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Refren

R. Lowry

B-082 Unde-i sărmanul fiu al meu

1    Unde-i sărmanul fiu al meu?
Iubitul inimii mele!
Zilele bune au trecut,
Numai dureri am din ele!

    Refren:
    O, unde e fiul meu?
    O, unde e fiul meu?
    Mă doare o că nu ştiu unde e,
    Spuneţi unde-i fiul meu.

2    Odinioară ca tânăr,
Petrecea voios pe-al meu braţ,
O, cât de dulce mă privea,
Şi Domnului i se'nchina.

3    Oare îl voi mai revedea?
Aşa blând cum atunci era
Fericit-ar fi casa mea,
Bucuria'n ea va intra.

4    Vă rog să mergeţi, să-l căutaţi
Şi să-i spuneţi că-l mai iubesc.
Oricât de-adânc ar fi căzut,
La inima-mi îl mai primesc. 

PDC-054 Unde-i copilul meu acum?

1    Unde-i copilul meu acum?
Rătăceşte în noaptea grea!
O fi pe un câmp, o fi pe drum?
Să-l scap, eu să mor aş vrea!

    Refren:
O, unde-i copilul meu?
O, unde-i copilul meu?
Căutaţi-mi-l pe iubitu-mi copil,
O, unde-i copilul meu ?

2    Căt de cuminte, drăgălaş,
Cât era de-ascultător!
Averi şi mărire dare-i-aş
Să-l am iar le-al meu odor!

3    O, de-aş putea să te mai văd,
În căminul meu, plăcut!
Scăpat să te ştiu de la prăpăd;
Sunt omul cu un fiu pierdut!

4    Mergrţi, căutaţi-l nu-l lăsaţi,
Şi spuneţi-i că plâng mereu,
Căutaţi-l mereu, pân'ce-l aflaţi;
De-ar ştii el cât sufăr eu!

Andante


