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E U G E N  D O G A  –  I M N U R I  N A Ț I O N A L E

Imnul lui Ştefan cel Mare

Imnul lui Ştefan cel Mare

Muzică:Eugen Doga
Versuri: Mihai Eminescu

Carpaţii arate seninele frunţi;
Și focuri pe orișice culme de munţi. 
Să arză tulpine întrege de brazi,
Căci astăzi ne vine eroul viteaz.
Cum oare, o, ţară, tu n-o să-l cunoști, 
Când sună fanfară chemarea de oști. 
Când buciume sună în văi și pe plai 
Și oastea s-adună călare pe cai?

Refren:
Ne vine Ștefan,
Ne vine Ștefan cel Mare.
Pe steaguri,
Pe steguri-semne de bouri.
Ne vine Ștefan cel Mare.

Ce zgomot de buciumi și arme, ce val! 
Când Ștefan se suie călare pe cal.
Și nimeni nu știe cum tu ai ajuns 
Să știi de ce munţii săgeată-ai pătruns 
Răsună pământul de tropotul des, 
De-atâta oștire de munte, de șes,
Cu sunet de bucium la munte și plai, 
C-o oaste întreagă călare pe cai.

IMNUL  LUI  MIHAI  VITEAZUL       

Muzică:Eugen Doga
Versuri: Nicolae Dabija

Suntem urmașii lui Mihai  Viteazul,
O limbă-avem și-o prea frumoasă țară. 
Suntem urmași ai Voievodului Mihai,

Imnul lui Mihai Viteazul

Imnul lui Alexandru Ioan Cuza

Luptăm și lupta nu știe răgazul,
Eroii noștri să ne-ndrume pasul,
Suntem urmași ai Voievodului Mihai,
Suntem urmașii lui  Mihai  Viteazul.

Refren:

Să fii slăvit,
În vecii vecilor iubit,
Al neamului unit,
Mihai Viteazul.

Jurăm să facem falnic sfântul nostru plai,
Și viitorul să ne-audă glasul,
Suntem urmași ai Voievodului  Mihai,
Suntem urmașii lui Mihai Viteazul.

Refren.

Imnul lui Alexandru Ioan  Cuza

Muzică:Eugen Doga
Versuri: Nicolae  Dabija

Țară veche cu speranțe noi,
Sfântă sărbătoare a venit la noi.
Pomii țării mugurii-și desfac,
Că e primăvară pe pământul dac.
Brațul dați  cu frații, cu surori,
Hora se întinde în cununi de flori.
Munții 'nalți și brazii stau străjeri,
Ne salută ziua viselor de ieri.

Refren:

Să trăiască,
Cuza Vodă Domnitor,
Cu speranțe și dor
Mare unificator.
Să-nflorească,
Țara bravului popor,
De la munte pân-la mare
E un singur dor.

Țară nouă, stol de melodii,
Codrii și izvoare, râuri și câmpii,
Încălzite-s de lumina ta,
Mai frumoasă-n lume nu-i ca țara mea.
Vis de mâine, visul nostru sfânt,

Oamenii și timpul îl adună-n cânt,
Cântul despre Vodă Domnitor
Care ne deschide drum spre viitor.

Refren.

Țară sfântă, țară de eroi
Vine primăvara, vine către noi,
Zboară păsări peste țara mea, 
Vin de peste zări  cu dor și drag de ea.
Codrul verde, vântul din câmpii,
Țară de legende, din balade vii,
Bolta 'naltă cu-a lui Cuza stea,
Veșnică-i lumină, scumpă-i țara mea.

Refren.
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