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1.

Cântec pentru prieteni

Ie-e-e, ie-e-e, ie!
Ie-e-e, ie-e-e!

In seara asta mare,
Cu totii vom canta.

Ai nevoie de-un prieten

Va fi o sarbatoare

Pe care, cu-adevarat,

Ce n-o putem uita.

Sa il simti aproape de tine
Atunci cand viata greu te va incerca.

Ie-e-e, ie-e-e!
Ie-e-e, ie-e-e!

Ie-e-e, ie-e-e, ie!
Ie-e-e, ie-e-e, ie!

S-aprinda fiecare
Scanteia ce-i va da

In seara asta mare,

Speranta pentru maine,

Cu totii vom canta.

Puterea de-a visa.

Va fi o sarbatoare
Ce n-o putem uita.

Ie-e-e, ie-e-e!
Ie-e-e, ie-e-e!

Ie-e-e, ie-e-e, ie!
Ie-e-e, ie-e-e, ie!

Pastreaza aceasta clipa,
Ea este doar a ta.
Si seara asta mare
Prin voi va exista.

Ie-e-e, ie-e-e, ie!
Ie-e-e, ie-e-e, ie!
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2.

Al 9-lea Cer

Hai sa fugim intr-o poveste

Hai sa fugim in alta lume

In care tainic sa ratacim

Sa evadam in necunoscut

Netulburati de nici o veste

Si vindecati sa fim deodata

Intre uitare si sublim

De toata vina din trecut

Si obsedati de-aceleasi patimi
Ca intr-o boala fara leac
Sa ne lasam atinsi de vraja

Si sa intram in aventură

Care sa tina cat un veac.

Pentru un timp nelimitat
Sa ne lasam fara masură
Prada eternului pacat.

Refren:
Si sa fim inca o data

Refren:

Prizonierii unui mister

Si sa fim inca o data

Si-ntr-o clipa uitata

Prizonierii unui mister

Sa plutim in al noualea cer.

Si-ntr-o clipa uitata
Sa plutim ïn al noualea cer.
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3.

Aruncarea in valuri
Iubita mea să devenim acvatici

Iubita mea, să ne-aruncăm în mare,

Pământul care suntem ni-i destul

Împleticiţi în sare şi guvizi

Sătulă eşti de cele pământene

Să fie marea templul nunţii noastre

De cele pământene, sunt sătul.

Pe urmă, uşa ţărmului s-o-nchizi

Refren

Iubita mea, te-ai îmbrăcat în alge
şi te sărut cu univers cu tot

Ne vor privi prin sute de binocluri

Pe zarea sfâşiată de păcate

Se vor uita ca la un alt prăpăd

Plutim râzând, şi ne iubim înot

Mirându-se că doi fusesem parcă
Si ei pe mare numai unul văd

Refren:
Iubita mea, să ne-aruncăm în mare

Dar nu-i nimic, le vom plăti aceasta

Si să trăim în mare neînfrânt

Vom reveni în anul 2000

Să ne luăm dacă doreşti la vară

Cu plete-ncărunţite mult de sare

Trei săptămâni concediu pe pământ

Si-n braţe cu o mare de copii
Ti-am spus de mult că pe pământ sunt rele
Refren

Ti-am spus că marea-i căpătâiul meu
Ti-am pregătit o flotă scufundată
Si-o nuntă, pe-un vapor de minereu
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4.

Taina

Dacă n-am să vin deseară

În noaptea asta mamă

Mamă uşa n-o-ncuia

Lumea e a mea

Spune-i tatei că-s în poartă

O lume de douăzeci de ani

Sau găseşte tu, găseşte tu

Priveşte, mamă, jocul şi taci,

Găseşte tu ceva.

nu întreba!
E foarte simplu, este seara mea.

În noaptea asta mamă
Lumea e a mea

De m-apucă miezul nopţii

O lume de douăzeci de ani

Şi eu, mamă, n-am venit

Priveşte, mamă, jocul şi taci,

Lasă telefonu-n pace

nu întreba!

Căci în noaptea asta, în noaptea asta

E foarte simplu, este ziua mea.

Mamă, nu-s de găsit.

Nu pune nici-o întrebare

În noaptea asta mamă

De întrebări m-am săturat
Lumea e a mea
Nelamurită să ramână

O lume de douăzeci de ani

Fie taina mea, fie taina mea

Priveşte, mamă, jocul şi taci, nu

N-o-mpart cu nimenea.

întreba:
E foarte simplu, este noaptea mea.
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5.

La o cana cu vin

De-acuma poti sa pleci

Aseara te-am asteptat

La alta, linistit

Si n-ai venit

Mi-am pierdut si timpul

Poate te-ai suparat

Si tot nu m-ai iubit

Sau poate-ai adormit

Refren…

Refren:
Deseara sa nu m-astepti
Deseara n-am sa vin
Pentru doua vorbe
La o cana cu vin.

Deseara sa nu m-astepti
O, nu, n-am sa vin
Pentru "Buna, seara!"
Atât, si-o cana cu vin

Speram ca într-o zi
Si tu sa ma iubesti
Dar din romante stiu
Ca sperând gresesti.

Refren…
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6.

Cât de departe

Cat de departe sa-mi duc inima,

Cat de departe? (Cat de departe? )

Ca sa nu se atinga de tine...

Cat de departe? (Cat de departe? )

Cat de departe sa-mi duc dragostea,

Cat de departe sa-mi duc dragostea?

Ca sa nu se intoarca la mine...

Departe de tine...

Cat de departe sa colind pe pamant,

Cat de departe? (Cat de departe? )

Fara liniste sau fara bine?

Cat de departe? (Cat de departe? )

Oricat de departe as pleca

Oricat de departe as fugi pe pamant,

Tot n-ar fi prea departe...

M-as intoarce la tine...

Departe de tine!

Cat de departe? (Cat de departe? )
Cat de departe? (Cat de departe? )

Cat de departe? (Cat de departe? )

Cat de departe sa-mi duc dragostea?

Cat de departe? (Cat de departe? )

Departe de tine...

Cat de departe sa-mi duc dragostea?

Cat de departe? (Cat de departe? )

Departe de tine...

Cat de departe? (Cat de departe? )
Oricat de departe as fugi pe pamant,

Cat de departe? (Cat de departe? )

------- Cu STOP ----

Cat de departe? (Cat de departe? )
M-as intoarce la tine...

Oricat de departe as fugi pe pamant,
------- Cu STOP ----

M-as intoarce la tine...
Si cat de departe gandul sa mi-l ascund,
Ca nu-mi aminteasca de tine?
Si cat de adanc sa-mi ingrop inima
Ca sa nu se mai zbata in mine?
Marea intreaga n-ar putea scufunda,
Toata dragostea asta, stii bine..
Oricat de departe as fugi
Tot n-ar fi prea departe...
Departe de tine...
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7.

Fata din vis
Privesc la trenul care,

Imi amintesc de tine

Ducea nepasator,

Stateai in fata mea,

Caldura soaptei tale,

A fost de-ajuns o privire

Ce-avea so piarda pana-n zori.

Ce n-o pot, n-o pot uita.

Afara numai vantul,

Cu bratele-amandoua,

Gonind prin noapte spunea,

Incerc sa te regasesc,

Sa las in urma timpul,

Sa fim din nou impreuna,

Ce mult prea, prea iute alerga.

E tot ce pot, sa imi doresc.

Daca vrei (daca vrei)

Cu gandul pret de o clipa

Voi fi cu tine,

Sa te-nteleg as fi vrut,

Daca vrei (daca vrei),

As fi ramas cu tine,

Voi sta langa tine.

C-am sa te pierd nu am crezut.
Afara numai vantul,
Gonind prin noapte spunea,

Naaaa, na na na, na na na,
Na na naaaa na…

Sa las in urma timpul,
Ce mult prea, prea iute alerga.

Pornesc la drum prin noapte,
In noaptea-n care ti-am zis,
Ca numai tu dintre toate,
Doar tu esti fata din vis.} bis
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8.

Să nu-mi iei niciodată
dragostea

Poti să-mi iei tot ce-am mai scump pe
lume

Poti sa ma torni intr-un pahar cu apa

Poti sa-mi iei zilele, noptile sau anii de
vrei

Sau sa ma uiti pe fundul marii printre
pestii rapitori

Sa ma lasi singur intr-un loc anume

Sa ma lasi sa plutesc pe un val in Marea
Moarta

De unde sa nu pot vreodata sa ma intorc
la ai mei

Sau din cer cu ploaia incet sa ma cobor

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea
Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea
Poti sa ma faci una cu pamantul
Sa ma calci in picioare de o mie de ori

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

Sa ma sfasii cu dintii si-apoi sa chemi
vantul

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

Sa-mi imprastie trupul intr-o mie de zari

Si zilele vor fi din nou asa cum au mai
fost

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea
Poti sa-mi tot ce-am mai scump pe lume

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea

Poti sa-mi iei zilele, noptile sau anii de
vrei

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

Sa ma lasi singur intr-un loc anume

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

De unde sa nu pot vreodata sa ma intorc
la ai mei

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea
Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea

Si zilele vor fi din nou asa cum au mai
fost

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau
Fiindca atunci am sa mor de dorul tau
Fiindca atunci am sa mor de dorul tau

De dorul tau, da, da, de dorul tau

Si zilele vor fi din nou asa cum au mai
fost
De dorul tau, da, da de dorul tau
De dorul tauuuuuuuuuuuuuuuuu
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9.

Un alt început
Sunt zile in care nu cred

Strada pe care-ai stat

Ce te-ar putea opri

Pastreaza si acum

Sa fiu tot eu acela

Locuri prin care-altadat'

Pe care-l vei dori.

Cu tine am trecut.

Sunt singur, de-atata vreme,
Singur si de mult

Cand ploaia in parc ne prindea

La usa mea nici nu mai tin minte

Si totul era linistit

De cand nu ai batut.

Traiam clipe care-as fi vrut
Sa n-aiba un sfarsit.

Altul, desigur,
Te va iubi mai mult.

Acuma mi-e greu sa mai cred

Va fi un alt inceput.

Ca tot ce s-a-ntamplat

Nu stiu, desigur,

Mai poate fi, macar odata,

Ce ti-ai dorit mai mult,

Mai poate fi adevarat.

Poate un alt inceput.
(solo)

In clipa in care-am sa plec
Ce rost ar mai avea ?

Altul, desigur,

Prin fata din nou sa-ti trec,

Te va iubi mai mult.

Nimic nu s-a schimbat !

Va fi un alt inceput.
Nu stiu, desigur,

Altul, desigur,

Ce ti-ai dorit mai mult,

Te va iubi mai mult.

Poate un alt inceput.

Va fi un alt inceput.
Nu stiu, desigur,
Ce ti-ai dorit mai mult,
Poate un alt inceput.
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10.

Nu-i nimic, asta e!
Ei si la ce bun sa ma mai strigi pe

Ei la ce bun sa intrebi de ce iubito

nume
Daca n-ai aflat deja

Nu te-am mai auzit,

Pai si la ce bun sa intrebi de ce iubito

Ei si la ce bun sa ma mai strigi pe

Acum tot n-ar mai conta.

nume

Cand cocosii tai vor canta in zori

Nu te-aud, am asurzit.

Pe geam te uita eu sunt calator

Dar ma tot framant si ma gandesc pe
calea mea

Tu esti devina ca ma pierd din nou in

Iubeam, o femei, biet copil ea imi

nori

spunea
Dar nu-i nimic, asta e!

Eu inima i-am dat dar ea sufletu-mi
dorea
Dar nu-i nimic, asta e!

Ei si la ce bun sa aprinzi acum lumina
Cea de care n-am aflat

Si deci, deci adio,
Ei si la ce bun sa aprinzi acum lumina

Unde plec, hm, pai nu prea stiu

Drumul meu e-ntunecat.

Dar pe curand nu-i bun iubito, Nu!

Dar dorea cumlit sa fi gasit ceva de

Un adio e mai viu.

spus

Nu, nu-i timp acum

O vorba buna ce oricum n-ar fi

De vreun "imi fac repros"

indeajuns

Puteai tu multe, dar ce folos

Timp de vorbe multe pentru noi n-au

Tu mi-ai cheltuit anii mei cei mai

fost-ndeajuns

frumosi

Dar nu-i nimic, asta e!

Dar nu-i nimic, asta e! (x 2)
But don't think twice, it's alright.
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11. Zori de zi

E dimineata zori de zi,
Oamenii vad oamenii
Roua pe dealuri,
peste flori,
Fericit deasupra zbori.

E dimineață zori de zi
Uite pleacă dracii mii,
E dimineață zori de zi
Se coboară în-ge-rii
Hei, hei, hei zei peste zei

Hei, hei, hei zei peste zei,
Hei, hei, hei Soare scantei.

Hei, hei, hei soare scân-tei

E dimineata adevarat
Sufletul fara pacat,
E dimineata in viata mea
Razele scalda inima.

Hai, hai, hai, hai sus pe cai!

Hai, hai, hai Rai langa Rai,
Hai, hai, hai, hai sus pe cai.

Caii mei cei albi,
Cai înari-pați,
Lângă mine fraaa-ți.
Caii mei usori,
Liberi zburatori,
Se ridica-n zori.
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12.

Vremuri
Hei, tramvai, cu etaj si tras de cai,

Hei, tramvai, cu etaj si tras de cai,
Hei, joben, ce umblai la "Mon jardin",
Hei, joben, ce umblai la Mon Jardin
Hei, bunic, cu monoclu erai sic,
Hei, bunic, cu monoclu erai sic,
Hei, can-can, cu picioarele-n tavan.
Hei, can-can, cu picioarele-n tavan.
Toate-au fost la timpul lor

Toate-au fost la timpul lor

Ceva exagerat,

Ceva exagerat,

Anii au trecut in zbor

Anii au trecut in zbor

Si lumea le-a uitat.

Si lu-mea le-a uitat...

Da, Da... Nu, Nu….

Da, Da... Nu, Nu…

Hei, pletosi, cu pantaloni stramti si
soiosi
Chitaristi, zgomotosi si fantezisti,
Minijup, foarte scurt si strans pe trup,
Hei, tu shake, indracit ca un berbec.

Toate sunt la moda acum
Si tot exagerat,
Timpul trece ca un fum
Si tot va fi uitat...
Da, da...
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13.

Tristeti provinciale

La-Li, La-Li, Lu-Lu
Li-Li, Li-Li, Lu-La,
La-la, la-la-lu-lu-lu-lu
La-la-la-la, li-li-li-lu-la,
Hei-ei-ei-ei, hei-ei, la-la-lu-lu-lu,
La-la, li-lu-la-lu-lu-lu

Tristeti romantice de fata
Cu nasul lung si demodat
Si de odaie mobilata
In care-a stat un magistrat.
La-Li, La-Li, Lu-Lu
Li-Li, Li-Li, Lu-La,
La-la, la-la-lu-lu-lu-lu
La-la-la-la, li-li-li-lu-la,
Hei-ei-ei-ei, hei-ei, la-la-lu-lu-lu,
La-la, li-lu-la-lu-lu-lu

Tristeti de dupa-amiezi ploioase,
Si de nostalgice obsesii,
Cand stai cu storurile trase
Si-astepti sa vie ora mesii.
Si-astepti sa vie ora mesii.

(slow)

Tristeti de strazi pustii si mute,
De ziduri vechi si cu fatade,
De edificii cunoscute
In care nu stii cine sade.
In care nu stii cine sade.

Tristeti pustii, molipsitoare,
De ce ma urmariti mereu
Si fie ploaie ori ninsoare
Va tineti scai de capul meu?...
Va tineti scai de capul meu?...

De domicilii spatioase,
Cu flori la geam si cu salon,
Din care pe la ceasul sase
Auzi urland un gramofon.
Auzi urland un gramofon.

La-Li, La-Li, Lu-Lu
Li-Li, Li-Li, Lu-La,
La-la, la-la-lu-lu-lu-lu
La-la-la-la, li-li-li-lu-la,
Hei-ei-ei-ei, hei-ei, la-la-lu-lu-lu,
La-la

La-Li, La-Li, Lu-Lu
Li-Li, Li-Li, Lu-La,
La-la, la-la-lu-lu-lu-lu
La-la-la-la, li-li-li-lu-la,
Hei-ei-ei-ei, hei-ei, la-la-lu-lu-lu,
La-la, li-lu-la-lu-lu-lu

Li-lu-la-lu-lu
Li-lu-la-lu-lu
Li-lu-la-lu-lu,
Li-lu-la-lu-lu

Tristeti de goarna funerara,
Melancolii de catelus,
Uitat de cineva pe-afara
Sa schiaune pe langa usi.
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14.

Lordul John

Si-apoi gata de bataie,
El se-ndreapta spre taran:

Se zvonise prin ziare,

- Spui ca esti grozav de tare,

Ca-n Irlanda-i intr-un sat,

De ti-a mers cuvânt prin lume.

Un barbat grozav de tare.

Eu din Londra vin anume,

Lordul John prinzand de veste,

Trânta deci cu tine vreau.

Cine e si de-unde este,
Vrea sa stie daca e adevarat.

Dar taranul se cruceste,
Simte palmele ca-i ard,

Ca multi lorzi de vita veche,

Lenes, tarnul si-l propteste,

Din indepartatul nord,

Scuipa-n palme si se-ntinde

Lordul John e-ntr-o ureche,

Si pe lord de brau il prinde

Fluiera pe drum si canta,

Si-l azvirle, si-l azvirle peste gard.

Si e cel dintai la trânta,
Si e cel mai tare lord.

- O sa stau acum cu tine sa ma lupt.
Mai vrei ceva?

A gasit in urma satul,

Auzi tu cu ce gand vine!

Pe taran el l-a gasit,
Ocupat cu maturatul.

Lordul John privind cu jale

Si asa, ochind-ul bine,

Si tinindu-se de sale,
Lordul drept spre dansul vine,
Strigă să-i azvârle calul,

Far-a-i zice, far-a-i zice bun gasit.

Să poată pleca. (x3)
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15.

Epilog

Celor care cred ca lumea asta
Cu iubire va scapa
Celor care cred ca Dragostea
Va mai schimba ceva
Le vom cânta, le vom cânta,
Le vom spune asa:

Celor care cred ca lumea asta
Cu iubire va scapa
Celor care cred ca Dragostea
Va mai schimba ceva
Le vom cânta, le vom cânta,
Le vom spune asa:

Nimeni n-o sa iti explice
Ce e Dragostea
Asta singur intr-o zi de vara
O vei afla
Si atunci
Sa nu uiti
De inima ta

Nimeni n-o sa iti explice
Ce e Dragostea
Asta singur intr-o zi de vara
O vei afla
Si atunci
Sa nu uiti
De inima ta

Binele si Rau-n jurul tau
Se vor juca
Lumea asta moarta va-ncerca
Sa-ti fure dragostea
Niciodata
Sa nu uiti
De inima ta

Binele si Rau-n jurul tau
Se vor juca
Lumea asta moarta va-ncerca
Sa-ti fure dragostea
Niciodata
Sa nu uiti
De inima ta

Niciodata
Sa nu uiti
De inima ta
18

16.

Strada Popa Nan

In Popa Nan i-o frizerie, fara musterii

In Popa Nan sta un barbos

Pensionarii stau in pragu-i la taifas,

Batran si fotograf

Iar frizerul gras şi chel, dă glas

Puştii de pe strada spun ca e un zeu .

Unor melodii de cheflii

Stie chiar de esti om bun sau rau
Dupa chipul, dupa chipul tau...

Refren…
Sub o streasina-i statuia unei fete gri
Zilnic trece un postas,

Sprijinind un cos cu struguri de ciment

Cu ochii de cafea
Jos in casa stau trei fete vii
Toate fetele-l citesc
Cu comportamentul indecent .

Şi-i scriu vederi,
Numai fata lui

Refren:

Ce sta in cartier

Popa Nan i-o strada-nspre Hala
Traian

Nu e nicaieri, nicaieri.

De la Foisor pana-n Piata Vitan.
Refren (normal)
La un colt i-o florareasa

Refren (estompat)

Ce ne vinde flori

Refren (estompat)

Mereu plange din nimic

Refren (in forta)

Si-are par creţ .
Râde rar, numai la sarbatori
Toate florile ei nu mai au pret
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17.

Piata Romana nr. 9

Desene frumoase stau pe pereti
Si am si-o pisica cu noua vieti
Ea-i mai mult plecata, e-adevarat
Si-acasa când sta,
Sta mai mult sub pat.

Usa e veche, broasca-i noua
Piata Romana Nr.9

Într-un colt e-o chitara desigur
Si-un ceas ce se cazneste sa bata
Afara e vânt, ferestrele sunt
Taiate din aceeasi bucata.

E destul de mica camera mea
Dar încap toti prietenii mei în ea
Stau în picioare se aseaza pe jos
În rest sunt cuminti si vorbesc frumos.

Asa ca vino sus daca ploua
Piata Romana Nr.9.
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18.

Peste rabdari

Dar n-ai sosit nici mai apoi

Atunci cand ai promis ca vii

Incat, de-a binelea posac,

Mi-am pus camasa de nylon

Mi-am procurat tigari de foi

Aceea cu pasmanterii,

Si le-am topit cu basamac.

Si-n suflet inca un zorzon.

Refren…

Refren:
Ma lustruisem, ma lustruisem, ma
lustruisem pe bombeu

Vezi tu, acum la mine in piept

Paseam atent, paseam atent,
paseam atent sa nu ma sfarm;

Se zbat suspinele fierbinti,
Si n-am habar ce mai astept

Miscandu-ma, miscandu-ma,
miscandu-ma destul de greu;

In lumea in care tu ma minti.

Infipt in blugi, infipt in blugi, infipt in
blugii bleu jandarm.

Peste rabdari te-am asteptat,
Incins de-un patos urias,
Sa-ti darui moftul preferat
Si-o trotineta cu atas.

Refren
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19. Cu fiecare zi
Nu-i un vis, e adevarat,

Tu ma certi de cumva gresesc,

Ce am dorit mi s-a întâmplat

Tu ma ierti de-ti spun te iubesc

Cui sa-i multumesc, oaaa - re

Esti alaturi de mi-ne,

Că te-am întâl – nit

La bine, la rău…

Îmi vine să strig, sa zbor,

Vreau să-ți dau câmpul plin cu
flori,

Simt că mă topesc de dor

Vreau să ai cerul fără nori

Sunt un alt om de când tu ai venit

Vreau să simt mulțumiri noaptea
În glasul tău

Cu un zâmbet plin de mister,
Tu aduci soarele pe cer
Cu brate deschise
Refren x 4

M-astepti tot mereu
Cu-n cuvant îmi provoci fiori,
Cu-n sarut ma trezesti in zori
Cu-n suras stii s-alungi teama
Din jurul meu…
Refren:
Cu fiecare zi, mai mult te iubesc
Cu fiecare zi, mai mult te
doresc
Cu fiecare zi, esti mai mult
Pentru mine
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20.

Sacra banalitate
De-ar fi ca şapte, opt planete

Pe toate scenele din lume

Aceeaşi dramă s-o repete

Mereu, mereu acelaşi nume

Eu piesa mea o joc pân-la final,

Mereu, mereu, mereu aceiaşi doi,

Mereu, mereu aceeaşi dramă

Un El şi-o Ea, aceeaşi dramă

Ne înrobeşte şi ne cheamă

Până ce ea devine mamă

Şi te iubesc eroic de banal.

Şi-aceia doi suntem, suntem şi noi.

Refren…

În Biblie şi Odiseea,
Mereu bărbatul şi femeia

V-aţi plictisit, poftiţi acasă,

Într-o-ncleştare fără de sfârşit,

Singurătatea-i mai frumoasă

Cu sinucideri şi speranţe,

Decât orice orgoliu omenesc

Cu ministere de finanţe,

Şi-ţi spun, când nimeni nu mai este,

Impozit care trebuie plătit.

Originala mea poveste,
Ca la-nceputul lumii, te iubesc.

Refren:
Ea şi El, sunt la fel,

Jucăm în piesa ce consacră

Fiecare cuplu este sfânt,

Banalitatea cea mai sacră,
Banalitatea că mai suntem vii,

Dar ca noi, ca noi doi,

Şi mai strigăm din şapte arte,

Nu e, totuşi, nimeni pe pământ.

Strigăm de dincolo de moarte

Nu e, totuşi, nimeni pe pământ.

Trăiască bucuria de-a iubi!

Şi, Doamne, ce banalitate,

Refren…

Le ştim de la-nceput pe toate,
Toate iubirile se nasc şi mor,
Şi, totuşi, eu cu nebunie
Mă dăruiesc cu totul ţie
Iubindu-te-mpotriva tuturor.
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21. Eșarfă în dar
Te mai vad, cand si cand,

Cu ape de rosu-n ochi,

El in stanga ta,

Valuri largi de alb,

Si nu pot sa-ti spun ce gandesc

Mov si verde zboara cald

Cand la gatu-i vad

Pe chipul tau drag,

Esarfa in dar.

Esarfa in dar.
Tin minte si-acum

Cu ape de rosu-n ochi,

Ne-am oprit din drum

Valuri largi de alb,

Ce bine-mi amintesc, ce clar,

Mov si verde zboara cald

Ti-am infasurat

Pe chipul tau drag,

Esarfa in dar.

Esarfa in dar.
Pe chipul tau drag,

Culorile alergau,

Esarfa in dar...

In vant se certau

Pe chipul tau drag...

Fata toata-ti lumina

Esarfa in dar...

Cu albul de var,
Esarfa in dar.
Aveam optsprezece ani,
Eram Beatles fani
Si umblam in tenisi albi.
Primavara-n par
Si miros de mar.
A mai trecut de-atunci ceva,
Albul de var nu-i chiar la fel
Tu gandesti altceva
Si mai e si el.
Eu, aici, tu, acolo,
Niciodata noi.
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22.

Un copac cu flori
Na na na na naaaaaa….

Na na na na naaaaaa….

Unde vad un geam deschis

Cand privesc spre voi ades

Noaptea pe cand voi visati

Pe pamant eu ma visez

Prin de flori cutreierat

Ca sunt un copac cu flori

Si apar ades in vis

Si la drumul mare ies

Doar de va imaginati

C-un suras de frunze verzi

Ca exist cu adevarat

Sa va-mbratisez in zori

Numai tu iubita mea

Unii trec mereu grabiti

Nu apari la geam deloc

Si nu vad ca-nfloresc

Sa te pot Imbratisa

Pentru ei adeseori

Chiar de inima mi-e grea

Insa ce indragostiti

Lasa-mi doar acest noroc

Si copii se opresc

Sa-nfloresc la poarta ta

Uite un copac cu flori

Refren...

Refren:
Un copac cu flori
Si un colt uitat de cer
Un copac cu flori
Este tot ce va ofer
Un copac cu flori
Sa va pot imbratisa
Un copac cu flori
Asta este viata mea
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23.

Colaj 3 piese

O, ceas de taina - clipele dispar,
E numai gandul meu umbland aiurea.

1. Balada Blondelor iubiri

Si neaua cu sclipiri de nenufar
Trecand prin mine, bantuie padurea.

Prea multe pasari cardinale
Printre iluzii se rotesc

3. Intâmplare simpla

Contaminand cu ascensoare

Ne-om aminti candva tarziu

Misterul nostru pamantesc

De-aceasta intamplare simpla
De-aceeasi banca unde stam

Imbatranind de fericire

Tampla fierbinte langa tampla

Intr-o mansarda fara flori
Lasand papusi fara adresa

De pe stamine de alun

Pentru serbarile din zori

Din plopii albi se cerne jarul
Orice-nceput se vrea fecund

E frumos, e prea frumos la tine-n suflet

Risipei, se deda florarul

E tarziu, e prea tarziu la mine-n gand
Impartasim, impartasim aceeasi soarta

A iubi... aceasta vine

Dar nu se stie, nu se stie, pana
cand...?

Tare de departe-n mine
A iubi... aceasta vine
Tare de departe-n mine

2. Miraj de iarna]

A iubi…

Aicea totul seamana cu tine
Sau poate eu asemanari iti caut;
Flori de ninsoare mari, diamantine,
Suavi mesteceni-melodii de flaut.

Brazii inalti si coplesiti de nea
Par crini enormi acoperiti de floareCu dorul meu de pretutindenea
Te caut ca o pata de culoare
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24.

Romanță de cântat în
permisie

Am venit, dar plec inapoi
Stă razboiul intre noi

M-am aplecat sa te sarut

Te iubesc, dar plec inapoi

Dar miroseai a praf de pusca

C-asa-i datul la razboi

Si-am luat un drepti ca de recrut

Am venit, dar plec inapoi

Cu palma-ntinsa pe vipusca

Sta razboiul intre noi

Iar soapta serii asternea

Te iubesc, dar plec inapoi

Lungi umbre pe zapada

C-asa-i datul la razboi

Si-n palma sânul tau avea
Conturul de grenada

Acum te las, iubita mea
Am venit, dar plec inapoi

Din alta emisfera

Sta razboiul intre noi

Si-n loc de inima as vrea

Te iubesc, dar plec inapoi

Sa am in piept o mitraliera

C-asa-i datul la razboi

Si daca-i viata ca o carte

Am venit, dar plec inapoi

La mine-i gata cartea

Sta razboiul intre noi

Hei baieti, in asta noapte

Te iubesc, dar plec inapoi

Eu ma cunun cu moartea

C-asa-i datul la razboi
Am venit, dar plec inapoi
M-am razvratit in seara oarba

Sta razboiul intre noi

Cuprins adanc de sete

Te iubesc, dar plec inapoi

Si imi cresteau adanc in barba

C-asa-i datul la razboi

In loc de tepi doar baionete

Am venit, dar plec inapoi

Te-am invelit cu umbra mea

Sta razboiul intre noi

Ca intr-o plasa de mascare

Te iubesc, dar plec inapoi

Iar sus pe cer ne cauta

C-asa-i datul la razboi

Un avion de vanatoare
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25.

2000 de ani

Tu esti lumina

Tu esti lumina

De luni dupa-amiaza

De luni dupa-amiaza,

Ma are in paza dragostea ta.

Tu esti fara doar si poate a mea,

De-acum inainte

Ingerul care ma vegheaza

Ce mai conteaza
Vinerea si sigur duminica.
Fara doar si poate
Esti a mea aaaa
Tu ai dimineata pofta de joaca.
Imi pui poza ta in buzunar,

Refren…x 2

Si-apoi imi spui
"Nu-i nimic, o sa-ti placa!”
Am sa fiu cu tine, iar si iar".

Refren:
Parca ar fi, parca n-ar fi,
Parca m-as indragosti.
Voi ramane cu tine
Inca 2000 de ani.

Parca ar fi, parca n-ar fi,
Parca m-as indragosti.
Voi ramane cu tine
Inca 2000 de ani
2000 de ani...
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26.

Fara petale

Nisipul fin a oftat
Zâmbeste-n el o urmă de
păcat
E semn c-aici in zadar
Isi cheama luna lupii la
altar.
Strop de vină îngropat
Ciorchini de sare fața i-au
spălat
Cristale reci țes in fum
Coperta-n aur pe-un sicriu
de scrum
Refren:
Cearcan, cearcan,
piaptana
Ochii ei ma-ncearcana.
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27.

Ai hai!

N-ar stii nimeni ca m-am
dus
Numa' or vedea ca nu-s
Sus e cerul, larga-i lumea
Bine c-a-nfrunzit padurea
Hai, hai, haidi, hai, dihai,
dihai
Pe sub flori ma leganai
Haidi, hai, dihai
Sus e cerul, larga-i lumea
N-a sti nimeni ca m-am dus
Bine c-a-nfrunzit padurea
Numai or vedea ca nu-s
Hai, hai, haidi, hai, dihai,
dihai
Pe sub flori ma leganai
Haidi, hai, dihaï
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28.

Elegie atlanta

Iubirea mea, te rog ceva
Ca pe o pradă să mă dai
acestor peşti
Pe-al meu schelet să urci
încet
Şi către alte continente să
pluteşti

Noi doi atlanţi, noi doi amanţi
Ne-mbrăţişăm şi apa vine
peste noi
Iubirea mea, iubirea mea
Nu-i niciun drum nici înainte
nici ’napoi
Refren:
Un continent, scufundânduse lent
Dar ei şi-n somn îşi spun
trufaş că nu
Tu porţi un prunc, în ocean
te arunc
Salvează Atlantida măcar tu

Refren…

Eu nu mai plâng, căci în
adânc
Aceste lacrimi valul cinic l-au
sporit
Şi prin prăpăd abia te văd
Dar tu să ştii că pân’ la moarte
te-am iubit
Refren…
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29.

Amintire
In zori de zi ne-am despartit

Am stat o clipa in loc sa ascult

Cantau in sat cocosii

Ce feamat lung se aude

Iar norii de la rasarit

Doar vantul apa scutura

Pluteau in flacari rosii

Din ramurile ude
Aum sunt singur si tarziu

Si pasii mei fosneau usor

Iubita mi-e departe

Pe frunzele cararii

Ma arde-n suflet dorul viu

Mergeam in noapte tremurand

Si zilele-mi sunt moarte.

De chinul asteptarii
La stanga codru-ntunecat

Mi se parea cand ascultam

Gradina-n mana dreapta

Copacii mari din fata

Si-n fund o casa printre plopi

Ca dusmani rai si nevazuti

Iubita-n prag m-asteapta

Vor sa mi-o ia din brate

Asa tin minte ca acum

Si-atunci bolnav o sarutam

Cand ne chemam prin soapte

Pe ochii mari, pe tample

Prelung departe a tipat

Si-n taina parca asteptam

O pasare de noapte.

Un rau sa mi se-ntample.

Mi se parea cand ascultam
Copacii mari din fata

Am stat o clipa in loc sa ascult

Ca dusmani rai si nevazuti

Ce freamat lung se aude

Vor sa mi-o ia din brate

Doar vantul apa scutura

Si-atunci bolnav o sarutam

Din ramurile ude

Pe ochii mari, pe tample

Din ramurile ude…

Si-n taina parca asteptam
Un rau sa mi se-ntample.
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30.

Daca ai ghici
Incearca sa zambesti

Daca ai ghici

Far'sa te-amagesti

Tot ce-ti pot dori,

Si sa iti doresti

Eu ti-as prinde-n par

Un lucru usor

Cununa de sori,

Fiindca-i trecator.

Stopita cu flori.
Ia un strop de fericire
Incearca sa zambesti

Dintr-un colt de cer,

Far'sa te-amagesti

Ochii oglindeste-i in el.

Si sa iti doresti

Ia un fluture din soare,

Un lucru usor

Puneti-l in par,

Fiindca-i trecator.

Langa o cununa de mar.

Daca iei un strop de ploaie

Daca ai ghici

In palma ai sa vezi

Tot ce-ti pot dori,

Ca nu-i atat de greu sa speri.

Eu ti-as prinde-n par

Fur-o raza de lumina,

Cununa de sori,

Incearca-n ea sa crezi

Stopita cu flori.

Si ridica-ti fruntea spre cer.
Incearca sa zambesti
Daca ai ghici

Far'sa te-amagesti

Tot ce-ti pot dori,

Si sa iti doresti

Eu ti-as prinde-n par

Un lucru usor

Cununa de sori,

Fiindca-i trecator.

Stopita cu flori.
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31.

Cântec soptit

Odata, am ucis, o vrabie…

Soarele apune…

Am tras cu prastia-n ea si-am lovit-o

Soarele-apune…

Pe urma o zi si-o noapte intreaga

Dupa niste maguri

Am tot plans-o si am tot jelit-o…

Dupa niste maguri…
Si rasare-n flacari din mare…

Nu m-a batut mama, nu m-a certat

Hei hei hei…

In mana tineam o bucata de paine
"Degeaba", mi-a spus,
"Degeaba mai plangi,
Ce-ai omorat, omorat ramane."

Mai tarziu am crescut flacaiandru
M-am indragostit nebuneste de-o fata
Si nu stiu de ce
Intr-o zi a murit
Si-n alta zi a fost ingropata

De mult nu mai trag
Cu prastia-n vrabii
De mult nu mai merg la nicio
ingropare…
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32.

Fara de bucurii iubirăm

Înțelegere

Fara tristeti ne-om desparti

Uuuuuu, nana na, na na na, na na na

Fara de bucurii iubirăm
Las lumea sa dispretuiasca

Fara tristeti ne-om desparti

Ascunsa taina dintre noi,
Prejudecata omeneasca

Uuuuuu, nana na, na na na, na na na

Arunce-n cale-ti cu noroi
Prejudecata omeneasca

Si pretuim in viata toata

Arunce-n cale-ti cu noroi

Doar oamenii, atata tot,

In faţa idolilor lumii

Nu ne-om minti noi niciodata

Nu plec genunchii, nu cersesc

Nici alti-a ne minti nu pot,

La fel ca tine, gândul nu mi-i

Nu ne-om minti noi niciodata

Nici sa-i iubesc, nici sa-i urasc

Nici alti-a ne minti nu pot

La fel cu tine, gândul nu mi-i
Uuuuuu, nana na, na na na, na na na

Nici sa-i iubesc, nici sa-i urasc

Uuuuuu, nana na, na na na, na na na
Uuuuuu, nana na, na na na, na na na
M-afund fara sa caut rostul
In chefuri, nici voios nici trist
Vorbesc cu prostul cu neprostul
Doar pentru sufletu-mi exist
Vorbesc cu prostul cu neprostul
Doar pentru sufletu-mi exist
In larma lumii ne întâlnirăm
O zi ca orice alta zi
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33. Ochii tăi
Însa ochii tai

Nu e usor

Se vor pierde in noapte

Nu e nici greeeeu

Lasandu-ma pe mine-n urma lor

Sa incerci acum

Știu ca ochii tai

Sa te intorci din drum

Vor fi doua soapte

Poate ca eu

Si mi-e foarte dor,

Cu sufletul meu

Mi-e tare dor de ei

As avea atat de multe

Insa ochii tai

Să îți spun

Se vor pierde in noapte

Insa ochii tai

Lasandu-ma pe mine in urma lor

Se vor pierde in noapte

Stiu ca ochii tai vor fi doua soapte

Lasandu-ma pe mine in urma lor

Si mi-e foarte dor,

Stiu ca ochii tai

Mi-e taaaare doooor de ei
Vor fi doua soapte
Si mi-e foarte dor,
Mi-e tare dor de ei
Vreau sa simt caldura ta
Cand noaptea vaaa veni
Doar stelele sa stie
C-ai sosiiiiiit
Parul tau va fi iar ud de rouă
În zoooori de zi
Si as vrea sa pot sa-ti spun
Bine-ai veniiiiit
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34. Atât de fragedă

35. Bibelou de porțelan

Abia atingi covorul moale,

Iubire bibelou de porţelan

Mătasa-ți sună sub picior

Obiect de preț cu existenţa efemeră

Şi de la creştet până-n poale

Te regăsesc pe-aceeaşi etajeră

Pluteşti ca visul de uşor.

Pe care te-am lăsat acum un an

Şi de la creştet până-n poale

Îţi mulţumesc, dar, cum, ce s-a-

Pluteşti ca visul de uşor.

ntâmplat
Ce suflet caritabil te-a păstrat
În lipsa mea, în lipsa ei, în lipsa

Din încrețirea lungii rochii,

noastră

Răsai ca marmura în loc.

Ce demon alb, ce pasăre albastră

Ţi-atârna sufletul de ochii

Ți-a stat de veghe atâta timp şi te-a-

Cei plini de patimi şi noroc.

ngrijit

Ţi-atârna sufletul de ochii

De nu te-ai spart şi nu te-ai prăfuit?

Cei plini de patimi şi noroc.

Iubire bibelou de porţelan
Obiect de preţ cu smalţul nepătat

Refren :

Rămâi pe loc acolo unde eşti

O, vis ferice de iubire!

Să nu te mişti şi, dacă ne iubeşti

Mireasa blânda din poveşti

O, dacă ne iubeşti cu-adevărat

Nu mai zâmbi, a ta zâmbire

Aşteaptă-ne la fel încă un an

Mi-arata cât de dulce eşti!

Un an măcar atât, un singur an

Cum poți cu-a farmecului patimi

Iubire, bibelou de porţelan

Sa-ntuneci ochii mei pe veci
Cu-a gurii tale calde şoapte,
Îmbrațişari de brațe reci?
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36.

Cea mai frumoasa zi
Cu glasul întunecat,
Cu aerul îmbufnat

Un fel de-a mai lungi,

Orice numai sa ma vezi

Cea mai frumoasa zi

Plecat.

Ar fi daca m-ai putea
Minți.

Și-atunci te-ntrebi mai știi
Cea mai frumoasa zi

Ai da ceasul inapoi,

A fost la-nceput când nu mă

Ai fierbe două ouă moi

Puteai minti.

Mi-ai spune că-n casă
Suntem doar noi

Tacerea te-ar ajuta,
Să scapi de-ntrebarea mea
Din toate-ntrebarile
Cea mai grea

Când seara s-ar face gri,
Nu te-ai mai putea stapani
Din baie la telefon
Ai vorbi.
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37.

Nu-l dau pe azi pentru
mâine

Pe tavan un cerc e, de lumină,
N-am perdea la geam, luna
mi-e vecină,
Şi pe masa albă, nişte pâine...
Singur când rămân,
câteodată,
Mai mi-aduc aminte de-un
nume de fată,
Dar nu-l dau pe azi pentru
mâine!

În fereastră-i cerul înrămat,
În odaie am scaun şi pat
Şi pe masa albă, nişte pâine...
Lucrurile-mi sunt în
geamantan,
Praful nu l-am şters de-acum
un an,
Dar nu-l dau pe azi pentru
mâine!
Calendarul din perete-i vechi
Şi pe covorul veşted, cu
ciucuri neperechi,
Sunt firimituri uscate de
pâine...
Am şi două crăpături în geam
Şi m-a părăsit fata ce-o
iubeam,
Dar nu-l dau pe azi pentru
mâine!
Ieri m-am întâlnit pe scări
Cu un om ciudat. M-a-ntrebat:
"De ce te zvârcoleşti noaptea
în pat?
Ştii, parchetul e şubred,
Și se-aude până-n baie,
Îmi trezeşti copiii care dorm în
odaie,
Dorm...
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38.

Dimineața devreme

S-ajung la ea acasa:
Vreau sa-i fac o surpriza, stii,
Cind se va trezi!

Dimineata devreme,
Ceata-i lipita de drum,
Dimineata devreme,
Ceata-i lipita de drum,
Trenul intra-n gara
Impachetat in fum...
Peronu-i pustiu,
Vântul se joaca-n hârtii,
Peronu-i pustiu,
Vântul se joaca-n hârtii,
Lumini colorate
Se-aprind ca niste faclii!
Seful de gara ma priveste
ciudat:
"De ce nu esti la ora asta in
pat,
Spune-mi,
De ce umbli
Când toti oamenii dorm?
Eu in locul tau, zau,
As fi mort de somn! "
"Aici in oras
Sta o fata frumoasa,
Aici in oras
Sta o fata frumoasa,
Am venit special asa,
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39.

40. Lăsați-mă să merg pe
bicicletă

Ochi de ciocolata

Are ochi de ciocolata

Aveti reminiscente sau nu aveti idei

Si priveste uite-asa,

De construiti autostrăzi prin noi, Cioplite

Are ochi de ciocolata

Si v-ametiti cu ploaia din cuvinte

Si priveste uite-asa, bis

Se trâmbitează vesti senzationale

Si cumparăti gogosi muiate-n clei

Din timp am rupt fila cu două mii

Cand iese ea pe strada,

E secolul colonizării lunii
Si-al vinului din lemne si cutii

Toti se uita dupa ea.

Refren (x 2)
Potop de-ar fi,
De s-ar crăpa cuptorul

Are par lung si moale,

De-ar fi să nu am apă la chiuvetă
De ar renaste Atlantida în Pacific

Roscat auriu

Lasati-mă să merg pe bicicletă

Si poarta la gat

Se termină petrolul si gazul natural
S-au înmultit infractiunile de furt din soare

Un fular visiniu.

Un oarecare s-a sinucis mâncând mortar
Reeditand balada lui Manole
Din eroare

Dac-o vezi, da-mi de stire

Refren (x 2)

Si-alerg cat de iute pot:

Lasati-mă să merg pe bicicletă (x3)

A plecat ieri de la mine
Cu inima mea cu tot.
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41.

La fereastra ta

Da', am sa ma intorc candva
Sa alung din preajma ta

Vad, la fereastra ta tarziu

Tot ce-i trist si tot ce-i rau.

O lumina si nu stiu

Si as dori sa pot sa-ti spun

De esti treaza sau visezi

O poveste de pe drum
Cand visam la geamul tau

Vad,in spectacolul nocturn
Cavaleri din vechiul turn

Si as dori sa pot intra

Ce te-ndeamna sa-i urmezi

Sa alung din preajma ta
Tot ce-i trist si tot ce-i rau

Si as dori sa pot intra

Si, as dori sa fiu acum

Sa alung din preajma ta

O romanta cu parfum

Tot ce-i trist si tot ce-i rau

Sa pot sta in parul tau

Si, as dori sa fiu acum
O romanta cu parfum
Sa pot sta in parul tau

Vad, la fereastra ta tarziu
O lumina si nu stiu
Daca razi sau daca plangi
Trec,si in drumu-mi nesfarsit
Ma primesc cu-n bun venit
Numai plopii cei natangi
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42.

Spune-mi cine esti

Glasul ploii iti sopeste acum un cantec
trist

Tu stai singura la geam si afara ploua
Tu nu stii ca eu te ascult
Iti cuprinzi tamplele calde
Tu nu stii ca exist
Cu mainile amandoua
Dar speranta-mi va purta
Si astepti din noaptea grea
Pasii cu puterea sa
Un gand bun de undeva
Catre norul unde e fereastra ta
Sa-ti aprinda-n ochii negri,prima stea
Tu stai singura la geam si afara ploua
Glasul ploii iti sopteste acum un cantec
Iti cuprinzi tamplele calde

trist

Cu mainile amandoua

Tu nu stii ca eu te astept

Si astepti in noaptea grea

Tu nu stii ca eu exist

Un gand bun de undeva

Dar speranta-mi va purta

Sa-ti adune-n ochii negri prima stea

Pasii cu puterea sa
Catre norul unde e fereastra ta...

Refren
Refren
Spune-mi cine esti
Spune-mi ce doresti
Spune-mi daca ma iubesti
Spune-mi daca vei veni intr-o zi
In calea mea
Spune-mi cine esti
Spune-mi ce gandesti
Spune-mi daca voi afla
Intr-o buna zi si drumul spre inima
ta
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43.

Zbor in amintiri

Cum sa alungi nostalgia
Ce te cuprinde ades

Ne mai intoarcem cu drumul

Daca timpul nu-ti da libertatea

La intamplari care-au fost

Sa-l opresti din mers

Astazi, ramase in urma
Fara niciun rost

Umbra trecutului poate
Se risipeste mai greu

Ne mai aducem aminte

Dar speranta zilei de maine

Fara sa vrem, uneori

Ramane mereu

De juraminte rostite
In taine culori

Ne urmareste lumina
Timpului ce va veni

Ne amagim cu speranta

Ca o nadejde aprinsa

Ca poate vom reveni

In fiecare zi

La bucuria uitata
Intr-o fosta zi

Refren… (x2)
Refren:
Zbor in amintiri
Fara margini, fara popas
In trecutul care s-a dus
In ce-a fost si n-a mai ramas

44

44.

Indemn la iubire

Incearca sa mai speri si in bine

Lasa-ti ochii sa priveasca in voie

Incearca sa mai crezi

Tot ce maine s-ar putea sa nu mai vezi

In bunul Dumnezeu

Si asculta ecoul durerii

Poate el sa nu uite de tine

Coborand peste noi
cu prea multe dovezi

Si o clipa sa-i pese de sufletul tau

Refren:

Refren…

Cauta azi sa te bucuri pentru toate
Pentru ca maine s-ar putea sa nu mai
fii
Poate maine ai sa fii in libertate
In libertate, dar plecat dintre cei vii

Si incearca, daca vrei, sa nu mai plangi
Pentru teama ascunsa in noi toti
Bucuria din suflet sa n-o alungi
Mai incearca sa mai speri
Atat cat mai poti

Refren…

45

45.

Strunga
Ca mi-e pusca hultuita

In padurea de la strunga, hei...

Si mi-e ghioaga tintuita

Sunt de cei cu pusca lunga, hei...

Si mi-e inima-ncoltita...

Care dau chioras la punga, hei...

Si mi-e inima-ncoltita...
Sunt de cei ce-mpusca-n luna,
Ca mi-e pusca hultuita

Care noaptea-n frunze suna,

Si mi-e ghioaga tintuita

Feciori de lele nebuna...

Si mi-e inima-ncoltita...

Feciori de lele nebuna...

Si mi-e inima-ncoltita...
Fa-te-n laturi mai crestine, mai...
In padurea de la strunga, hei...

Daca vrei sa treci cu bine, mai...

Ce slujeste pusca lunga, hei...

Sa ramai cu viata-n tine, ma...

Fara lupta, fara punga, hei...
Hei... hei... hei... hei...

Opt voinici cu spete late
Si cu maneci suflecate,
Stau cu pustile-ncarcate...
Stau cu pustile-ncarcate...

Oleleu, ciocoi, bogate, hei...
Ici de-i trece din pacate, hei...
Sa-ti arunc doi glonti in spate, hei...

46

46.

Fata verde
Fata verde cu părul padure

Fata verde cu părul padure

Fata verde cu părul padure

Fata verde cu părul padure

Simti cu privirea lor vrea sa te fure

Simti cu privirea lor vrea sa te fure

Noaptea mieii tese ie

Refren:

Zburatorii ca sa vie

Noaptea mieii tese ie

Noaptea mieii tese ie

Zburatorii ca sa vie

Nimeni urma sa le-o stie

Noaptea mieii tese ie
Nimeni urma sa le-o stie

Fata verde ei te saruta
Cu privirea lor cea muta
Ochii negrii, ochi de tigani

Refren...

Umezi sunt de dor
Si-al lor vis plin de zbor
Noapte ei se scalda
In sclipiri ca de salba ...
In sclipiri de salba ...

47

47.

Mugur de fluier

Hei, hei, verde e iarba,

Imi simt sufletul

Soarele-i sus pe cer!

Mugur de fluier,

Soarele-i sus pe cer!

Ce-a doinit

Hei, hei, dusa e iarna,

Cantec cu suier.

Cu dintii ei de fier!

Pentru zilele
Ce-au fost trecute

Hei, hei, verde e iarba,

Pentru noptile

Soarele-i sus pe cer!

Negre si slute.

Soarele-i sus pe cer!
Am pornit

Soarele-i sus pe cer!

Cu roua-n picioare

Hei, hei, dusa e iarna,

Ca sa cant

Cu dintii ei de fier!

Un cantec de soare
Pentru zilele zilele...
Ce au sa vie...
Pentru noptile noptile...
Cu iasomie...

Freamatul apelor
Si fosnetul codrilor,
In el se intalnesc
Si sufletu-mi incalzesc.

48

48.

Te intreb pe tine, soare

Dimineata-mi strica somnul,
Visurile mi le prada
Ca sa-mi lase viata fada
Ornicul imi bate gongul
Si-mi aduce aminte c-ai plecat.

Toate-mi par in jur straine
Lumea-i rece fara tine
Amintiri de-un gand atinse
Imi trezesc dureri aprinse
Si-mi aduc aminte c-ai plecat.

Refren:
Te intreb pe tine soare:
Dragoste murit-a oare?
Te intreb pe tine soare:
Dragostea murit-a oare?

Impreuna ne-intelegem
Ne uneste aceasi soarta
O stricam si iar o dregem
Mai din joaca, mai din cearta
Dar mi-aduc aminte c-ai plecat.

49

49. Nunta

Ce-om mai rupe la opinci
Si-om face gropi adanci

Bine-i mirelui

Dară nu ne vom opri

Ca nu-i nimeni-n lume ca mireasa
lui

Pana in zori de zi… Heeeei

Uita-te la ea

Bine-i mirelui

Rupta e din cer si mandra ca o
stea.

Ca nu-i nimeni-n lume ca mireasa lui
Uita-te la ea
Rupta e din cer si mandra ca o stea.

Refren:
Măi, ce-om mai juca

Măi, ce-om mai juca

Lai, la, lai, la, la, lai

Lai, la, lai, la, la, lai

Si ce-om mai cânta,

Si ce-om mai cânta,

Lai, la, lai, la, la, lai,

Lai, la, lai, la, la, lai,

Ce-om mai rupe la opinci
Si-om face gropi adanci
Dară nu ne vom opri
Pana in zori de zi… Heeeei

Nasii mirelui,
Le duc fraga, grâna câmpului, la la
Iară nașii ei
Roua norilor și florile de tei.

Măi, ce-om mai juca
Lai, la, lai, la, la, lai
Si ce-om mai cânta,
Lai, la, lai, la, la, lai,

50

50.

Andrii Popa

Cine trece-n Valea Seaca

Caci el are-o pusca plina

Cu hangerul fara teaca

Cu trei glonti la radacina

Si cu pieptul dezvelit ?

Si-are-un murg de patru ani,

Andrii Popa cel vestit,

Care musca din dusmani,

Andrii Popa cel vestit.

Care musca din dusmani.

Sapte ani cu voinicie

Refren…

Si-a batut joc de domnie
Si tot prada ne-ncetat

Si-are frati de cruce sapte

Andrii Popa, hot barbat,

Ce-au supt sangele cu lapte

Andrii Popa, hot barbat.

Si nu-i pasa de nimic,
Andrii Popa cel voinic,

Refren:

Andrii Popa cel voinic.

E haiduc si e vestit
Andrii Popa cel voinic.

Refren…

(x2)

Zi si noapte tot calare
Trage bir din drumul mare
Si din tara, peste tot,
Fug neferii cat ce pot,
Fug neferii cat ce pot.
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51.

Amintire cu haiduci

În codru verde nu se mai vede
Nu se mai pierde urmă de cal
Pe la izvoare nu mai apare
Umbra călare a vreunui haiduc

Unde s-au dus, când au apus
Anii de sus ai gloriei lor?
Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele
Caii si flintele haiducilor…

Refren:
Lai, lai, lai ............

La drumul mare nu mai apare
Să mai omoare câte-un ciocoi
Să-i ia toti banii, pentru ţăranii
Pentru sărmanii, plini de nevoi

Unde s-au dus, când au apus
Anii de sus ai gloriei lor?
Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele
Caii şi flintele haiducilor…

Refren…
52

52.

Am cazanul meu

[G]

Si costumul meu de mire
E de mult la amanet

Tare scumpa-i bautura

Dar nimic nu mai conteaza

Toate cele s-au scumpit

Caci am cazan cu robinet

Am familie numeroasa
Sase copii am de hranit

Refren (X2)

Da cand am alcool in sange
Si imi trebuie permanent
Nimeni nu ma intelege
Cum sufar ca un dement

Refren:
Am cazanul meu
Si sunt fericit
Bautura curge garla
Si ma simt tare implinit
N-am nici casa n-am nici masa
Din padure ma hranesc
Dar am cazanul meu
Si tare ma mandresc

Mi-am vandut si camionul
Si cotetul de gaini
Va intrebati:cine a dat banii?
Iaca unul din vecini
53

53.

La fel ca tata
Refren2:

Veneam de la coasa ca orice barbat

La fel ca tata

Bicicleta trage dreapta la birtul din sat

Stiu sa fac una si alta

Masa e aceeasi, locul ii neschimbat

Cu trei cuie s-un ciocan

Numele lui tata pe tejghea e increstat.

Iti fac gard american.
La fel ca tata

Refren1:

Mi-am ales gresit nevasta

La fel ca tata

A plecat fara sa stiu

Traiesc de pe-o zi pe alta

Cu un camionagïu…

Tin o vaca si un curcan
Si beau tuica din borcan.
La fel ca tata

Refren1:..

Mi-am ales gresit nevasta

Refren2:..

M-a lasat cu trei copii
Inglodat in datorii.

Am o socoteala c-o femeie-n sat
Sa-i repar ceva prin casa ca n-are
barbat
Mester ca si mine ea n-a mai aflat
La sfarsit ma rasplateste cu varf si
indesat.

54

54.

Puștoaico

Puştoaico, tu ai sânge de viperă
Puştoaico, îţi zic adio şi te las

Refren:
Da da, tu tu, mi-ai înşelat simţămintele
Da da, tu tu, mi-ai rănit inima-a-a
Da da, tu tu, mi-ai înşelat simţămintele
Da da, tu tu, mi-ai rănit inima-a-a

Puştoaico, am fost un suflet prea
credincios
Puştoaico, de-acum nimic nu are rost

Refren:
Da da, tu tu, mi-ai înşelat simţămintele
Da da, tu tu, mi-ai rănit inima-a-a
Da da, tu tu, mi-ai înşelat simţămintele
Da da, tu tu, mi-ai rănit inima-a-a

55

55.

Trec ţiganii

56.

Tigangusa

In carute colorate trec tiganii

La o margine de sat

O tiganca-n parul ei aduna banii

Este-o satra de tigani

Alta dupa colt ghiceste cu ghiocul

Si-o tiganca frumusica

Ca sa afle unei fete mari norocul

Mi-a ghicit pe sub castani (x 2)

Alta dupa colt ghiceste cu ghiocul
Refren:

Ca sa-i afle unei fete mari norocul

Tigancusa esti frumoasa,
Tigancusa mea

Trec tiganii trec

Te iubesc si nu te pot uita

Se duc si petrec

BIS

Trec tiganii nu de mai opresc
Doar ei se iubesc
Trec tiganii trec

Trece vara, vine iarna, pleaca satra de
tigani

Se duc si petrec

Si cu ea pleaca tiganca ce-am iubit-o sub
castani

Trec tiganii nu de mai opresc
Doar ei se iubesc

Si cu ea pleaca tiganca ce-am iubit-o sub
castani

La lai la la la la la
La lai la la la

Refren

La lai la la la la la
La lai la la la

Trece iarna, vine vara, vine satra de tigani
Tigancusa mea frumoasa a fugit cu alt
tigan

In carute colorate stau tiganii

Tigancusa mea frumoasa a fugit cu alt
tigan

Si in jurul focului isi impart banii
Caiii pasc pe cimpul verde linistiti
Si tiganii stau in corturi fericiti

Refren…

Caiii pasc pe cimpul verde linistiti
Si tiganii stau in corturi fericiti

56

57.

Bade, palarie noua

58.

Aseara ti-am luat
basma

Bade palarie noua
Tu mi-ai rupt inima-n doua

Aseara ti-am luat basma

Tu mi-ai rupt-o tu mi-o coasa

Dai, da dirai dirai rai rai

Cu fir rosu de matasa
Si-acum te vad fara ea, la, la...

S-ai dai di ra di ra

Pai cine ti-o mai lua basma, la, la...

Dai di ra di ra di ra

Sa se destrame ca ea, la, la...
Cand ma uit in urma ta
Mi se rupe inima
Cand te vad pe drum venind

Aseara ti-am luat cercei, la, la....

Dorurile ma cuprind

Si-acum te vad fara ei, la, la...

S-ai dai di ra di ra

Pai cine ti-o mai lua cercei, , la, la...

Dai di ra di ra di ra

Sa se spanzure ca ei, la, la...
Badea-i om de omenie
Da' sarutu-l nu-l prea stie

Aseara ti-am luat margele, la, la...

Si ma roaga ziua toata

Si-acum te vad fara ele, la, la...

Ca sa-l mai sarut odata
Cine ti-o mai lua margele, la, la...

Io-l sarut de nu maï pot

Sa se desire ca ele, la, la...

Da' el nu-nvata deloc
S-ai dai di ra di ra

Aseara ti-am luat inel, la, la...

Dai di ra di ra di ra

Si-acum te vad fara el, la, la...
Cine ti-o mai lua inel,
Sa se-ncovrïge ca el, la, la...

57

59.

Ploaia care va veni
Ploaia care va veni
Le va potopi pe toate.

Sunt un frate tânar,
Care crede în dreptate,

Ni-e lehamite de marsuri,

Am ochi negri, dar am mâinile curate.

De tromboane si plocoane,

Iubesc pletele si ploaia

De blazoane, de canoane si fasoane.

Si camasile-nflorate,

Fiindca banul si prostia

Nu raspund când mi se-arunca

Sunt pericole morale

Vorbe-n spate.

Circul vieti ne-a impus salturi mortale.
Deasupra florilor noastre

Un fapt fara importanta

Ciuperca cheama a pustiu,

Ma poate face sa sper,

Din cer cad pasari albastre

Ma-nclin si pun în balanta

Si totusi nu-i prea târziu.

Ce-i sfânt cu ce-i efemer.
Peste tot atârna greu

Ploaia care va veni

Teama de sinceritate...

Le va potopi pe toate.
Sa-ncercam sa facem noi

Dar de câte ori, prieteni,

Un oras fara pacate.

N-am surâs cu întristare,
Când sperantele pareau înselatoare.

Ploaia care va veni

Când necinstea si prostia

Le va potopi pe toate.

Isi ascundeau prin gropi norocul,

Ploaia care va veni

Stiti de câte ori, prieteni,

Le va potopi pe toate.

Le-am prins jocul?

Ne-am saturat de palavre,
De carti si filme de soc,
Cu vampe, regi si cadavre,
Cu stele de iarmaroc.
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60.

Sfârsitul nu-i aici
Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu

Cand necazuri te doboara

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Si prieteni n-ai sa-i strigi
Tine minte,

Pomul vieti creste mandru

Sfarsitul nu-i aici

Unde spiritul e viu
Lumineaza iar salvarea

Si ce slaveai in taina

Cerul gol si cenusiu

E ca si cum nu-ti explici
Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Cand orasele-s in flacari

Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu

Musunoaie de furnici

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Cand oprit la o rascruce

Si cand cauti in zadar un om

Drumul nu stii sa-l prezici

Printr-atatea mii de venetici

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Tine minte, sfarsitul nu-i aici
Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu

Cand nu mai ai nici vise

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Si nu sti cum sa te ridici
Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu

Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Tine minte, sfarsitul nu-i aici
Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu
Cand s-aduna norii negri

Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Ploaia cade ca un brici
Tine minte, sfarsitul nu-i aici

Nu-i aici, nu, nu-i aici, nu
Tine minte, sfarsitul nu-i aici…

Mangaiere n-ai, nu vezi acum
Maini intinse de amici

www.folkusor.ro

Tine minte, sfarsitul nu-i aici
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