
 
GHEORGHE GAVRILĂ COPIL 
 
 
    Glasul din adâncuri 
 
Strămoşii noştri-s vii în trupul meu, 
Cum energia palpită în lumină, 
Cu mine merge Neamul, condus de Dumnezeu, 
Spre lumea întâlnirii, ce-o să vină. 
 
Zalmoxis însuşi, din ceas primordial, 
În bătălie grea, străluminează, 
Martirii Burebista, Decebal, 
Pe crestele Carpaţilor veghează. 

                                             
                                    E lumea veche, în flăcări şi uitare, 

Întunecaţi-s aşchii şi scântei, 
E însuşi Dumnezeu, în România Mare, 
În veci convieţuind cu fiii Săi! 
 
 
 
La Kogaionul din Carpaţi 
 
Voi ridica acum drapelul, 
Deasupra munţilor Carpaţi, 
Şi voi rosti, spre zări, apelul, 
Celor sub glie-nmormântaţi. 
 
Se-adună toţi, din vremuri sure, 
Din buni-străbuni, ocean de fraţi, 
Lângă Altarul Mândrei Dacii, 
La Kogaionul din Carpaţi. 
 
Aici, spre piscul de lumină, 
Al conştiinţei româneşti, 
Se-ndreaptă Neamul la stupină, 
Pe drum de mit şi de poveşti. 
 



Cu Arca Daciei pe valuri, 
Printre planete-n univers, 
Iar veşnicia între maluri, 
Tăiate d-Eminescu-n vers. 
 
Acum e ceasul cel de taină, 
Să trecem drumul din poveşti, 
De vorbă cu martirii ţării, 
La Eminescu-n Ipoteşti. 
 
E sfat din nou şi-nlăcrimare, 
Se-aşteaptă Feţi-Frumoşi, la greu, 
Din Tisa, până jos, la mare, 
Din Bucureşti, pân’ la Ineu! 
 
 
 
 
Suntem la noi de când e om pe lume 
 
Noi suntem toţi copiii lui Zalmoxe, 
De când răsare soarele-n Carpaţi, 
Pe umărul de stâncă dacogetic, 
Prin generaţii mândre de bărbaţi. 
 
Noi suntem fiii Sarmizegetusei, 
Luminile Golgotei din Carpaţi, 
Pe umărul de stâncă dacogetic, 
Prin generaţii mândre de bărbaţi. 
 
La noi pe Tisa, Dunăre şi Nistru, 
In cer spiritual, strămoşii din Carpaţi, 
Pe umărul de stâncă dacogetic, 
Prin generaţii mândre de bărbaţi. 
 
Suntem la noi, de când e om pe lume, 
De când răsare soarele-n Carpaţi, 
Pe umărul de stâncă dacogetic, 
Prin generaţii mândre de bărbaţi. 
 



Şi Dumnezeu în noi îşi duce veacul, 
De când răsare soarele-n Carpaţi, 
Pe umărul se stâncă dacogetic, 
Prin generaţii  mândre de bărbaţi. 
 
Ardealul 
 
A fost Ardealul insulă-n ocean, 
Cu apele în Alpi şi în Balcan. 
Trecură din Panonia, prin stâncă 
Şi Dunărea era o mare-adâncă. 
 
Aci-n căuşul munţilor Carpaţi, 
De Dumnezeu pe frunte sărutaţi, 
Ierusalim sub fulgere şi nori, 
Biserică din lacrimi şi sudori. 
 
În noi, strămoşii toţi, de la-nceput 
Şi-i vie, Sarmizegetusa scut, 
Cu busuioc de Crişuri apăraţi, 
Cu bolţile-nstelate îmbrăcaţi. 
 
 
Zidiţi de vii, bătrânii în copii, 
Ne apărăm Ardealul de urgii, 
Precum Biserica, suntem blindaţi, 
Cu răstigniţii noştri din Carpaţi. 

 
                                   Basarabia 

 
Basarabia e toată, 
Răni de răstigniţi sub roată. 
 
 
Horia 
 
Sus, sus, sus, întru Albac, 
Horia-i iar regele dac, 
Din gorun face biserici, 
Pentru Blândul Chip, din predici. 



 
               
 
 
Dacii mei, dacii mei 
Lui Ilie Ilaşcu şi tuturor românilor  
basarabeni şi bucovineni 
 
Dacii mei, dacii mei, 
Unde sunteţi, pui de lei? 
Suntem plai ascuns prea bine, 
Unde n-ajung mâini străine, 
În izvorniţe de-acvile, 
Din Zalmoxe la Ahile 
Şi din Sarmis, rege dac,  
Pân’ la Putna, în cerdac! 
Dacii mei, dacii mei, 
Unde sunteţi, pui de lei? 
Suntem unde iar se moare, 
În Tiraspol şi la mare 
Şi aici şi peste tot, 
Unde duşmanii nu pot,  
Ori de câtă vreme vor, 
Să murim în locul lor! 
Dacii mei, daicii mei,  
Unde sunteţi pui de lei? 
Oriunde pe metereze 
Şi în inimile treze 
Şi în cărţile vieţii 
Şi în zorii dimineţii! 
Dacii mei, dacii mei, 
Unde sunteţi pui de lei? 
Purtători de Dumnezeu, 
Feţi-Frumoşi din Neamul meu, 
Dacii mei, dacii mei... 
 
 
 
 
 



De mă ridic întregul Neam e sus 
 
De cad cu mine cade Neamul, 
De mă ridic întregul Neam e sus, 
Şi de pe Crucea Golgotei barbare, 
Marşez spre nemurire cu Iisus. 
 
Veniţi cu forţa din ţările vecine, 
De adevăr ei încă se mai tem, 
Dar pe-nţelesul tuturor, citire: 
În România, alte ţări, nu vrem! 
 
De vor cu noi să-şi ducă veacul, 
Sunt fraţi întru Cristos cu noi, 
De nu, au loc în ţara de origini, 
Că drumul are mersul şi-napoi. 
 
În mine sunt părinţii şi strămoşii 
Şi în gândire ne vorbim ades; 
Nu am băltit cu sânge alte naţii 
Şi de aceea suntem neam ales. 
 
De cad cu mine cade Neamul, 
De mă ridic întregul Neam e sus, 
Şi de pe crucea Golgotei barbare, 
Marşez spre nemuriure cu Iisus. 
 
       Gheorghe Gavrilă Copil 
 
 
 
   
 
           
 


