos 

Bulgarule ţară rară 

De când mă tot urc pe scară 

Ca să ieşi din ţară afară 

170 Să mă uit eu peste ţară 

Ca să ie fac de ocară 

Să-ţi fie gura amară 

Merge Românul zâmbeşte 

Si nainte că porneşte 

175 Sus pe munte când soseşte, 

Peste tară că priveşte 

Ce vede se 'nveseleşte 

Mai şade şi s'odihneşte 

Dar când cu tunu trăzneşte, 

180 Bulgaru se 'nbolnăveşte. 

Ţara noastră cea română 

Face zile de odihnă 

Că a ieşit Ia lumină 

Si-i este inima plină 

185 Ca venit Bulgaru 'n mână 

Toate regimentele 

Ridică drapelele 

Toate falioanele 

Cu toate culorile 

190 Sboară aeroplanele 

Ca cum sboară berzele 

Când le vine lunile 
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Românu se 'nveseleşte 

Si către Bulgar grăeşte: 

195 Păzeşte Bulgar păzeşte 

Păza barza te ciocneşte 

Automobilul te isbeşte â 

Românul te prăpădeşte 

Nu mai ai nici o nădejde. 

200 Aoleo Bulgarule 

Futu-ţi lumânările 

Îţi văzui vitejiile 

Doar ne-ai văzut armele 

Si te-a prins frigurile 

205 De-ai împănat ţările 

Ca să faci păciurile 

Bulgare câine panuc 

Noi te-am scăpat dela Turc 

Ne-ai făcut ţării bucluc. 

210 Să-ţi pun an jijeu la gât 

La picioare un butuc 

Ca să nu mai mişti din loc 

Bulgare câine turbat 

Toată iarna te-ai luptat, 

215 Cu Turcu şi cu Arap 

De multe ţări ajutat 

Adrianopolu l-ai luat 

Dreptul lor că nu le-ai dat 

Bulgare te-ai încurcat 

120 Este Sârbu şi cu Grecu 

Care te-ajuta cu pieptu 

Ai făcut pe idiotu 

Cine 'n două luntrii sare, 

Să ştii c'ala cade 'n mare. 

225 Aşa şi tu cu acel fapt 

Pe toţi să-i fi împăcat 

Să fi stat ca un împărat 
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De nimenea supărat 

Si răzbel ai declarat. 

230 Si-ai intrat din nou în foc 

Turcu şi-a venit la loc 

Ai rămas fără noroc. 

Vezi Bulgare lăcomia 

Că formează şi prostia 

235 Tot îţi zicea România 

Lasă Bulgare prostia 

Că-mi vine-odată mânia 

Intru la tine 'n Sofia 

Si te-a bătut leturghia. 

240 Că ţi-ai pierdut omenia 

Sofia ta capitală 

O să te facă de ocară 

O să rămâi fără ţară 

O să-ţi pară rău pe urmă. 

245 Că-ţi rămâne ţara mică 

Vine la Sârbia 'n mână 

Vedem că Bulgaru tace 

Ce zic Români n'ar face 

Strigă: Vin Sârbule încoace 

250 Să ridicăm steag de pace 

Vezi România ce face 

Că nu mă lasă în pace 

Serbia Bulgaria 

Muntenegru Grecia 

255 La mijloc România 

lntr'o zi se aduna 

Mâna cu toţii îşi da 

O mândră pace făcea 

Bulgaru tace chitic 

260 De zis nu zice nimic 

Românul este deştept 

Şi la toţi Ie face drept 
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Şi de-acia că pornea 

Iute Dunărea trecea 

265 In Bucureşti că s'oprea 

Şapte crai, şapte 'mpăraţi 

Împreună cu deputaţi 

Cu paisprezece delegaţi 

Dintre toţi cei mai înalţi 

270 Să 'mpece pe-ai blestemaţi 

Făcea pace făcea acte 

La toţi dreptul să le împarte, 

Căci eu toţi să fie frate 

Şi să ţie la dreptate 

275 Până'n ora cea de moarte 

Parcă s'auzi şi nu crezi 

Că Turcu cu Albanezu 

Se ceartă pe interes 

Ba se ceartă se ciocnesc 

280 îmi vine să mă 'nviolez 

Să trec Dunărea în chez 

Să mă duc să potolesc 

Dar să-i las să văd ce fac 

La urmă tot eu i 'mpac 

285 C'aşa suntem noi Românii 

Se împăcau pe toţi păgâni 
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Cântec ostăşesc 
 

1 De când Turcia se baie 

Cu ţări întovărăşite 

In faţă şi pe la spate 

S'a suferit greaua moarte. 

5 Câte ţări împrejurate 

Mii toate sunt tulburate 

Pentru răsboi preparate 

Că s'au format fiecare 

O mândră mobilizare, 

10 De stă soldatu în picioare 

Gata ai arma în spinare 

Pentru a ţarii apărare. 

E lume de multă mână 

Vorbeşte ca o nebună 

15 Decât mort cu arma 'n mână 

Mai bine moarte de ciumă 

De ciumă şi de holeră 

Ca să nu intri 'n resbele 

De ciumă e o putoare 

20 De holeră o, 'nviolare 

Pentru omul care moare 

Că'l avem ca 'ntr'o vultoare 

Fără haine fără ţoale 

Fără nici o lumânare 

25 Cu arma în mână e o floare 

Pentru a ţării apărare 

Pentru a armatei onoare 

Mult este la Român drag 

Când îi este ţara toată 
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50 România e 'nfocată 

Că Silistra nu e dată 

Trebuie cu forţa lua 

Dar Românul zice tare 

Măi Bulgare măi tâlhare 

35 Nu ne scoate din răbdare, 

Silistra nu e-aşa mare 

Nu ne scoate din răbdare 

Că trecem Dunărea mare 

Si te luăm la bombardare. 

40 Să vezi ce o să-ţi dau în şale 

Să ţi vie cu supărare 

Românu-i liberator 

De când cu Vodă Carol 

Ei cu meşteşul lor 

45 Să vezi când te or lua la zor 

Ai să fugi cu capul gol 

Să nu mai rămâi picior 

A noastră e Silistra 

De când cu Vodă-Mircea. 

5o Si staţi călare pe ea 

O să vezi ce vom lucra 

Silistra e foarte mică 

Aveţi să ne-o daţi de frică 

Multe ţări că ne deleagă, 

55 'N ajutor la Turc să meargă 

Românu-şi vede de treabă 

Căci sunt ţară deşteaptă 

Nu vrea Dunărea să treacă 

Armata să-şi prăpădească 

60 Ci doar şade la hotară 

Să 'ngrijească de-a lui ţară 

Multe puteri o deleagă 

'N ajutor la Turc să meargă 

Lasă-l pe Turc ca să-l bată 
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65 Că ne-a făcut rău odată 

Ni-e rana nevindecată 

Ni se spune din bătrâni 

Ce păţeau bieţii Români, 

Dela Turci dela păgâni 

70 Că ne lua dijmă din oi 

Ne lua cloţele cu pui 

Ne robea bieţii copii 

Şi cu Turcii cum să ţii 

Ţara noastră cea Română 

75 Ajută pe-ăl de să 'nchină 

Iar nu pe ţară păgână 

Multe puteri ne mai zice 

Sai Române sai voinice 

Vărsaţi şi voi niţel sânge. 

80 Şi înaintaţi pe Rege 

Dar într'un timp luminat 

Intr'un război deşgheţat 

Să dea Românul pe lat 

Să vedem sânge vărsat 

85 Bucureştii luminat 

Să formăm o ţară tare 

Zisă România-Mare. 
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Răscoala Din 1907 
 

1 La anul 9o7 

S'a făcut multe revolte, 

S'a spart case şi palate, 

Şi pătule cu bucate 

5 Of ce mai rele păcate 

Cobori Doamne pe pământ 

Să vezi lumea ce-a făcut 

Unde mergea Studienţii 

Rămânea numai pereţii 

      10 Pe unde mergea Românii 

Rămânea de urla câinii 

Şedeau ovreii la masă 

Nu putea de deşi să iasă 

Pe uşe şi fereastră 

      15 Mulţi şoimăniţi au rămas 

Fără buze fără nas 

Cine dracu le-a şoptit, 

De 'ntrunire s'au făcut, 

Cerea la Român pământ 

      20 O să le vie amărât 

Băieţii sunt trandafiri 

O să-i ia cutuşbir 

Să Ie dea cu ai sitir 

Şi pământ la cimitir 

       25 Pământ adânc fără fir 

Şi popa c'un patrafir 

O săi stropească cu vin 

Ş'apoi să-i facă creştini. 

Vrea să fie adevărat 

       30 Zică, Cristos a 'nviat 

Şi să pretindă Ia grad 

Şi să-şi facă cruce 'n piept 
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Şi să pretindă la drept. 

Toată ziua na flanele 

        35 Mamudele dele rele 

De roate de tinichele 

Luaţi oamenilor parale 

Să porniţi la Palestina 

Unde-i ţara şi comuna 

         40 Vindeţi marfa totdeauna 

C'aici nu mai vă dă mâna 

O să vă mai dau cu marş 

Să fiţi cu totul retraşi, 

Înainte Ia Nae Popp 

        45 Să omora om cu om 

Mi-i lega de telefon 

Cura sângele isvor. 

S'aducea din depărtare 

Că era curtea mai mare 

        50 Să-ţi văd curajul ţărene 

Că fugeai făr'de ismene. 
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Viile 
 

1 Când ai zice de-un birlic 

S'a sculat copilu ăl mic 

A 'njurat pe D-l Sfânt 

Pe ăl bătrân l'a auzit 

5 la să vedeţi D-l Sfânt 

Ce ne a trimes pe pământ 

Un fel de gongărit 

Viile le-a prăpădit 

Ne-am pus toţi c'un târnăcop 

      10 Le-am scos şi le-am pus pe foc 

Le-am pus porumb le-am pus grâu 

Numai vezi vin şi rachiu 

Oamenii de vin doriţi 

Copilaşi de struguri fripţi. 

       15 Da traiul de la Pleniţa 

Nu l-oiu uita Domniliţă 

Îmbrăcaţi într'o hăinuţă 

Căciula de barbovită 

Sunt că cămăşile cioante 

      20 Cu mânecuţele 'ncoate 

Ca făcut multe păcate 

Plaiul dela Risipiţi 

Cât o fi să nu mai uiţi 

Omul făcea şapte buţi. 

       25 Acu cu ochii te uiţi 

Da era la corn 

Că beau vinul ca pe rom 

Acum vine popa la om 

N'are să stropească 'n tron. 
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Poşta Redacţiei 

 

Odată cu acest număr se închee anul întai al 

revistei noastre Suflet Oltenesc a tovărăşiei folkloriştilor 

olteni. 

Pentru numărul de Ianuarie 1928 redacţia nu 

posedă nici un manuscris. 

Întrucât o revistă nu poate trăi numai din cule-

gerile unuia cum a fost cazul cu numerile din urmă, 

rugăm pe toţi tovarăşii întemeetori a trimite cât mai 

repede material pentru mai multe numere; altfel 

revista va apărea cu aceleaşi întârzieri ca în trecut, 

sau va fi nevoită să-şi înceteze apariţia. 

Deasemenea ne mai având nici sprijin bănesc 

de la unii tovarăşi, subiscălitul a trebuit să duc cu 

greu, mai mult de jumătate din cheltuelile tovărăşiei.  

Deaceia înainte de a pune în lucru numărul pe 

noul an, rog pe toţi tovarăşii a răspunde dacă mai 

doresc a sprijini revista, vrând a şti temeinic pe ce 

ne putem sprijini în viitor. Răspunsurile vor fi 

comunicate Sfinţiei Sale Părintelui Teodor Bălăşel 

cârmuitorul nostru, iar în urmă se va lua o hotărâre. 
 

N. Plopşor. 

 

 

 


