
 
Valentin BERCĂ prezintă: 

 

LA MULŢI ANI ROMÂNIA, DE LA NISTRU 
PÂN-LA TISA ! 

 

 
DOAR AICI, ÎN ŢARA MEA 
 
Sunt munţii lor semeţi, înalţi 
Pleşuvi, faimoşi, acoperiţi de gheaţă 
Dar n-ai s-auzi ca în Carpaţi 
Cântec nostalgic ce cheamă la viaţă. 
 
O doină de-a noastră, de suflet 
Ce toarnă în inimi mângâiere 
Când toamna prin tăceri, încet 
Ne-atinge cu frunzele-n cădere 
 
Doar aici visul mă-mpărăţeşte 
Vântul mă caută pe plai aurit 
Aici mă ştie îngerul ce mă păzeşte 
De când eram copil mereu uimit. 
 



Şi ei au ape pătrunse de nelinişti 
Care curg paralel cu păcatele lumii 
Dar n-au deltă – izvorul de linişti, 
Sublim retras sub razele lunii. 
 
Aici iubesc, aici mi se nasc pruncii 
În ţara asta cu foşnet de dor 
Ce stă sub pecetea poruncii 
De-a făptui doar binele izbăvitor. 
------------------------------------------ 
Elena ARMENESCU 

Elveţia 2015 

 
 

ROMANIA MAGNIFICĂ 
 
„Iubiţi ascultători, nu aş fi eu dacă nu aş termina şi cu un sfat, cu sfat care aş dori să fie 
ascultat nu numai cu urechile, care primesc orice, ci să coboare adânc în sufletele dvs., 
şi nu numai ale acelui tineret pe care l-am înştiinţat întotdeauna că se pregăteşte pentru 
o viaţă foarte grea.  Să nu-şi închipuie cineva că va mai întâlni ceea ce a fost în vechea 
Românie, studii liniştite, funcţiuni asigurate, pensii plătite, plus atâtea plăceri câte să 
facă viaţa omului comodă. Nu. 
 
Generaţia mea a făcut un lucru mare şi greu supt neuitatul nostru rege Ferdinand, a 
cărui icoană, întrupând însăşi jertfa, a răsărit acum înaintea noastră. A făcut un lucru 
greu şi foarte primejdios. Noi vă lăsăm dvs. această greutate şi această primejdie. De 
aceea avântul dvs., disciplinaţi-l; sufletele dvs. tinere, supravegheaţi-le; nu risipiţi 
puterile voastre pentru nimicuri, căci puterile acestea vi se pot cere într-un moment ca 
să lucraţi hotărâtor pentru tot viitorul acestui neam. 
 
Nu vă împrăştiaţi deci energiile, căci acestea pot să vă fie cerute într-unul din acele 
ceasuri când sentinţa istoriei se rosteşte din nou asupra drepturilor acestui popor.” 
 
Comemorarea Unirii Ardealului şi Rostul istoric al Unirii. 
Două cuvântări ţinute în Bucureşti şi Vălenii de Munte, 1933 
Nicolae Iorga 

 
La Mulţi Ani România românilor Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, 
La Mulţi Ani România românilor ce-o poartă la icoană şi-n suflet, oriunde în lume s-ar 
afla, 
 
Valentin BERCĂ 
1 Decembrie 2015 
 
„România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea 
spirituală a românilor de pretutindeni 
 
http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Credin%C5%A3a&optiune=Sfin%C5%A3ii+Str%C
4%83rom%C3%A2ni+%C5%9Fi+Rom%C3%A2ni&optiune2=60.11.30+-
+Sf%C3%A2ntul+Apostol+Andrei 
 
http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Istoria&optiune=1916-1919+-+CEI+ce+ne-
au+facut+MARI+%28I%29 
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