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CÂNTECE PENTRU TABERELE DE TINERET 

 

 

1. O LUME MINUNATĂ 

MIHAI CONSTANTINESCU 

 

Ref: E-o lume minunată în care veţi găsi 

        Numai copii, 

O lume cu mult soare şi mii de jucării 

Pentru copii, 

În lumea cu poveşti şi flori veţi întâlni 

Numai copii, 

Şi-o lume a inocenţei, păstraţi-o orice ar fi, 

Pentru copii! 

Ieri am fost şi noi copii 

Dar timpul ne-a schimbat. 

În viaţă am pornit şi vise-am împlinit 

Aşa cum ne-am dorit. 

Gânduri bune câte-am strâns 

Şi tot ce-am învăţat 

Copiilor să dăm, iubirea ce-o purtăm, 

Ce-i bun să le arătăm. 

 

Ce zâmbet poate fi, mai sincer, mai curat? 
Ce ochi ştiu a vorbi atât de adevărat? 
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CÂNTECE PENTRU TABERELE DE TINERET 

 

2. ELEFANTUL 

 

 

1.  Zice că-s prostuţ şi mic 

Şi nu ştiu să fac nimic, 

Dar eu mă topesc de dor 

Şi de-al dragostei fior. 

 

Ref:  Doamne, dă să mă fac mare 

Cât un elefant… micuţ, 

Să-mi sclipească mintea tare 

Ca să nu mai fiu… prostuţ. 

 

2.  Mii de nebunii făceam 

Seara, când pe străzi pustii, 

Aruncam zăpadă-n geam 

Şi sunam la sonerii. 

 

3.  Priveam stelele pe cer 

Şi luna cu-al ei mister, 

Pe când ne minunam duios 

Ziceai că-s prost, dar norocos. 
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3. CÂŢI 

 

5.  Sunt cinci porumbei pe casă 

Şi stau bucuroşi la masă. 

Unu zboară jos în drum, 

Câţi au mai rămas acum? 

Patru, patru, patru. 

 

4.  Patru curci parcă-s plouate 

Stau în curte supărate. 

Una pleacă la plimbare, 

Câte sunt acuma, oare? 

Trei, trei, trei. 

 

3.  Trei căţei se bat pe-un os, 

Unu pleacă mofturos. 

Cine-mi spune cu frumosul, 

Câţi împart acuma osul? 

Doi, doi, doi. 

 

2.  Am în mâna două mere 

Unu ţi-l dau ţie vere. 

Cine poate ca să-mi spună, 

Cu ce-am mai rămas în mână? 

Unu, unu, unu. 

 

1.  Am o ciocolată mare, 

Şi vă pun o întrebare: 

De-o mănânc tăcând chitic, 

Veți rămâne cu nimic! 

Zero, zero, zero. 
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4. BICICLETA 

 
 

1.  Pe un drum de ţară, Făt-Frumos trecea 

N-avea cal, nici puşcă, dar avea o şa 

Dădea din picioare, pământul n-atingea 

Avea o bicicletă şi cânta aşa: 

 

 

Ref:  Am bicicletă, am bicicletă 

E şi modernă, da, da, e şi cochetă, nu,  nu 

Am bicicletă, am bicicletă 

Mă dor picioarele-ngrozitor 

Şi simt că am să mor. 

 

 

2.  Ileana Cosânzeana pe drum îl aştepta, 

De-atâta dor şi jale şi soarele plângea, 

Avea o trotinetă când Pegas ar fi vrut, 

A plâns când i se spuse:”Aşa e la-nceput!” 

 

 

3.  Zmeul din poveste pe-acelaşi drum venea, 

Avea o motoretă ce tare pârâia, 

Dar l-a lăsat bujia pe drumul de întors 

Şi-acum venea agale, pe lânga ea, pe jos. 
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5. DACĂ RÂZI 

 

Poezie: Daniela Crâsnaru 

Muzică: Tudor Gheorghe 

 

1.  Dacă plângi, vin trei Pitici 

Din beteală de arnici. 

 

Ref. Lala Lala La Lala Lala La La La 

Lala Lalai la La Lalala Lalala Lalala Lalala. 

 

2.  Şi te ceartă că nu vrei 

Să te joci puţin cu ei. 

 

3.  Şi te ciup dacă scânceşti 

În loc să asculţi poveşti. 

 

4.  Dacă râzi vin şapte Flori 

Care s-au trezit în zori. 

 

5.  Care s-au trezit în zori 

Drept la tine-n ochişori. 

 

 

 
 

 

 

 

 

* ARNÍCI, arniciuri, s. n. Fir de bumbac răsucit și colorat, întrebuințat 

la cusutul înfloriturilor pe cămăși, pe ștergare. 
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6. POVESTEA LUI OAKEY 

ANDA CĂLUGĂREANU 

 

S-a-ntâmplat ca niciodată 

S-a-ntâmplat aievea, da. 

Acea zi prea-fermecată 

Eu nicicând n-o voi uita. 

 

Mi-amintesc chiar mândrul soare 

Se oprise-n cer vrăjit 

Căci la mine, la izvoare, 

Cine credeţi c-a venit? 

 

Zâna! Zâna pădurilor! Oac-Oac! 

 

Acea zi, minune vie, 

Eu nicicând n-o voi uita, 

Mi-a fost dat chiar mie, mie... mie Oakey oac-oac-oac 

Pe zână s-o pot vedea... 

 

Ei, dar... pentru ce anume? 

Pentru care dar, îi zic, 

Când broscuţele pe lume 

Nu sunt bune la nimic?...Oac-Oac! 

 

 

S-a-ntâmplat ca-ntotdeauna 

S-a-ntâmplat cu adevărat 

S-a dus răul și furtuna 

Cerul e din nou curat. 
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7. LUMEA COPIILOR 

Trubadurii 

DO 

Cât de dragă şi frumoasă este 

SOL      DO 

Lumea copiilor, 

DO                    

E tărâm de vis şi de poveste 

SOL     DO 

Lumea copiilor. 

La-                   SOL 

Hai copii, cu toţii, să cântăm, 

FA                    SOL 

Să fim veseli, să ne bucurăm, 

DO                      Mi- 

Căci cu toţii suntem fericiţi, 

SOL                       DO 

Noi suntem iubiţi şi ocrotiţi. 

 

Cât de minunat e să trăieşti 

În lumea copiilor, 

Să te joci, s-alergi şi să zâmbeşti 

În lumea copiilor. 

 

 

Ref. Hai copii,cu toţii, să dansăm, 

        Hai cu toţii să ne amuzăm, 

Căci e veşnic soare fără nori, 

E frumos în lumea copiilor. 
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8. COPIII LUMII 

MINISONG 

 

Suntem copii minunaţi, 

Împreună cu noi să cântaţi, 

Azi planetei cu drag dăruim 

Pace şi vise clădim. 

 

Dragoste, zâmbet şi flori, 

Armonii de culoare în zori, 

Noi copiii planeta iubim, 

Veşnicie îi dăruim. 

 

Ref. Eu cânt şi dansez şi visez pe planetă 

Planeta mea dragă Pământ, 

Copiii din lume să-i dea fericire 

Iubire şi vise şi-un cânt. x 2 

 

În paşi de vis noi dansăm, 

Împreună acum să cântăm, 

Noi, copiii, planeta iubim, 

Fericire cu toţi îi dorim. 

 

Voi, oameni mari, ascultaţi, 

Azi pe Terra copii minunaţi, 

Care cântă cu glas cristalin, 

Dăruind viaţă şi cer senin. 
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9. LA PARIS 

TUDOR GHEORGHE 

 

 

1.  La Paris, la colţ de străzi, 

Cireşele cresc în lăzi; 

Strugurii afuzalii 

Cresc de-a dreptul in cutii; 

Piersicile, nici n-ati crede, 

Cresc de-a dreptu in servete; 

 

Ref.  La la la la la la la la la la la... 

 

2.  Ia ascultaţi-mă pe mine, 

Perele cresc în vitrine. 

Prunele cresc pe cântar, 

Pepenii în galantar (vitrină), 

Iar alunele sadea 

Cresc direct, de sub tejghea. 

 

3.  Un plictis de zile mari: 

Nu albine, nu bondari. 

Dar, în schimb, nimic de zis, 

Pe-orice stradă din Paris, 

Orice câine, cât de mic, x2 

Creşte-n coadă un covrig. 
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10. SUPĂ DE ZARZAVAT 

Poezie: Otilia Cazimir 

Muzică:Tudor Gheorghe 

 

 

1. S-a dus gospodina să ia zarzavat 

Şi vine acasă cu coşu-ncărcat. (x2) 

 

Refren: 

 

Cu morcovi, cu varză, cartofi, pătrunjel, 

Cu sfeclă, cu ceapă, că toate-s la fel! 

 

 

2. Şi toate încep să se certe pe masă: 

”Ba eu sunt mai dulce!”, „Ba eu mai frumoasă!” (x2) 

 

 

3. Le ia gospodina pe rând să le spele, 

Pe urmă le taie bucăţi, bucăţele. (x2) 

 

 

4. Pe oala în clocot capacul tresaltă 

Şi fierb sărăcuţele, fierb laolaltă. (x2) 

 

 

5. Acuma tac toate, ce vreţi să mai spună? 

Că supa e gata şi-i straşnic de bună! (x2) 
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11. SCOICA DE MARE 

 

    1.  De la prima întâlnire 

De când noi ne-am cunoscut, 

Tu mi-ai rupt inima-n două 

Şi nu pot să te mai uit. 

 

Ref:  Căci o scoică de mare e inima mea 

Şi-o perlă albastră, iubirea din ea 

  Când scoica se sparge de stâncile reci 

 Iubirea din ea va rămâne pe veci. 

 

2.  Inima îţi este-o carte 

Singura pe care-o ai, 

Tu la altul s-o citească 

Niciodată să n-o dai. 

 

3.  Dac-ai fi o pisicuţă 

Ai iubi un motănel, 

Aşa că eşti o fetiţă 

Tu iubeşti un băieţel. 

 

4.  Dac-ai fi o garofiţă 

Aş sări în grădiniţă, 

Dimineaţa te-aş uda 

Seara te-aş îmbrăţişa. 
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12. NOUĂ NE PLAC FLORILE 

 
 

Ref.  Nouă ne plac florile! 

Da, florile, în zori! 

Nouă ne plac florile 

Şi cântec de privighetori! 

 

1.  Eu ţi-aş da o galbenă lalea 

Să-ţi deschid sufletul cu ea. 

Eu ţi-aş da un gingaş ghiocel 

Să zâmbeşti şi tu cu el. 

 

2.  O zambilă poate ai dori 

Un parfum c-al ei n-ai mai găsi, 

Sau poate albastra micşunea 

Să zâmbeşti şi tu cu ea. 

 

3.  Frezii albe eu îţi dăruiesc 

Şi pe loc te-nveselesc, 

Lăcrimioare îţi aduc în dar 

Dragostea n-are hotar. 
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13. ÎNTR-O NU ȘTIU CARE SEARĂ 

(PSEUDOFABULĂ) 

 

1.  Mititel cât un cercel, 

Stă pitit un şoricel, 

Tremurând bietul de el, 

 

 

Ref. Fiindcă aflase dintr-o carte 

Fiindcă aflase dintr-o carte: 

 

Ref.  Într-o nu ştiu care seară, 

Într-o nu ştiu care vară, 

Într-un nu ştiu care sat, 

Sub un nu ştiu care pat. 

 

2.  Nici prea mare, dar nici mică 

Stă pitită o pisică, 

Tremurând şi ea de frică, 

 

3.  Terminând de ros un os, 

Şade un câine zdrenţuros, 

Tremurând şi el fricos, 

 

4.  Fără un dinte ros 

Şade un lup foarte păros 

Tremurând şi el vârtos, 

 

5.  Cu piedica puştii trasă, 

Şade o vânătoreasă, 

Tremurând cu tot cu casă, 

 

Se repetă strofa întâi. 
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14. NOAPTE BUNĂ 

CLEOPATRA STRATAN 

 

1. Cum se lasă, noaptea-n casă, 

Somnul vine la copii, 

Să ne spună: Noapte bună, 

Și povești la jucării, 

În căsuța lor micuță 

Stau piticii neclintiți, 

Unde Zîna, îi dă mâna 

Prințului și toți sunt fericiți 

Prințului și toți sunt fericiți 

Prințului și toți sunt fericiți. 

 

2. Iar din ceruri, îi cunună 

Luna plină de mister, 

Unde stele, se adună 

Fără număr sus pe cer 

În hăinuța-i de văpaie 

Și frumoasă ca un vis 

Ne pătrunde în odaie 

Chiar de geamul nu mai e deschis x 3 

 

3. Iar dimineață, plini de viață 

A poveștilor eroi, 

Stau în șoaptă și ne-așteaptă 

Să se joace iar cu noi, 

Fiecare jucărie, 

Universul ei întreg, 

Are suflet și e vie 

Numai cei maturi nu înțeleg x 3 
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15. MINUNĂȚIILE ORAȘULUI 

Radu Copil 

 

1. Când o plantă mitică 

Prin asfalt se tot ridică, 

Mă surprinde, mă uimește, 

Câtă viață-n ea zvâcnește... 

 

Câtă viață-n ea, da, da x 3 zvâcnește. (x 2) 

 

2. Sus pe turnul de pompieri 

S-au urcat doi copăcei, 

Bate vântul cu iuțime 

Ei n-au frică de-nălțime... 

Ei n-au frică, da, da x 3 de înălțime. (x 2) 

 

3. Pe o piatră colțuroasă 

Crește floarea cea frumoasă 

Și suflată, și-nsetată, 

Ea rezistă vara toată... 

Ea rezistă, da, da x 3 vara toată. (x 2) 

 

Câtă viață-n ea, da, da, 

Ei n-au frică, da, da, 

Ea rezistă, da, da, vara toată. (x 2) 
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16. MI-O ZIS MAMA CĂ MI-O DA 

 

Mi-o zis mama că mi-o da, văleleu, văleleu, 

    

Zestre când m-oi mărita, văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne mari, văleleu, văleleu 

Toate pline de țânțari, văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne mici, văleleu, văleleu 

Toate pline de furnici, văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de perne moi, văleleu, văleleu, 

Toate pline de gunoi, văleu, văleu, văleleu. 

 

Douăzeci de poloboace, văleleu, văleleu 

Făr' de fund si făr' de doage, văleu, văleu, văleleu. 

 

Două rațe crăcănate, văleleu, văleleu 

Astea cică-s vaci cu lapte, văleu, văleu, văleleu. 
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17. IUBIND AŞA 

 

1.  Într-o dimineaţă, când ne-am întâlnit 

Prima oara-n viaţă, ne-am împrietenit, 

Şi-am crezut că pe vecie, iubirea o vom înmulţi 

Dar care dintre noi o ştie, în care zi se va sfârşi. 

 

Ref:  Iubind aşa                   IUBIND AŞA 

 

Ba foarte tare, ba nu prea       BA NU, BA DA 

 

Nu vei putea să ştii nici tu,       SĂ ŞTII NICI TU 

 

Când e iubire şi când nu.            CÂND DA, CÂND NU. 

 

 

Şi eu aş vrea                       ŞI EU AŞ VREA 

Să spun ba da, ba nu, ba da,      BA NU, BA DA 

Dar când în ochii tăi privesc     OCHII TĂI, OCHII TĂI 

Nu ştiu decât că te iubesc       CĂ TE IUBESC. 

 

 

2.  A trecut o vreme, tu m-ai şi visat 

Mii de teoreme de-atunci am dezlegat, 

Din visul nopţii de iubire, pe care noi nu l-am uitat 

A mai rămas o amintire, care s-a păstrat. 

 

 

3.  Eşti ca o vreme schimbătoare, cu cer mai mult acoperit, 

Dar viaţa mea e numai soare, din clipa când te-am întâlnit. 
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18. BROASCA ŢESTOASĂ 

RADU GHEORGHE 

 

1. Am ani o mie, asta-i tot, 

Şi vin asupră-mi alţii, 

Sub Theo-balt regele got 

Crescui în rezervaţii. x 2 

 

Ref. Hai li, hai lo 

Cium tacă tică tacă to 

Cium tacă tică tacă to pătârlică 

Tacă to pătârlică x 2 

Tacă cium tacă tică tacă to pătârlică 

Tacă to pătârlică tacă to. 

 

1. Atâte-au fost în aceşti ani 

De care nu ştiu boabă 

Acum expusă-s pentru bani 

La moşi într-o tarabă. x 2 

 

2. Stafia morţii nu-mi dă ghes, 

Nu ştiu temuta-i coasă, 

Sunt broasca ţest, 

Sunt broasca ţest, 

Sunt broasca testoasa. x 2 
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19. GHINDA 

RADU COPIL 
 

Cu emoţii mari și mici, 

Ai venit totuși aici, 

Nu sperai că vei găsi 

Bucuria de a fi. 

 

Ref. Dintr-o ghindă crești stejar, 

Din piatră, mărgăritar, 

Dintr-un fruct culegi nectar 

Și poate un voluntar. 

 

Cu prieteni vechi și noi, 

Veselia e în toi, 

Grijile încet dispar, 

Inima îţi râde iar. 

 

Clipele se scurg ușor, 

Simţi în suflet un fior 

Și un dor ce-ţi spune drept: 

Fii tu blând și înţelept. 

 

Când e totul minunat, 

Ce-ar mai fi de adăugat? 

Să păstrezi ce ai primit, 

Să te bucuri însutit. 
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20. S-A APRINS O STEA 

 

Ref:  S-a aprins o stea, la, la, la, la, la 

În viaţa mea, lumina a pătruns 

Şi noaptea s-a ascuns. 

 

1.  Se lasă cu senin după furtuna grea, 

Se lasă cu un raid pentru patrula mea, 

Şi am găsit poteci pe care să plecăm 

Şi am găsit poieni în care să cântăm. 

 

2.  Dacă te rătăceşti printre păduri de brazi 

Sau dacă-ţi este frig şi vrei un lapte cald, 

La noi la foc ai loc şi poţi să te aşezi, 

Să cânţi şi să dansezi şi-n viaţă iar să crezi. 

 

3. Într-o lume de surzi ne place să strigăm, 

Când toţi în jur sunt trişti, speranţe să le dăm, 

Şi să le spunem clar că totul nu-i pierdut 

Şi să îi ajutăm s-o ia de la-nceput. 
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21. THE LION SLEEPS TONIGHT 

 

1. In the jungle, the mighty jungle 

The lion sleeps tonight. 

In the jungle, the mighty jungle 

The lion sleeps tonight. 

 

Ref. 

Awim awe, awim awe, awim awe, awim awe 

Awim awe, awim awe, awim awe, awim awe. 

 

 

2. Near the village, the peaceful village 

The lion sleeps tonight. 

Near the village, the peaceful village 

The lion sleeps tonight. 

 

3. Hush, my darling, don't fear, my darling 

The lion sleeps tonight. 

Hush, my darling, don't fear, my darling 

The lion sleeps tonight. 
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22. STELELE SĂ-MI STEA 

 

 

1.  Aş fi vrut să fiu, ooo, nici eu nu mai ştiu, ooo, 

Aş fi vrut un munte, cu plete cărunte. 

Aş fi vrut o stea, aaa, nori de peruzea*, aaa, 

Aş fi vrut izvoare şi păduri în zare. 

 

Ref.  Stelele să-mi stea, stelele să-mi stea, 

Lângă tâmpla mea, lângă tâmpla mea, 

Să aud cum cade, luna în cascade. 

 

3.  Aş fi vrut un vis, ooo, sus în paradis, ooo, 

Aş fi vrut lumină, peste noi, să vină. 

Şi ce-aş mai fi vrut, aaa, să mă fi durut, aaa, 

Când moare un brad şi stelele cad. 

 

4. Încă aş mai vrea, ooo, să mă prind de-o stea, ooo, 

Să o port cu mine, peste tot în lume. 

Eu tot aş mai vrea, aaa, să mai pot zbura, aaa, 

Să mă ţin de tine, sus la înălţime. 
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23. TINCTURI DE FRUNZE 

 

1. Nu pot să stau drept, merg cu toamna-n piept, 

Vântu-n toate rănile mă doare 

Şi pe orice drum, ca un vers postum, 

Vine frunza în întâmpinare. 

 

Refren: 

 

Şi-am să-ţi scriu scrisori pe tulpini de flori 

La lumina stelelor pătrunse, 

Şi-un roman să-ţi scriu, 

Folosind pe viu, sub umbră de nuc, 

Tincturi de frunze oooo, sha la la la la. 

 

 

2. Putredul accent a lovit atent 

Fiecare fir de iarbă verde, 

Clipe indigo, care încotro, 

Să avem motive de-a ne pierde. 

 

 

3. Frunze iţi trimit, scrise cu grafit 

Sau cu movul ierbii care vine, 

Vorbe în delir, ce să mai înşir? 

Te iubesc şi mă gândesc la tine. 

 

 

4. Orişiunde merg, frunze cad din cer 

Şi din clopot mi se-aude mersul 

Scriu scrisori pe flori, lăcrimez în zori 

Într-un liber schimb cu Universul.. 
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24. ANDRII-POPA 

PASĂREA COLIBRI 

 

1.  Cine trece-n Valea Seacă, 

Cu hangerul fără teacă 

Şi cu pieptul dezvelit? 

Andrii-Popa cel vestit. x2 

 

Ref:  E haiduc                   şi e vestit 

 

Andrii-Popa cel voinic.                x2 

 

2.  Şapte ani de haiducie 

Şi-a bătut joc de domnie, 

Şi tot pradă ne-ncetat, 

Andrii-Popa, hoţ bărbat. 

 

3.  Zi şi noapte tot călare, 

Trage bir din drumul mare 

Şi din ţară peste tot 

Fug neferii cât mai pot. 

 

4.  Căci el are-o puşcă plină, 

Cu trei glonţi la rădăcină 

Ş-are un murg de patru ani, 

Care muşcă din duşmani. 

 

5.  Ş-are fraţi de cruce şapte, 

Ce-au supt sângele cu lapte 

Şi nu-i pasă de nimic, 

Andrii-Popa cel voinic. 
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25. VREMURI 

PASĂREA COLIBRI 

 

1.  Hei, tramvai, cu etaj şi tras de cai, 

 Hei, joben, ce umblai la "Mon jardin", 

Hei, bunic, cu monoclu erai şic, 

Hei, can-can, cu picioarele-n tavan. 

 

 

Ref.  Toate-au fost la timpul lor ceva exagerat, 

 Anii au trecut în zbor şi lumea le-a uitat. 

   Da, da... 

 

  Hei, pletoşi, cu pantaloni strâmţi şi soioşi, 

 Chitarişti, zgomotoşi şi fantezişti, 

  Minijup, foarte scurt şi strâns pe trup, 

 Hei, tu şeik, îndrăcit ca un berbec. 

 

Toate sunt la modă-acum şi tot exagerat,  

Timpul trece ca un fum, şi tot va fi uitat. 

   Da, da... 

 

Hei, tramvai, cu etaj şi tras de cai, 

Hei, joben, ce umblai la "Mon jardin", 

Hei, bunic, cu monoclu erai şic, 

Hei, can-can, cu picioarele-n tavan. 

   Da, da... 
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26. AMINTIRE CU HAIDUCII 

VALERIU STERIAN 

 

 

1.  În codru verde nu se mai pierde, 

Nu se mai vede urmă de cal. 

Pe la izvoare nu mai apare 

Umbra călare a vreunui haiduc. 

 

Ref.  Unde s-au dus, când au apus 

Anii de sus ai gloriei lor 

Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele 

Caii si flintele haiducilor 

 

R: Lai, lai, lai ............ 

 

2.  La drumul mare nu mai apare 

Să mai omoare câte-un ciocoi 

Să-i ia toti banii pentru ţăranii 

Pentru sărmanii plini de nevoi 
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27. DORUL 

TUDOR GHEORGHE 

 

1.   Mi-a fugit dorul de-acasă, dorul 

 Cât a fost vremea frumoasă, dorul        

 

Şi-a fugit cam dezbrăcat, 

L-a prins vremea rea plecat 

Şi mi-e teamă c-a-ngheţat, dorul. 

Şi-a fugit cam dezbrăcat, 

L-a prins vremea rea plecat 

Şi mi-e teamă c-a-ngeţat, dorul. 

 

2.  Dar s-a-ntors la săptămână, dorul 

Cu trei flori de gheaţă-n mână, dorul 

Jumătate nins cu nea, 

Jumătate viorea, 

Parcă legănat de-o stea, dorul 

Jumătate nins cu nea, 

Jumătate viorea, 

Parcă legănat de-o stea, dorul. 

 

3.  Partea jumătate ninsă, dorul 

S-a topit de steaua-ncinsă, dorul 

Şi din dorul călător 

A rămas doar dorul dor 

Numai lacrimă şi zbor, dorul 

Şi din dorul călător 

A rămas doar dorul dor 

Numai lacrimă şi zbor, dorul. 

 

4. Se repetă strofa 1.. 
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28. LACRIMĂ DE DOR 

  

Leagănă vântul frunzele, 

Lacrimă de dor, 

Leagănă vremea zilele, 

Lacrimă de dor. 

 

 

Refren: 

Și cum să-ți spun că nu-i ușor, 

Cum să-ți spun cât mi-e de dor, 

Cum să-ți spun că ești departe, 

Cum să-ți spun ce ne desparte? 

 

 

Hei, lacrimă de dor, 

Nu te uscă vântul călător? (x2) 

 

2. Leagănă soarele piscuri și văi, 

Lacrimă de dor, 

Leagănă sufletul ochii tăi, 

Lacrimă de dor. 

 

3. Leagănă cerul noaptea o stea, 

Lacrimă de dor, 

Leagănă inima dragostea mea, 

Lacrimă de dor. 
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29. IDEAL 

RADU COPIL 

 

Mă plimb discret prin viață, 

Privesc mereu în față, 

Ce rămâne în urma mea, 

Să se uite, eu aș vrea. 

 

Ref. 

Dar multe lucruri sunt pe lume 

Și mai rele și mai bune, 

Dacă ai un ideal 

Singur știi ce-i esențial. (x2) 

 

2. Știu o mie de cărări 

Multe și din alte țări, 

Știu din timp ce se petrece 

Dar timpul meu tace și trece. 

 

3. Am și eu visele mele, 

Nu mă las, mă țin de ele. 

Am și griji și nu-s puține 

Ce să fac, se țin de mine. 
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30. N-AI NEVOIE DE FOARTE MULTE 

Dinu Olărașu 

 

Refren: 

N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit, 

E de-ajuns o mână de prieteni în asfințit. 

N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit, 

E de-ajuns un cântec, de-ajuns, și puțin infinit. 

 

1. Chiar dacă lumea-i un pic anormală 

Chiar dacă anii sunt grei 

Sau cine știe ce războinică ială 

Nu mai suportă chei.. 

 

2. Atâtea ispite strălucitoare, 

Atâtea planuri, atâta chin, 

Iar ai uitat că lumea-i făcută 

Din foarte puțin. 
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31. DIMINEAȚĂ SENINĂ 

SEMNAL M 

 

I: Dimineață senină, poem de lumină, 

Te trezește din somn surâzând. 

Se ridică și norii, apar trecătorii 

Și ziua te găsește visând. 

 

II: Ești la vârsta la care, tot răul dispare 

Și tot ce îți place iubești, 

Ochii-s limpezi ca cerul, dezleagă misterul  

A tot ce în cale-ntâlnești. 

 

Ref:  

Dimineață-nsorită, fii binevenită, 

În ochii tăi mari visători. 

Te așteaptă o lume să faci lucruri bune 

Din ale inimii comori! (x2) 

 

III : Ești prieten cu vântul, 

Ești stăpân pe cuvântul 

Ce-ți deschide din mers orice drum.  

Ești aidoma zării, prieten al mării, 

Viața totu-ți oferă acum. 

 

IV: Doi ochi negri de fată, îi vezi doar o dată 

Și rămâi veșnic în umbra lor. 

Poate-i prima iubire, poate-i o amăgire, 

Dar ți-e inima plină de dor. 
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32. HIGH IN THE SKY 

LIGHTHOUSE FAMILY 

 

1. When you're close to tears remember 

Someday it will all be over; 

One day we're gonna get so! 

 

2. Though it's darker than December 

What's ahead is a different colour; 

One day we're gonna get so high in the sky! 

 

Ref. 'Cause we are gonna be 

Forever you and me, you will 

always keep me flying high in the sky of love. 

 

3. Don't you think it's time you started 

Doing what we always wanted; 

One day we're gonna get so high in the sky! 

 

4. 'Cause even the impossible 

Is easy when we got each other; 

One day we're gonna get so high in the sky! 
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33. THE ANSWER IS BLOWING 

 

1.  How many roads must a man walk down 

Before you call him a man? 

  How many seas must a white dove sail 

  Before she sleeps in the sand? 

  How many times must the cannon balls fly 

  Before they're forever banned? 

 

 Ref.  The answer, my friends, is blowing in the wind, 

  The answer is blowing in the wind. 

 

    2.  How many years can a mountain exist 

  Before it's washed to the sea? 

How many years can some people exist 

  Before they're allowed to be free? 

How many times can a man turn his head, 

  Pretending he just doesn't see? 

 

3.  How many times must a man look up 

  Before he can see the sky? 

  How many ears must one man have 

  Before he can hear people cry? 

  How many deaths will it take till he knows 

  That too many people have died? 
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34. HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN 

 

 

1. Someone told me long ago 

There's a calm before the storm, I know 

It's been coming for some time.  

 

2. When it's over, so they say,  

It will rain a sunny day, I know  

Shining down like water. 

 

Ref. I wanna know, have you ever seen the rain  

I wanna know, have you ever seen the rain 

Coming down on a sunny day? 

 

3. Yesterday and days before,  

Sun is cold and rain is hard, I know  

Been that way for all my time.  

 

4. 'Til forever on it goes  

Through the circle, fast and slow, I know  

And it can't stop, I wonder. 
 

 

 

 

 

 

 

 



35  

CÂNTECE PENTRU TABERELE DE TINERET 

 

 

35. A FOST ODATĂ - VISUL 

Mihai Mărgineanu 

 

1. A fost odată un vis frumos, un vis frumos cu un băiat şi-o fată, 

A fost un vis cam dureros, cam dureros de te rănesc mă iartă. 

A fost un vis născut în munţi, născut în munţi crescut la o cabană, 

Umbrit de brazi înalţi cărunţi, înalţi cărunţi ce astăzi se destramă. 

 

Refren: 

De ce vă destrămaţi uşor, vă destrămaţi? 

Voi vise pe poteci? 

În amintirea munţilor, a munţilor 

Să dăinuim pe veci 

Să dăinuim-didim-dida-didam-dida-dida- 

didam-didam-dida-didam, ooo, 

Dam-didim-dida-didam-dida-dida-didam-didam-dida- 

didam-dada-damdam. 

 

2. Ard stelele ca lumânări, ca lumânări pe-a muntelui altar, 

Iar cerbii iarăși pe cărări, iar pe cărări, pădurile tresar. 

 

3. Iar cel ce va veni apoi, ce va veni, pe munte tu să-l duci, să-l duci, 

În amintirea munților, a munților, să dăinuim pe veci, să dăinuim… 
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36. EPILOG 

VAMA VECHE 

 

Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa, 

Celor care cred că dragostea va mai putea schimba ceva, 

Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune așa: 

 

Nimeni n-o să îți explice ce e Dragostea 

Asta singur într-o zi de vară-o vei afla 

Și atunci să nu uiți de inima ta! 

 

Binele și Rău-n jurul tău se vor juca, 

Lumea asta moartă va-ncerca să-ți fure Dragostea, 

Niciodată să nu uiți de inima ta! 

 

Celor care cred că visele nu pot muri, 

Celor care știu că Ura nu naște copii, 

Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune-așa: 

 

Nimeni n-o să îți explice ce e Dragostea 

Asta singur într-o zi de vară-o vei afla 

Și atunci să nu uiți de inima ta! 

 

Binele și Rău-n jurul tău se vor juca, 

Lumea asta moartă va-ncerca să-ți fure Dragostea, 

Niciodată să nu uiți de inima ta! 
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37. CÂT DE DEPARTE 

Holograf 

 

1. Cât de departe să-mi duc inima 

Ca să nu se atingă de tine? 

Şi cât de departe să-mi duc dragostea 

Ca să nu se întoarcă la mine? 

Cât de departe să colind pe pământ 

Fără linişte sau fără bine? 

Cât de departe aş fugi tot n-ar fi... 

Prea departe... departe de tine. 

 

REF.  

Cât de departe? (cât de departe)... 

Cât de departe? (cât de departe)... 

Cât de departe să-mi duc dragostea... 

Departe de tine? 

 

Cât de departe? (cât de departe)... 

Cât de departe? (cât de departe)... 

Oricât de departe aş fugi pe pământ 

M-aş întoarce la tine. 

 

2. Şi cât de departe să-mi duc sufletul  

ca să nu-mi amintească de tine? 

Şi cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine? 

Marea întreagă n-ar putea scufunda 

 toată dragostea asta, ştii bine. 

Oricât de departe aş fugi tot n-ar fi prea departe...  

departe de tine. 
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38. DACĂ AI GHICI 

PASĂREA COLIBRI 

 

1. Dacă ai ghici, tot ce-ţi pot dori 

Eu ţi-aş prinde în păr 

Cunună de sori, stropită cu flori. 

 

2. Încearcă să zâmbeşti, făr' să te amăgeşti 

Şi să îţi doreşti 

Un lucru uşor, fiindcă-i trecător. 

 

Ref 1.  Dacă iei un strop de ploaie 

În palmă ai să vezi 

Că nu-i atât de greu să speri. 

Fur-o rază de lumină 

Încearcă în ea să crezi 

Şi ridică-ţi fruntea spre cer. 

 

Ref 2.  Ia un strop de fericire 

Dintr-un colţ de cer 

Ochii oglindeşte-i în el. 

Ia un fluture din soare 

Pune-ţi-l în păr 

Lângă o cunună de măr. 
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39. CÂT TRĂIM PE ACEST PĂMÂNT 
Versuri: Nicolae Dabija;  Melodie: Iurie Sadovnic și L. Chiriac 

  

1. Cât trăim pe-acest pământ 

Mai avem un lucru sfânt 

O câmpie, un sat natal 

O clopotniţă pe deal 

 

2. Cât avem o ţară sfântă 

şi un nai care mai cântă 

Cât părinţii vii mai sunt 

Mai există ceva sfânt 

Refren: 

 

Cât durea-ne-vor izvoare 

Ori un cântec ce dispare 

Cât există ceva sfânt 

Vom trăi pe-acest pământ (2 ori) 

 

3. Cât pădurile ne dor 

Mai avem un viitor 

Cât trecutu-l ţinem minte 

Mai există lucruri sfinte 

 

4. Cât Luceafărul răsare 

şi în cer e sărbătoare 

şi e pace pe pământ 

Mai există ceva sfânt 

 

Refren. 

Cât avem un sat departe 

şi un grai ce n-are moarte 

Cât ai cui zice părinte 

Mai există lucruri sfinte (2 ori) 
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40. VINO AICI 

ZOIA ALECU 
 

Vino aici, spune-mi tot ce ai 

Și de ce nu poți să mai stai, 

Lasă tot ce e trist în tine, 

Vino aici, vino lângă mine. 

 

Ref. 

Tu doar închide ochii 

Și lasă-te pe umărul meu! 

Închide ochii 

Și lasă-mi mie tot ce e greu! 

Prietene, hai vino aici! 

 

Plânsul tău poți să mi-l dai mie, 

Îl primesc chiar cu bucurie. 

Vom trăi totul împreună 

Și mereu vom trece de furtună. 

 

Vino-aici, vei uita de patimi, 

Lasă-mă să te șterg de lacrimi. 

Tot ce vreau, e să-ți fie bine, 

Vino aici, da, vino lângă mine. 
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41. CÂNTĂ CUCU, BATĂ-L VINA 

   
1. Cânta cucu, bată-l vina, 

De răsună Bucovina x 2 

Cântă cucu-ntr-un brăduţ, 

De răsună-n Cernăuţi. 

2. Cântă cucu  într-un brăduț 

De răsuna Cernăuți măi, măi 

Cântă cucu într-un brăduț 

De răsuna Cernăuți măi, măi 

 

3. Cântă cucu sus pe casă 

Toți feciorii stau la masă, măi, măi 

Nici nu beau, nici nu mănâncă 

Dar sunt supărați și cântă, măi, măi 

 

4. Cântă toți de supărare 

Că au ordin de plecare, măi, măi 

Bucovină, draga mea 

Nu știu de te-om mai vedea, măi, măi 

 

5. Bucovină, plai cu flori 

Unde sunt ai tăi feciori? măi, măi 

Bucovină, plai cu flori 

Unde sunt ai tăi feciori? măi, măi 

 

6. Au fost duși în altă țară 

Da se-ntorc la primăvară 

Înapoi când or veni 

Tot pă tine te-or iubi, măi, măi 

 

7. Cântă cucu-ntr-o grădină 

Dup-a noastră Bucovină 

Cântă-n vârful fagului 

În Codrii Cosminului, măi, măi 

 

8. Cântă cucu cu dor mult 

Bucovina te-am pierdut 

Cântă cucu-n zori, pe rouă 

Bucovina-i ruptă-n două, măi, măi 

 

9. Munților cu creasta rară 

Nu lăsați Straja să piară 

Munților cu creasta rară 

Nu lăsați Straja să piară 

10. Că de piere Straja voastră 

Moare România noastră,  măi, măi 

Că de piere Straja voastră 

Moare România noastră,  măi, măi. 

 

*Autorul versurilor este Constantin Mandicevschi, directorul Bibliotecii 
Universității din Cernăuți. Acest imn al românilor bucovineni, a fost interpretat 
ani în şir de rapsodul popular Vasile Mucea, care l-a descoperit în satul Corceşti, 
raionul Storojineţ, în nordul Bucovionei, în 1943, dar a fost inregistrat prima data 
de Grigore Leşe de-abia în anul 1996. 
Este mai mult decât o doină, este o pagină a destinului românesc care evocă un 
episod din istoria poporului nostru, la începutul secolului al XX-lea. 
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42. COPACUL ÎNDRĂGOSTIT 

ȘTEFAN HRUȘCĂ 

 

1.  Când privesc spre voi ades, pe pământ eu mă visez 

Că sunt un copac cu flori 

Și la drumul mare ies, c-un surâs de frunze verzi 

Să vă-mbrățișez în zori. 

Unii trec mereu grăbiți şi nu văd că-nfloresc 

Pentru ei adeseori, 

Însă cei îndrăgostiți şi copiii se opresc: 

Uite un copac cu flori! 

 

Ref.  Un copac cu flori şi un colţ uitat de cer, 

Un copac cu flori este tot ce vă ofer! 

Un copac cu flori, să vă pot îmbrățișa, 

Un copac cu flori, asta este viaţa mea! 

 

2.  Unde văd un geam deschis, noaptea pe când voi visați 

Prin de flori cutreierat 

Și apar ades în vis, doar de vă imaginați 

Că exist cu adevărat. 

Numai tu iubita mea, nu apari la geam deloc 

Să te pot îmbrățișa. 

Chiar de inima mi-e grea, lasă-mi doar acest noroc: 

Să-nfloresc la poarta ta! 
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43. HALLELUJAH 

 

 

1. I heard there was a secret chord 

That David played and it pleased the Lord, 

But you don't really care for music, do you? 

Well it goes like this, the fourth, the fifth, 

The minor fall, the major lift, 

The baffled king composing Hallelujah. 

 

Refr. Hallelujah Hallelujah 

Hallelujah Hallelujah 

 

2. Your faith was strong but you needed proof, 

You saw her bathing on the roof, 

Her beauty and the moonlight overthrew you. 

She tied you to her kitchen chair, 

She broke your throne, she cut your hair 

And from your lips she drew the Hallelujah. 

 

3. Surely there's a God above, 

But all I've ever learned from love 

Was how to shoot somebody  

Who outdrew you. 

It's not a cry that you hear at night  

It's not somebody who's seen the light 

It's a cold and ït's a broken Hallelujah. 
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44. PHARAOH, PHARAOH 

 

Ref. I said now: Pharaoh, Pharaoh!  Ou-ou-ou 

 

Let my people go!  yeah yeah yeah-yeah!   X2 

 

1.  Well, a burning bush told me just the other day 

That I should come over here and stay, 

I got to take my people out of Pharaoh's hand 

And lead them to the promised land. 

 

 

2.  So, me and God's people walking to the Red Sea 

And Pharaoh's army coming after me 

I raised my rod and I stuck it in the sand 

And all of God's people walked across dry land. 

 

 

3.  But old Pharaoh's army is coming to 

So what do you think that I should do? 

I raised my rod and cleared my throat 

And all of Pharaoh's army did the dead man's float. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

CÂNTECE PENTRU TABERELE DE TINERET 

 

45. LET IT BE 

 

When I find myself in times of trouble, 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be. 

 

And in my hour of darkness 

she is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be 

 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

 

And when the broken hearted 

people living in the world agree 

There will be an answer, let it be 

For though they may be parted, 

there is still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be, let it be, let it be 

There will be an answer, let it be 

 

And when the night is cloudy 

there is still a light that shines on me 

Shine until tomorrow, let it be 

I wake up to the sound of music, 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

Refre 
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46. SAILING 

ROD STEWART 
 

 

I am sailing, I am sailing, home again 'cross the sea. 

I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. 

 

I am flying, I am flying, like a bird 'cross the sky. 

I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. 

 

Ref.  Can you hear me, can you hear me 

thro' the dark nights, far away,  

I am dying, forever trying,  

to be with you, who can say. x 2 

 

We are sailing, we are sailing, home again 'cross the sea. 

We are sailing stormy waters, to be near you, to be free. 
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47. NU VISA LA MULTE LUCRURI 

Mădălina Amon 

 

Judecă, dar fără ură și cu gândul de-a zidi 

Nu mustra fără măsură, ci cât poți și tu primi 

 

Cand cei rai te trag pe sfoara, de obida sa nu strigi, 

Ei te mint, tu strangi comoara, ei te-nseala, tu castigi. 

 

REF. 

Nu visa la multe lucruri 

La palatul ce nu-l ai, 

Nici de el tu nu te bucuri 

Nici de casa-n care stai. 

 

Dă cu grijă din tezaur și ia seama la ce dai: 

Cui vrea scump dă-i snop de aur, cui vrea ieftin dă-i un pai. 

 

Cum gândești așa cuvântă, spune simplu ce-ai de spus, 

Că și ciocârlia cântă, numai cum i-e dat de Sus. 

 

Plâng două femei ca-n gheare, taina cine le-o cunoaște 

Una suferă și moare, alta suferă și naște. 

 

Între cei cu duh de piatră, tu să nu te faci la fel, 

Când un câine rău te latră, nu lătra și tu ca el. 

 

Străbătând a lumii holdă, auzeam un glas că strigă, 

Îndurarea se acordă, dar iubirea se câștigă. 
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48. DANCE, DANCE 

 

1.  I danced in the morning when the world was begun 

And I danced in the moon and the stars and the sun. 

I came down from heaven and I danced on the Earth 

At Bethelehem I had my birth. 

 

Ref. Dance, dance wherever you may be, 

I am the Lord of the dance, said he. 

And I'll lead lead you all wherever you may be, 

And I'll lead lead you all in the dance, said he. 

 

2. I danced for the scribe and the pharisee, 

But they would not dance and they wouldn't follow me. 

I danced for the fishermen, and James and John 

They came with me and the dance went on. 

 

3. I danced on a Sabath and I cured the lame, 

The holy people said it was a shame. 

They whipped and they stripped and they hung me high, 

They left me there on the cross to die. 

 

4. I danced on a Friday and the sun turned black. 

It's hard to dance with the devil on your back. 

They buried my body and they thought I'd gone, 

But I am the dance and I still go on. 

 

5. They cut me down and I leapt up high. 

I am the life that will never, never die. 

And I'll live in you if you live in me, 

For I am the lord of the dance, said he. 
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49. LANŢUL COLIVIILOR 

PASĂREA COLIBRI 

 

1. În pântecele maicii stăteai şi râdeai, o ce colivie frumoasă aveai! 

Şi deodată, plângând într-o seară, te-ai trezit pe pământ ca-ntr-o gară. 

Ca şi cum ai fi fost dat afară din rai. 

 

Copil doar o clipă, stingher şi mirat, 

 la şcoală te-au dus într-un vechi internat. 

Şi cum visele stând între ziduri, începuseră să capete riduri 

Ai spart geamul şi-n zări fără nume ai plecat. 

 

Ref.  Ce te zbaţi tu frăţioare, grângul e departe tare 

Şi pe colivia mica şade colivia mare, 

Nu-i chip de evadare! 

 

3. Abia ai trecut din copil în bărbat şi iată-te tuns cu chipiu de soldat, 

Te-a vânat colivia cazarmă să te-nsoare cu patul de armă, 

Dar c-un pic de noroc şi de-aici ai scăpat. 

 

Şi iată iubirea desculţă prin ploi te cheamă râzând să priveşti înapoi, 

Nici nu ştii în ce lungă robie, o porneşti când uşor te îmbie, 

Să treci pragul acum coliviei in doi. 

 

5. Visând să fii liber o singură zi, de-acum ai albit tot schimbând colivii 

Şi din viaţa aceasta-ntr-o seară, te trezeşti dat pe uşă afară, 

Ca un înger bolnav părăsit de cei vii. 

 

6. Dar Domnu' văzându-te a nimănui, coboară voios vrând cu El să rămâi 

Şi pe drum îţi vorbeşte în şoaptă, ce duminici frumoase v-aşteaptă, 

Sus în cer unde sunt locaşurile lui. 
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50. GIVE A LITTLE LOVE 

  

Well I know my death will not come, 

 ‘Til I breathe all the air out my lungs, 

 ‘Til my final tune is sung, 

But all is fleeting, yeah, but all is good 

And my love is my whole being 

And I’ve shared what I could 

   

Ref. But if you give a little love, 

You can get a little love of your own, 

Don’t break his heart. 

Yeah, if you give a little love, 

You can get a little love of your own, 

Don’t break his heart. 

 

Well my heart is bigger than the earth 

And though life is what gave it love first 

Life is not all that it’s worth 

‘Cause life is fleetin, yeah, but I love you, 

And my love surrounds you like an ether 

In everything that you do 

  

Well if you are (what you love) 

And you do (what you love) 

I will always be the sun and moon to you, 

And if you share (with your heart) 

Yeah, you give (with your heart) 

What you share with the world is what it 

keeps of you. 
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51. CE LIBERI AM FI 

Ioan Gyuri Pascu 

  

Dacă am ști cum e să fii o frunză, 

Am ști cântecul vântului, 

Am ști taina pământului. 

 

Dacă am ști cum e să fii o floare, 

Am ști să bem lumina soarelui 

Și am cunoaște taina lui. 

 

Refren: 

Ce liberi am fi, 

Ce liberi am fi 

Ce liberi am fi dacă am ști. 

 

Ce liberi am fi, 

Ce liberi am fi 

Ce liberi am fi dacă am ști. 

 

Dacă am ști că răul e doar frica 

Născută-n mintea omului 

Am da frâu liber curajului. 

Dacă am ști că binele e pacea, 

I-am spune minții-n loc să stea 

Când glăsuiește inima. 

 

Dacă am ști că sufletele-s una, 

Am ști că una-s oamenii 

Și nicio luptă n-ar mai fi. 

Dacă am ști cu toții ce-i iubirea, 

Nicio secundă n-am mai suferi 

Căci nicio taină n-ar mai fi. 
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52. DACII LIBERI 

Focul Viu 
 

Coboară dacii liberi din columnă 

Prin bărbi și plete șuieră în vânt 

Aduc cu ei sărutul libertății 

Și-al permanenței ce răsună-n cânt (x 2) 

 

 

Refren: 

Când auzi de chiu și vai, puneți șeile pe cai 

Să cântăm în vechiul grai, țurai, țurai și no haaai 

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai (x 2) 

 

Se-aude tropotul de cal în noapte 

Printre păduri stinghere și pustii, 

Vuiește prin galopul ce-l stârnește 

Iubirea de moșie și de fii. (x 2) 

 

Suntem urmași de daci și suntem liberi, 

Căci libertatea ne-a fost crudul rod, 

Murind am rupt în veacuri mii de lanțuri 

Ce ne-au robit mereu de-atâtea ori. (x 2) 

 

Lăsăm să treacă peste noi durerea 

Și focul ce se-ncinge peste timp, 

Căliți de-atâta ură și robie 

Strigăm că libertatea-i lucru sfânt. (x 2) 
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53. TREI SFERTURI ÎN CER 

Melodie: Mădălina Amon; Versuri: Adrian Păunescu 

 

În oamenii de pe aici, e Dumnezeu pe semne 

Când ei în curți cu pașii mici aduc în case lemne 

Și e o liniște de rai în gestul lor de-o viață 

În care dau nutreț la cai și oile-și răsfață 

 

Dar mai ales în tot ce fac e semn că nu li-i frică 

Un suflet clar din trup opac la ceruri se ridică 

 

Refx2:   Și uneori la focul mic din casa lor sărmană 

Iisus induioșat un pic coboară din icoana 

 

 

O capră și-a zdrobit un corn sărind pe ușă spartă 

Desenul fumului din horn e opera de artă 

și-n toate șipcile din gard, un clopot mai tresare 

Când vreascurile-n brațe ard cu-o mistică ardoare 

Ninsorile nici nu mai cad în viscoliri cu vaiet 

Scântâietorul lor răsad plutește blând în aer 

 

Refx2: 

 

Respiră-n toate un mister ce satul îl îndrumă 

Trei sferturi să se afle-n cer și doar un sfert în humă 

Și nu se știe sunt țărani sau îngeri sunt pe semne 

Cei care de atâția ani aduc în casă lemne 

Și suflă-n focul lor mereu sporindu-le nădejdea 

Să-i fie cald lui Dumnezeu aflat în toți aceștia. 

Refx2 
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54. CÂNTEC DE OAMENI 

Muzică și versuri – Valeriu Sterian 

 

I.    Mă duc ades cu gândul 

Prin veacuri înapoi 

Să înţeleg istoria 

Acestui neam de soi... 

 

Ref:  Hei, aici la noi, 

Pe acest pământ, 

Oameni buni au fost, 

Oameni buni mai sunt. 

 

II.   şi tot ce curge-n noi, 

Iubire sau durere, 

E din străbuni venită 

şi ce-i străbun nu piere! 

 

Rf. 

 

III.  E timpul să-nţelegem 

Istoria de mâine, 

E timpul să-nţelegem, 

Că pâinea naşte pâine! 
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55. CÂND LA RAI 

(melodia Lelita Săftiţă, Anton Pann; 

versuri ÎPS Bartolomeu Anania; 

aranjament Bogdan Constantin Dincă) 

  

1. Când la-rai, la-rai, la-rai 

Vise vin în alb alai, 

Alb alai pe nori de nea, 

Pentru tine draga mea. 

 

2. Şi-n mijloc de alb alai, 

Lin alai de tânăr crai, 

Tânăr crai săltând în şa 

Cum visai şi eu candva. 

 

3. Cânt la-rai, la-rai, la-rai 

Unui crai cu păr balai 

Şi cu ochi de albăstrea 

Ce-o porni şi nunta ta 

 

4. Şi-mprejur de lin alai 

Alb alai cu dulce grai 

Cântec alb îţi va cânta 

Cum şi eu sub albă stea 

 

5. Cânt la-rai, la-rai, la-rai, 

Alb alai şi lin alai 

Şi-n mijloc de alb alai, 

Lin alai de tânăr crai. 

 

6. Când la-rai, la-rai, la-rai 

Vise vin în alb alai, 

Alb alai pe nori de nea, 

Pentru tine draga mea. 
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56. MUGUR MUGUREL 

(melodia şi versuri Anton Pann) 
 

1. Mugur,mugur, mugurel 

Fă-te curând măricel, 

Înfrunzeşte frumuşel, 

Mugur, mugur, mugurel. 

 

2. Că tu dacă înverzeşti, 

Mugur, mugur, mugurel, 

Pe toate le veseleşti, 

Mugur, mugur, mugurel. 

 

3. Că ne-am săturat de iarnă, 

Mugur, mugur, mugurel, 

Şi de răutate-n ţară, 

Mugur, mugur, mugurel. 

 

4. Iartă-i, Doamne, pe ciocoi, 

Mugur, mugur, mugurel, 

Cum ne ierţi şi Tu pe noi, 

Mugur, mugur, mugurel. 

 

5. Mugur, mugur, mugurel, 

Fă-te curând măricel, 

Înfrunzeşte frumuşel, 

Mugur, mugur, mugurel 
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57. CÂND A FOST SĂ MOARĂ ȘTEFAN 

 

 

1. Când a fost să moară Ştefan 

Multă jale-a fost în ţară 

Şi la patul lui de moarte (bis) 

Toţi boierii s-adunară. 

 

 

 

 

 

2. Cu un dangăt plin de jale 

Mii de clopote dau veste: 

Ştefan Vodă al Moldovei, (bis) 

Ştefan Vodă nu mai este! 

 

3. Tristă-i mănăstirea Putna, 

Porţile deschise-aşteaptă 

Strălucit convoi ce vine (bis) 

Şi spre ea încet se-ndreaptă. 

 

4. Este Ştefan, azi străbate 

Cel din urmă drum din ţară 

Dar pe unde trece-acuma, (bis) 

În măreaţa zi de vară? 

 

5. Plânge dealul, plânge valea, 

Plâng pădurile bătrâne, 

Şi poporu-n hohot plânge: (bis) 

– Cui ne laşi pe noi, stăpâne? 

 

6. – Eu vă las în grija mare 

A lui Dumnezeu cel Sfânt, 

Să stati strajă la hotare, (bis) 

Să păziţi acest pământ! 

 

7. Şi de veţi vedea că vine 

Vreun duşman nesăbuit, 

Să strigaţi atunci la mine, 

Voi sări şi din mormânt! 

 

8. Toţi copiii României 

sunt din neamul lui Traian 

Şi în fiecare suflet, (bis) 

se mai naşte un Ştefan 

 

9. Jos în vale sus pe creste, 

Tuturora daţi de veste 

Ştefan Vodă al Moldovei, (bis) 

Ştefan Vodă mai trăieşte 
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58. NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN 

Nicolae Furdui Iancu 
 

Nu uita că ești român, 

Nu uita că ești român, 

 

Că sus în deal la tine-n sat (bis) 

Popa Ioan te-a botezat 

Și Lelea Stanca te-a ținut un an la sân 

 

Nu uita că ești român, 

Nu uita că ești român, 

Că tatăl tău și mama ta 

Bunicul și bunica ta 

Te-au învățat dintotdeauna să fii bun 

 

Nu uita că ești român, 

Nu uita că ești român, 

Că tatăl tău a fost cioban 

Bunicul tău a fost Traian 

Și-n țara asta te-ai născut să fii stăpân 

 

Nu uita că ești român, 

Nu uita că ești român, 

Că rădăcina ta de veacuri 

Stă înfiptă în ogor 

Și nu o poate smulge-un viscol trecător 

 

Nu uita că ești român (bis) 
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59. HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ 

 

1. Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inimă română, 

Sa-nvârtim hora frăției 

Pe pământul României! 

 

2. Iarba rea din holde piară! 

Piară dușmănia-n țară! 

Între noi să nu mai fie 

Decât flori și omenie! 

 

3. Măi muntene, măi vecine 

Vino să te prinzi cu mine 

Și la viață cu unire 

Și la moarte cu-nfrățire! 

 

4. Unde-i unul nu-i putere 

La nevoi și la durere 

Unde-s doi puterea crește 

Și dușmanul nu sporește! 

5. Iarba rea din holde piară! 

Piară dușmănia-n țară! 

Între noi să nu mai fie 

Decât flori și omenie! 

 

6. Măi muntene, măi vecine 

Vino să te prinzi cu mine 

Și la viață cu unire 

Și la moarte cu-nfrățire! 

 

7. Unde-i unul nu-i putere 

La nevoi și la durere 

Unde-s doi puterea crește 

Și dușmanul nu sporește! 

 

8. Și să vadă sfântul soare 

Într-o zi de sărbătoare 

Hora noastră cea frățească 

Pe câmpia românească! 
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60. HAI SĂ-NTINDEM HORA MARE 

Nicolae Furdui Iancu 
 

Hai să-ntindem hora mare, mai aici și mai colea, 

Mai aproape de hotare, ca să trecem granița. 

Mai aproape de hotare, până-n Basarabia. 

 

Noi suntem ai României, noi suntem și frați uniți, 

Și pe câmp de bătalie vom lupta nebiruiți. (bis) 

 

Nu ne-spaimântează moartea, noi suntem nemuritori, 

Moartea-i sfânta dacă soarta, ne va-ncorona cu flori. (bis) 

 

Pentru un picurel de sânge, nu ne vom inspaimânta, 

Frații noștrii ne vor plânge, țara nu ne va uita. (bis) 

 

Așa este tot românul, de când este pe pământ, 

A luptat pentru dreptate și pentru pământul sfânt. 

A luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. 
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61. BASARABIE FRUMOASĂ 

Veta Biriș 

  

Basarabie frumoasă, 

Bine te-ai gătit, mireasă, 

Că ți-aducem pețitor, pețitor 

Mândrul nostru tricolor. 

Că ți-aducem pețitor, pețitor 

Mândrul nostru tricolor. 

 

Basarabie măreață, 

Bine te-ai trezit la viață, 

Că ți-aducem pețitor, pețitor 

Mândrul nostru tricolor. (bis ultimele 2 versuri) 

 

Basarabie măiastră, 

A sosit și vremea noastră, 

Și ți-aducem pețitor, pețitor, 

Mândrul nostru tricolor. (bis ultimele 2) 

 

Basarabie Română, 

Hai să dăm mână cu mână, 

Că ți-aducem pețitor, pețitor, 

Mândrul nostru tricolor. (bis ultimele 2) 

 

Să pornim la cununie, 

Astăzi pentru veșnicie 

Că ți-aducem pețitor, pețitor 

Mândrul nostru tricolor. (bis ultimele 2) 

 

Basarabie frumoasă, 

Bine te-ai gătit mireasă, 

Că ți-aducem pețitor, pețitor, 

Mândrul nostru tricolor. (bis ultimele 2 
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62. TRECEȚI BATALIOANE ROMÂNE CARPAȚII 
 

   

1. Un cântec istoric ne-aduce aminte 

Că fraţii în veci vor fi fraţi 

Un cântec de luptă bătrân ca Unirea 

Voi, compatrioţi, ascultaţi (bis ultimele 2 versuri) 

2. Treceţi, batalioane române, 

Carpaţii 

La arme cu frunze şi flori 

V-aşteaptă izbânda, v-aşteaptă şi 

fraţii 

Cu inima la trecători 

 

3. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne 

cheamă 

Nădejdea e numai la noi 

Sărută-ţi, copile, părinţii şi fraţii 

Şi-apoi să mergem la război 

 

4. ’Nainte, ’nainte spre marea Unire 

Hotarul nedrept să-l zdrobim 

Să trecem Carpaţii, ne trebuie 

Ardealul 

De-o fi se ne-ngropăm de vii 

 

5. Cu săbii făcură Unirea, ce inimi 

Spre Alba cu toţii mergeam 

Toţi oamenii ţării semnau întregirea 

Voinţa întregului neam 

6. Cu toţii eram regimente 

române 

Moldova, Muntenia, Ardeal 

Fireasca Unire cu patria-mumă 

Ne-a fost cel mai drept ideal 

 

7. Aceasta-i povestea Ardealului 

nostru 

Şi-a neamului nostru viteaz 

Istoria-ntreagă cu lupte şi jertfe 

Trăieşte-n Unirea de azi 

 

8. Dreptatea şi pacea veghează 

Carpaţii 

Şi ţara e frunze şi flori 

A noastră-i izbânda, ai noştri sunt 

fraţii 

Trăiască în veci trei culori 

 

9. Vrem linişte-n ţară şi pace în lume 

Dar dac-ar veni vreun blestem 

Carpaţii şi fraţii sări-vor ca unul 

Urmând comandantul suprem 

 

10. Treceţi, batalioane române, Carpaţii 

La arme cu frunze şi flori 

V-aşteaptă izbânda, v-aşteaptă şi fraţii 

Cu inima la trecător
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1. O LUME MINUNATĂ 

2. ELEFANTUL 

3. CÂŢI 

4. BICICLETA 

5. DACĂ RÂZI 

6. POVESTEA LUI OAKEY 

7. LUMEA COPIILOR 

8. COPIII LUMII 

9. LA PARIS 

10. SUPĂ DE ZARZAVAT 

11. SCOICA DE MARE 

12. NOUĂ NE PLAC FLORILE 

13. ÎNTR-O NU ȘTIU CARE SEARĂ 

14. NOAPTE BUNĂ 

15. MINUNĂȚIILE ORAȘULUI 

16. MI-O ZIS MAMA CĂ MI-O DA 

17. IUBIND AŞA 

18. BROASCA ŢESTOASĂ 

19. GHINDA 

20. S-A APRINS O STEA 

21. THE LION SLEEPS TONIGHT 

22. STELELE SĂ-MI STEA 

23. TINCTURI DE FRUNZE 

24. ANDRII-POPA 

25. VREMURI 

26. AMINTIRE CU HAIDUCII 

27. DORUL 

28. LACRIMĂ DE DOR 

29. IDEAL 

30. N-AI NEVOIE DE FOARTE MULTE 

31. DIMINEAȚĂ SENINĂ 

32. HIGH IN THE SKY 

33. THE ANSWER IS BLOWING 

34. HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN 

35. A FOST ODATĂ - VISUL 

36. EPILOG 

37. CÂT DE DEPARTE 

38. DACĂ AI GHICI 

39. CÂT TRĂIM PE ACEST PĂMÂNT 

40. VINO AICI 

41. CÂNTĂ CUCU, BATĂ-L VINA 

42. COPACUL ÎNDRĂGOSTIT 

43. HALLELUJAH 

44. PHARAOH, PHARAOH 

45. LET IT BE 

46. SAILING 

47. NU VISA LA MULTE LUCRURI 

48. DANCE, DANCE 

49. LANŢUL COLIVIILOR 

50. GIVE A LITTLE LOVE 

51. CE LIBERI AM FI 

52. DACII LIBERI 

53. TREI SFERTURI ÎN CER 

54. CÂNTEC DE OAMENI 

55. CÂND LA RAI 

56. MUGUR MUGUREL 

57. CÂND A FOST SĂ MOARĂ ȘTEFAN 

58. NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN 

59. HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ 

60. HAI SĂ-NTINDEM HORA MARE 

61. BASARABIE FRUMOASĂ 

62. TRECEȚI BATALIOANE ROMÂNE CARPAȚII 

 

CUPRINS: 
 


