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1. Ploaia care va veni [D] 

D 

Sunt un frate tânar, 

 F#m 

Care crede în dreptate, 

D A D 

Am ochi negri, dar am mâinile curate. 

D 

Iubesc pletele si ploaia 

 F#m 

Si camasile-nflorate, 

D A 

Nu raspund când mi se-arunca 

D 

Vorbe-n spate. 

 

Em G D 

Un fapt fara importanta 

Em G D 

Ma poate face sa sper, 

Ma-nclin si pun în balanta 

Ce-i sfânt cu ce-i efemer. 

D Em 

Peste tot atârna greu  

A D 

Teama de sinceritate... 

 

Dar de câte ori, prieteni, 

N-am surâs cu întristare, 

Când sperantele pareau înselatoare. 

Când necinstea si prostia 

Isi ascundeau prin gropi norocul, 

Stiti de câte ori, prieteni, 

Le-am prins jocul? 

 

Ne-am saturat de palavre, 

De carti si filme de soc, 

Cu vampe, regi si cadavre, 

Cu stele de iarmaroc. 

Ploaia care va veni 

Le va potopi pe toate. 

 

Ni-e lehamite de marsuri, 

De tromboane si plocoane, 

De blazoane, de canoane si fasoane. 

Fiindca banul si prostia 

Sunt pericole morale 

Circul vieti ne-a impus salturi mortale. 

Em G D 

Deasupra florilor noastre 

Ciuperca cheama a pustiu, 

Din cer cad pasari albastre 

Si totusi nu-i prea târziu. 

D Em 

Ploaia care va veni 

A D 

Le va potopi pe toate. 

Sa-ncercam sa facem noi 

Un oras fara pacate. 

 

Ploaia care va veni 

Le va potopi pe toate. 

Ploaia care va veni 

Le va potopi pe toate. 
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2. Cântec pentru prieteni
 [G] 

 

In seara asta mare, 

Cu totii vom canta. 

Va fi o sarbatoare 

Ce n-o putem uita. 

 

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

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

 

S-aprinda fiecare 

Scanteia ce-i va da 

Speranta pentru maine, 

Puterea de-a visa. 

 

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! 

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

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

 

 

 

G 

In seara asta mare, 

Cu totii vom canta. 

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! 
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3. Nu-i nimic, asta e! [G] 

Intro: G D Em C G D G 

G D Em 

Ei la ce bun sa intrebi de ce iubito 

C D 

Daca n-ai aflat deja 

G D Em 

Pai si la ce bun sa intrebi de ce iubito 

A 

Acum tot n-ar mai conta.  

G G7 

Cand cocosii tai vor canta in zori 

C A 

Pe geam te uita eu sunt calator 

G G/F # Em 

Tu esti de vina ca ma pierd din nou 

C 

In nori 

G D 

Dar nu-i nimic, 

G 

Asta e!  

 

Ei si la ce bun sa aprinzi acum lumina 

Cea de care n-am aflat 

Ei si la ce bun sa aprinzi acum lumina 

Drumul meu e-ntunecat.  

Dar dorea cumplit sa fi gasit ceva de 
spus 

O vorba buna ce oricum n-ar fi 
indeajuns 

Timp de vorbe multe pentru noi n-au 
fost-ndeajuns 

Dar nu-i nimic, asta e!  

 

 

Ei si la ce bun sa ma mai strigi pe 
nume 

Nu te-am mai auzit,  

Ei si la ce bun sa ma mai strigi pe 
nume 

Nu te aud, am asurzit.  

Dar ma tot framant si ma gandesc pe 
calea mea 

Iubeam, o femei, biet copil imi spunea 

Eu inima i-am dat dar ea sufletu-mi 
dorea 

Dar nu-i nimic, asta e!  

 

Si deci, deci adio,  

Unde plec, hm, pai nu prea stiu 

Dar pe curand nu-i bun iubito, Nu...  

Un adio e mai viu.  

Nu, nu-i timp acum 

De vreun "imi fac repros" 

Puteai tu multe dar ce folos 

Tu mi-ai cheltuit anii mei cei mai 
frumos 

Dar nu-i nimic, asta e! (x 2) 

But don't think twice, it's alright. 
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4. Taina [E] 

Dacă n-am să vin deseară 

Mamă uşa n-o-ncuia 

Spune-i tatei că-s în poartă 

Sau găseşte tu, găseşte tu 

Găseşte tu ceva. 

 

În noaptea asta mamă 

Lumea e a mea 

O lume de douăzeci de ani 

Priveşte, mamă, jocul şi taci, 

nu întreba! 

E foarte simplu, este ziua mea. 

 

Nu pune nici-o întrebare 

De întrebări m-am săturat 

Nelamurită să ramână 

Fie taina mea, fie taina mea 

N-o-mpart cu nimenea. 

 

 

În noaptea asta mamă 

Lumea e a mea 

O lume de douăzeci de ani 

Priveşte, mamă, jocul şi taci, 

nu întreba! 

E foarte simplu, este seara mea. 

 

De m-apucă miezul nopţii 

Şi eu, mamă, n-am venit 

Lasă telefonu-n pace 

Căci în noaptea asta, în noaptea asta 

Mamă, nu-s de găsit. 

 

În noaptea asta mamă 

Lumea e a mea 

O lume de douăzeci de ani 

Priveşte, mamă, jocul şi taci, nu 

întreba: 

E foarte simplu, este noaptea mea. 
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5. La o cana cu vin [D] 

 

Aseara te-am asteptat 

Si n-ai venit 

Poate te-ai suparat 

Sau poate-ai adormit 

 

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… 

 

 

 

De-acuma poti sa pleci 

La alta, linistit 

Mi-am pierdut si timpul 

Si tot nu m-ai iubit 

 

Refren… 
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6. Nebun de Alb [Am] 

Am                              F 

Acum sunt mai pustiu ca-ntotdeauna 

C                                  E7 

De cand ma simt tot mai bogat de tine  

Am                             F 

Imi stau pe tample soarele si luna 

Dm                   E               Am 

Acum cand mi-este rau si-mi este bine 
 

Am                              F 

Si uite, nu-are cine sa ne-ajute  

C                         E7 

Abia-si mai tine lumea ale sale 

Am                            F 

Si-ntr-un perete alb de muze mute 

Dm        E               Am 

Nebunii negrii cauta o cale 
 
Refren: 

Dm              G                C 

Si te iubesc cu mila si cu groaza 

Dm            G                  E7 

Caci ce-I al tau mi se cuvine mie 

F           E                 Am 

Ca un nebun de alb ce captureaza 

F           E                 Am 

Regina neagra pentru vesnicie 
 

Am                              F 

Prin gari  descreierate accidente 

C                                  E7 

Marfare triste vin in miezul verii  

Am                             F 

Iar eu sunt plin de gesturi imprudente 

Dm                   E         Am 

Ca sa te-apropii si ca sa te sperii 

Am                              F 

Jur imprejur privelisti aberante 

C                         E7 

Copii fragili ducand parintii-n spate 

Am                            F 

Patrund cu sănii gri de os, pe pante 

Dm        E               Am 

Și albatroși venind spre zări uscate 
 
Refren… 
 

Am                              F 

Mi-e dor de tine si iti caut chipul  

C                                  E7 

In fiecare margine a firii 

Am                             F 

În podul palmei dacă iau nisipul 

Dm                   E               Am 

Simt un inel jucându-se de-a mirii 

Am                              F 

Te-aud in batalii din vreme-n vreme 

C                                  E7 

Ostasii garzii tale ti se-nchina 

Am                             F 

Iubita mea cu foarte mari probleme 

Dm                   E               Am 

Cu chip slavon si nume de regina 

 

Refren (x 2) 
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7. Vreau o minune [C] 

C Bb F 

Mama nu m-a dat de mic la şcoală 

Am mai stat acasa înc-un an.  

Am luat cu mine o chitară 

Şi-am plecat în lume făr-un ban, da, da 

 

G F 

Nimeni n-a ştiut de-atunci de mine.  

Nici eu nu am mai vrut să ştiu de ei.  

Dacă mi-a fost rău sau mi-a fost bine 

Judeci tu acuma dacă vrei.  

 

Refren: 

C 

Vreau o minune!  

Bb F 

Vreau o minune in viaţa mea!  

Vreau o minune!  

Să mai pot schimba ceva!  

Vreau o minune!  

Vreau o minune în viaţa mea!  

Vreau o minune!  

Să fiu din nou copil acum aş vrea!  

 

C Bb F 

Prietenii mi-au zis să vin acasă,  

Să-ncerc să fac ceva cu viaţa mea.  

N-am ascultat de nimeni.  

Nu îmi pasă!  

Şi mi-am urmat în lume calea mea.  

 

 

 

 

 

G F 

Anii au trecut pe langă mine,  

Şi nu-mi aduc aminte ce-a fost rău.  

Am nevoie acuma de-o minune,  

Să fiu din nou aşa cum, 

Aşa cum am fost eu.  

 

 

Refren:x1 

..........................................................  

la, la, laaaaa, la, la, la 

la, la, laaaaa, la, la, la 

la, la, laaaaa, la, la, la 

la, la, laaaaaaaaa  

 

G F 

Anii au trecut pe langă mine,  

Şi nu-mi aduc aminte ce-a fost rău.  

Am nevoie acuma de-o minune,  

Să fiu din nou aşa cum, 

Aşa cum am fost eu.  

 

Refren: x3 

 

Mama nu m-a dat de mic la şcoală....... 
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8. Să nu-mi iei niciodată 
dragostea [D] 

D Dsus4  D Dsus2 

Poti sa-mi tot ce-am mai scump pe lume 

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

Sa ma lasi singur intr-un loc anume 

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

G A D 

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 

Sa ma sfasii cu dintii si-apoi sa chemi 
vantul 

Sa-mi imprastie trupul intr-o mie de zari 

 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

Bm  A  G            D Dsus4 D 

Fiindca atunci am sa moor de dorul tau 

Bm  A  G            D Dsus4 D 

Fiindca atunci am sa moor de dorul tau 

Bm A 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

G D 

Si zilele vor fi din nou 

Em A 

Asa cum au mai fost 

D Dsus4 D 

De dorul tau, da, da, de dorul tau 

 

 

 

 

 

 

Poti sa ma torni intr-un pahar cu apa 

Sau sa ma uiti pe fundul marii printre 
pestii rapitori 

Sa ma lasi sa plutesc pe un val in Marea 
Moarta 

Sau din cer cu ploaia incet sa ma cobor 

G A D 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

Si zilele vor fi din nou asa cum au mai 
fost 

De dorul tau 

 

Poti sa-mi tot ce-am mai scump pe lume 

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

Sa ma lasi singur intr-un loc anume 

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

 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

Dar sa nu-mi iei niciodata dragostea 

 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

Fiindca atunci am sa mor de dorul tau 

Fiindca atunci am sa mor 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 inceput [A] 

A D 

Strada pe care-ai stat 

E A 

Pastreaza si acum 

A D 

Locuri prin care-altadat' 

F#m E A 

Cu tine am trecut. 

 

Cand ploaia in parc ne prindea 

Si totul era linistit 

Traiam clipe care-as fi vrut 

Sa n-aiba un sfarsit. 

 

Acuma mi-e greu sa mai cred 

Ca tot ce s-a-ntamplat 

Mai poate fi, macar odata, 

Mai poate fi adevarat. 

 

In clipa in care-am sa plec 

Ce rost ar mai avea? 

Prin fata din nou sa-ti trec, 

Nimic nu s-a schimbat! 

A E F#m 

F#m E 

Altul, desigur, 

Te va iubi mai mult. 

Va fi un alt inceput. 

Nu stiu, desigur, 

Ce ti-ai dorit mai mult, 

Poate un alt inceput. 

 

 

 

 

 

Sunt zile in care nu stiu 

Ce te-ar putea opri 

Sa fiu tot eu acela 

Pe care-l vei dori. 

 

Sunt singur, de-atata vreme, 

Singur si de mult 

La usa mea nici nu mai tin minte 

De cand nu ai batut. 

 

Altul, desigur, 

Te va iubi mai mult. 

Va fi un alt inceput. 

Nu stiu, desigur, 

Ce ti-ai dorit mai mult, 

Poate un alt inceput. 

 

Altul, desigur, 

Te va iubi mai mult. 

Va fi un alt inceput. 

Nu stiu, desigur, 

Ce ti-ai dorit mai mult, 

Poate un alt inceput. 
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10. Fata din vis [D] 

Imi amintesc de tine 

Stateai in fata mea, 

A fost de-ajuns o privire 

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

Cu bratele-amandoua, 

Incerc sa te regasesc, 

Sa fim din nou impreuna, 

E tot ce pot, sa imi doresc. 

 

Cu gandul pret de o clipa 

Sa te-nteleg as fi vrut, 

As fi ramas cu tine, 

C-am sa te pierd nu am crezut. 

Afara numai vantul, 

Gonind prin noapte spunea, 

Sa las in urma timpul, 

Ce mult prea, prea iute alerga. 

 

Bm A G A 

Pornesc la drum prin noapte, 

In noaptea-n care ti-am zis, 

Caci numai tu dintre toate, 

Doar tu esti fata din vis 

Bm A G A 

Pornesc la drum prin noapte, 

In noaptea-n care ti-am zis, 

Caci numai tu dintre toate, 

Doar tu esti fata din vis 

 

Privesc la trenul care, 

Ducea nepasator, 

Caldura soaptei tale, 

Ce-avea so piarda pana-n zori. 

Afara numai vantul, 

Gonind prin noapte spunea, 

Sa las in urma timpul, 

Ce mult prea, prea iute alerga. 

 

Daca vrei (daca vrei) 

Voi fi cu tine, 

Daca vrei (daca vrei), 

Voi sta langa tine. 
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11. Elegie atlanta [G] 

 

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, scufundându-se lent 

Dar ei şi-n somn îşi spun trufaş că 

nu 

Tu porţi un prunc, în ocean te arunc 

Salvează Atlantida măcar tu 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Refren… 
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12. Noi n-avem plapumi [G] 

Toata ziua fuste, toata ziua bluze 

De planton la Farmec stai. 

Rujuri si parfumuri ai asa de multe 

Si Elena Rubinstein. 

 

Si noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim  

 

Te-a rugat Ionel acuma doua zile 

Mama, fa-mi si mie ceai, dar 

L-ai trimis îndata la bucatarie 

Te-a rugat copilu`-n zadar. 

 

Si noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim (BIS) 

 

Nu ma fa, te rog, sa pierd o saptamana 

Sa plecam la cei doi frati 

Am putea sa punem toti o vorba buna 

Sa te-angajam la IRTA Galati. 

 

Si noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi, n-avem / N-avem 

Plapuma sa ne-acoperim 

 

Ai sa vezi atunci cadouri multe 

Ce-am sa-ti cumpar eu mai des 

Rujuri si parfumuri si tricou de lana 

Si trei perechi de ciorapi verzi… 

 

Căci noi o s-avem / O s-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi o s-avem 

Plapuma sa ne-acoperim 

 

 

Iar cadoul cel mai mare pentru tine 

Din banii din primul avans 

Este c-o sa mergem vara viitoare 

In excursie la Paris, en France. 

 

 

Căci noi o s-avem / O s-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi o s-avem / O s-avem 

Plapuma sa ne-acoperim 

 

Căci noi o s-avem / O s-avem 

Plapuma sa ne-acoperim copiii 

Noi o s-avem / O s-avem 

Plapuma sa ne acoperim 
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PAUZA 1 
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13. Peste rabdari [E] 

E B A B 

E B A E 

 

E A B E 

Atunci cand ai promis ca vii 

A B E 

Mi-am pus camasa de nylon 

E A B E 

Aceea cu pasmanterii, 

A B E 

Si-n suflet inca un zorzon. 

 

Refren: 

E B 

Mă lustruisem, mă lustruisem, 

A E 

Mă lustruisem pe bombeu 

E B 

Pășeam atent, pășeam atent 

A E 

Pășeam atent să nu mă sfarm; 

E B 

Mișcându-mă, mișcându-mă 

A E 

Mișcându-mă destul de greu; 

E B 

Înfipt în blugi, înfipt în blugi 

A E 

Înfipt în blugii bleu jandarm. 

E B A B 

 

E A B E 

Peste rabdari te-am asteptat, 

Incins de-un patos urias, 

Sa-ti darui moftul preferat 

Si-o trotineta cu atas. 

 

Refren… 

 

Dar n-ai sosit nici mai apoi 

Incat, de-a binelea posac, 

Mi-am procurat tigari de foi 

Si le-am topit cu basamac. 

 

Refren… 

 

Vezi tu, acum la mine in piept 

Se zbat suspinele fierbinti, 

Si n-am habar ce mai astept 

In lumea in care tu ma minti. 
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14. Lordul John [D] 

Se zvonise prin ziare, 

Ca-n Irlanda-i intr-un sat, 

Un barbat grozav de tare. 

Lordul John prinzand de veste, 

Cine e si de-unde este, 

Vrea sa stie daca e adevarat. 

 

Ca multi lorzi de vita veche, 

Din indepartatul nord, 

Lordul John e-ntr-o ureche, 

Fluiera pe drum si canta, 

Si e cel dintai la trânta, 

Si e cel mai tare lord. 

 

A gasit in urma satul, 

Pe taran el l-a gasit, 

Ocupat cu maturatul. 

Si asa, ochind-ul bine, 

 

Lordul drept spre dansul vine, 

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

 

 

Si-apoi gata de bataie, 

El se-ndreapta spre taran: 

- Spui ca esti grozav de tare, 

De ti-a mers cuvânt prin lume. 

Eu din Londra vin anume, 

Trânta deci cu tine vreau. 

 

Dar taranul se cruceste, 

Simte palmele ca-i ard, 

Lenes, tarnul si-l propteste, 

Scuipa-n palme si se-ntinde 

Si pe lord de brau il prinde 

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

 

- O sa stau acum cu tine sa ma lupt. 

Mai vrei ceva? 

Auzi tu cu ce gand vine! 

 

Lordul John privind cu jale 

Si tinindu-se de sale, 

 

Spune să-i azvârle calul, 

Să poată pleca. (x3) 
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15. Esarfa in dar [G] 

Intro: A D A 

D  

Cu ape de rosu-n ochi, 

Bm 

Valuri largi de alb, 

F#m 

Mov si verde zboara cald 

Em A 

Pe chipul tau drag, 

D  G         A 

Esarfa in dar. 

D 

Tin minte si-acum 

Ne-am oprit din drum 

Ce bine-mi amintesc, ce clar, 

Ti-am infasurat 

Esarfa in dar. 

Intro: A   D           A 

 

Culorile alergau, 

In vant se certau 

Fata toata-ti lumina 

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. 

 

Bm  E A D 

Aaaaa mai trecut de-atunci 
ceva, 

Bm  E A D 

Aaaaalbul de var nu-i chiar la 
fel 

G 

Tu gandesti altceva 

D Bm 

Si mai e si el. 

Em 

Eu, aici, tu, acolo, 

E A 

Niciodata noi. 

 

Te mai vad, cand si cand, 

El in stanga ta, 

Si nu pot sa-ti spun ce gandesc 

Cand la gatu-i vad 

Esarfa in dar. 

 

Cu ape de rosu-n ochi, 

Valuri largi de alb, 

Mov si verde zboara cald 

Pe chipul tau drag, 

Esarfa in dar. 

Pe chipul tau drag, 

Esarfa in dar... 

Pe chipul tau drag... 

Esarfa in dar... 
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16. Înțelegere [G] 

C Am  G Em C D G 

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

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

G 

Las lumea sa dispretuiasca 

Ascunsa taina dintre noi, 

Prejudecata omeneasca 

Arunce-n cale-ti cu noroi 

Prejudecata omeneasca 

Arunce-n cale-ti cu noroi 

 

In faţa idolilor lumii 

Nu plec genunchii, nu cersesc 

La fel ca tine, gândul nu mi-i 

Nici sa-i iubesc, nici sa-i urasc 

La fel cu tine, gândul nu mi-i 

Nici sa-i iubesc, nici sa-i urasc 

 

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 

Fara de bucurii iubirăm 

Fara tristeti ne-om desparti 

Fara de bucurii iubirăm 

Fara tristeti ne-om desparti 

 

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

 

Si pretuim in viata toata 

Doar oamenii, atata tot, 

Nu ne-om minti noi niciodata 

Nici alti-a ne minti nu pot, 

Nu ne-om minti noi niciodata 

Nici alti-a ne minti nu pot 

 

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

Uuuuuu, nana na, na na na, na na na 
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17. Cântec soptit [D] 

 

D G D 

Odata, am ucis, o vrabie… 

D A 

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

G D G D 

Pe urma o zi si-o noapte intreaga 

G A D 

Am tot plans-o si am tot jelit-o… 
 

 

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

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… 

 

Soarele apune… 

Soarele-apune… 

Dupa niste maguri 

Dupa niste maguri… 

Si rasare-n flacari din mare… 

Hei hei hei… 

Repeat x 2 
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18. Hai acasa [G] 

G Em 

Hai acasa.. hai cu mine,  

D C G 

Hai cu mine, sa pornim la drum.  

Ne asteapta.. casa noastra draga,  

Iarba verde si poteci de drum.  

 

Refren: 

G 

Munți și văi (Munți și văi),  

D 

Mori de vânt (Mori de vânt),  

Em 

Râuri repezi (Râuri repezi) 

C 

Trecători,  

G 

Ne așteaptă, (Ne așteaptă) 

D 

Mama, Tata, (Mama, Tata) 

C 

Prieteni vechi, 

G 

Frați și surori (Frați și surori)  

 

 

Em D G 

Ascult adesea glasul dulce 

G7 

Ce ma cheama,  

C Em D 

Casa parinteasca sa-mi revad 

 D7 

Mai curand  

Em F C 

Si sa mangai parul alb al mamei, 

G D D7 

Voi veni, dragii mei, dragii mei…  

 

G Em 

Amintiri dragi, îmi revin,  

Din copilaria, anilor trecuti.  

De batrani la scoala, lanuri aurii,  

De vecini la coasa si fete zglobii.  

 

Refren (x2) 

 

Prieteni vechi, Frați și surori 

Prieteni vechi, Frați și surori 

Prieteni vechi, Frați și surori 
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19. Dupa 2000 de ani [D] 

Intro: D       Dsus4       D      Dsus2 

D   A7sus4 

Tu esti lumina de luni dupa-amiaza, 

Bm Bm11 G    G/F#  

Tu esti fara doar si poate a mea, 

Em7 Em7/F# G D  

Ingerul care       ma vegheaza 

Em7 Em7/F# G A9sus4  

Vinerea si sigur   duminica. 

 

Tu ai dimineata pofta de joaca. 

Imi pui poza ta in buzunar, 

Si-apoi imi spui "nu-i nimic o sa-ti 

placă” 

Em7 Em7/F# G Asus4 A  

Am sa fiu cu tine    iar si iaaaaar". 

D A7sus4  

Parca ar fi, parca n-ar fi, 

Bm Bsus2  

Parca m-as indragosti. 

Em Em7  

Voi ramane cu tine 

G A7  

Inca 2000 de ani. 

D A7sus4  

Parca ar fi, parca n-ar fi, 

Bm Bsus2  

Parca m-as indragosti. 

Em Em7  

Voi ramane cu tine 

G A7  

Inca 2000 de ani. 

Gm Intro  

2000 de ani 

 

Tu esti lumina 

De luni dupa-amiaza 

Ma are in paza dragostea ta. 

De-acum inainte 

Ce mai conteaza 

Fara doar si poate 

Esti a mea aaaa 

 

Refren… 
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20. Strada Popa Nan [D] 

 

In Popa Nan sta un barbos 

Batran si fotograf 

Puştii de pe strada spun ca e un zeu . 

Stie chiar de esti om bun sau rau 

Dupa chipul, dupa chipul tau... 

 

Sub o streasina-i statuia unei fete gri 

Sprijinind un cos cu struguri de ciment 

Jos in casa stau trei fete vii 

Cu comportamentul indecent . 

 

Refren: 

Popa Nan i-o strada-nspre Hala 

Traian 

De la Foisor pana-n Piata Vitan. 

 

La un colt i-o florareasa 

Ce ne vinde flori 

Mereu plange din nimic 

Si-are par creţ . 

Râde rar, numai la sarbatori 

Toate florile ei nu mai au pret 

 

 

 

In Popa Nan i-o frizerie, fara musterii 

Pensionarii stau in pragu-i la taifas, 

Iar frizerul gras şi chel, dă glas 

Unor melodii de cheflii 

 

Refren… 

 

Zilnic trece un postas, 

Cu ochii de cafea 

Toate fetele-l citesc 

Şi-i scriu vederi, 

Numai fata lui 

Ce sta in cartier 

Nu e nicaieri, nicaieri. 

 

Refren (normal) 

Refren (estompat) 

Refren (estompat) 

Refren (in forta) 
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21. Piata Romana nr. 9 [G] 

G Am 

Desene frumoase stau pe 
pereti 

G 

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 

 

Em Am 

Într-un colt e-o chitara 
desigur 

D G  

Si-un ceas ce se cazneste 

G/F# 

Sa bata 

Am D 

Afara e vânt, ferestrele sunt 

G D 

Taiate din aceeasi bucata. 

Hmmm hmmm…. 

 

 

 

 

 

G Am 

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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22. Ai hai! [C] 

Ritm 4/4 

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 

 

Ritm 3/4 

Hai, hai, hai hai, di-hai, di-hai 

Pe sub flori ma leganai  

Hai Hai, di-hai 

 

Hai, hai, hai hai, di-hai, di-hai 

Pe sub flori ma leganai  

Hai Hai, di-hai 

 

Ritm 4/4 

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 

 

 

 

 

 

 

Ritm 3/4 

Hai, hai, hai hai, di-hai, di-hai 

Pe sub flori ma leganai  

Hai Hai, di-hai 

 

Hai, hai, hai hai, di-hai, di-hai 

Pe sub flori ma leganai  

Hai Hai, di-hai 

 

Hai, hai, hai hai, di-hai, di-hai 

Pe sub flori ma leganai  

Hai Hai, di-hai 
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23. Fara petale [C] 

 

Nisipul fin a oftat 

Zâmbeste-n el o urma de păcat 

E semn c-aici in zadar 

Isi cheama luna lupii la altar.  

 

Strop de vină ingropat 

Ciorchini de sare fața i-au spălat 

Cristale reci țes in fum 

Coperti de aur pe-un sicriu de scrum 

 

Refren: 

Cearcan, cearcan, piaptana 

Ochii ei ma-ncearcana.  
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24. Voi fi stea [G] 

G C 

Azi dimineata eram roua 

C G 

A venit soarele si m-a baut 

G C 

Lumea impartindu-mi-o in doua 

Em B7 C G 

Dragoste, dragostea mea, a , a 

G C G 

Azi dimineata, eram roua... 

 

Azi la amiaza, eram nor 

A venit soarele si m-a baut 

Picatura cu picatura, usor 

Dragoste, dragostea mea, a, a 

Azi la amiaza, eram nor... 

G C 

Asta seara voi fi stea 

C G 

N-am sa clipesc de multe ori 

G C 

Marea ma cheama, vrea sa ma bea 

Em B7 C G 

Dragoste, dragostea mea, a, a 

G D G 

Asta seara voi fi stea... 

 

 

 

G Em 

Azi dimineata eram roua 

       C 

Azi la amiaza eram nor 

D G 

Asta seara voi fi stea... 

 

G Em 

Azi dimineata eram roua 

       C 

Azi la amiaza eram nor 

D Em 

Marea ma cheama, vrea sa ma bea 

B7 C G 

Dragostea mea, a, a 

D G 

Asta seara voi fi steaaaaa... 
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25. Atât de frageda [E] 

Capo 2 

D 

Abia atingi covorul moale,  

Mătasa-ți sună sub picior 

Şi de la creştet până-n poale 

Pluteşti ca visul de uşor. 

Şi de la creştet până-n poale 

Pluteşti ca visul de uşor. 

 

Din încrețirea lungii rochii,  

Răsai ca marmura în loc. 

Ţi-atârna sufletul de ochii 

Cei plini de patimi şi noroc. 

Ţi-atârna sufletul de ochii 

Cei plini de patimi şi noroc. 

 

Refren : 

D 

O, vis ferice de iubire! 

A 

Mireasa blânda din poveşti 

D 

Nu mai zâmbi, a ta zâmbire 

F#m  

Mi-arata cât de dulce eşti! 

G 

Cum poți cu-a farmecului patimi 

F#m 

Sa-ntuneci ochii mei pe veci 

G 

Cu-a gurii tale calde şoapte,  

A 

Îmbrațişari de brațe reci? 

 

 

 

Şi-o sa-mi rasai ca o icoana 

A pururi verginei Marii,  

Pe fruntea ta purtând coroana. 

Unde te duci, când o sa vii? 

Pe fruntea ta purtând coroana. 

Unde te duci, când o sa vii? 

 

Coda: 

Unde te duci, când o sa vii? 

Unde te duci, când o sa vii? 

Unde te duci, când o sa vii? 

Unde te duci, când o sa vii? 

Unde te duci, când o sa vii? 
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26. Ecou de romanță [A] 

Capo 2 

G D 

Iubire bibelou de porţelan 

D D7  G 

Obiect de preț cu existenţa efemeră 

G G7 C 

Te regăsesc pe-aceeaşi etajeră 

       G                     D                         G 

Pe care te-am lăsat acum un an 

G D 

Îţi mulţumesc, dar, cum, ce s-a-ntâmplat 

D D7  G 

Ce suflet caritabil te-a păstrat 

G                     G7                                       C 

În lipsa mea, în lipsa ei, în lipsa noastră 

                        B7                           Em 

Ce demon alb, ce pasăre albastră 

            C                                                       G 

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

             D                        D7               C 

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

Iubire bibelou de porţelan 

Obiect de preţ cu smalţul nepătat 

G                     G7                     C 

Rămâi pe loc acolo unde eşti 

           B7                                    Em 

Să nu te mişti şi, dacă ne iubeşti 

         C                                         G 

O, dacă ne iubeşti cu-adevărat 

D D7 G 

Aşteaptă-ne la fel încă un an 

 

 

 

Un an măcar atât, un singur an 

Iubire, bibelou de porţelan 

 

Un an măcar atât, un singur an 

Iubire, bibelou de porţelan 

 

Un an măcar atât, un singur an 

Iubire, bibelou de porţelan 
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27. Colaj Alifantis [G] 

Balada Blondelor iubiri 

G 

Prea multe pasari cardinale 

Printre iluzii se rotesc 

Contaminand cu ascensoare 

Misterul nostru pamantesc 

D 

Îmbătrânim de fericire 

Bm C G 

Intr-o mansarda fara flori 

C D G 

Dresând papusi fara adresa 

D D7 

Pentru serbarile din zori 

G C G 

E frumos, e prea frumos la tine-n suflet 

G C G 

E tarziu, e prea tarziu la mine-n gand 

G C G 

Impartasim, impartasim aceeasi soarta 

G D G 

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

Miraj de iarna 

G Bm 

Aicea totul seamana cu tine 

Am G 

Sau poate eu asemanari iti caut; 

G Bm 

Flori de ninsoare mari, diamantine, 

Am G 

Suavi mesteceni-melodii de flaut. 

Am G 

Brazii inalti si coplesiti de nea 

Am G 

Par crini enormi acoperiti de floare 

Am G 

Cu dorul meu de pretutindenea 

C D G 

Te caut ca o pata de culoare 

G Am D 

O, ceas de taina - clipele dispar, 

D G 

E numai gandul meu umbland aiurea. 

G Am 

Si neaua cu sclipiri de nenufar 

D G 

Trecand prin mine, bantuie padurea. 

G     Em    G     Em    G    Em    C     D   G 

Intâmplare simpla 

G Am G 

Ne-om aminti candva tarziu 

G Am G 

De-aceasta intamplare simpla 

G C E Am 

De-această bancă unde stăm 

Am D D7 

Tâmplă fierbinte lângă tâmplă 

 

De pe stamine de alun 

Din plopii albi se cerne jarul 

Orice-nceput se vrea fecund 

Risipei, se deda florarul 

 

G Em Am D 

A iu -biiii...      aceasta vine 

D D7 G D 

Tare de departe-n mine 

G Em C Am 

A iu -biiii...      aceasta vine 

D D7 G D 

Tare de departe-n mine 

G  

A iu-biiii… 
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28. Al 9-lea Cer 

 

Hai sa fugim intr-o poveste 

In care tainic sa ratacim 

Netulburati de nici o veste 

Intre uitare si sublim 

 

Si obsedati de-aceleasi patimi 

Ca intr-o boala fara leac 

Sa ne lasam atinsi de vraja 

Care sa tina cat un veac.  

 

 

Refren: 

Si sa fim inca o data 

Prizonierii unui mister 

Si-ntr-o clipa uitata 

Sa plutim in al noualea cer.  

 

Hai sa fugim in alta lume 

Sa evadam in necunoscut 

Si vindecati sa fim deodata 

De toata vina din trecut 

 

 

 

Si sa intram in aventura 

Pentru un timp nelimitat 

Sa ne lasam fara masura 

Prada eternului pacat.  

 

Refren: 

Si sa fim inca o data 

Prizonierii unui mister 

Si-ntr-o clipa uitata 

Sa plutim ïn al noualea cer. 
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29. Cu fiecare zi [G] 

G                Cadd9 

Nu-i un vis, e adevarat,  

G                   Cadd9 

Ce am dorit mi s-a intamplat 

G                    Cadd9   G   

Cui sa-i multumesc, oa-re 

 Cadd9     G          D 

Ca te-am intalnit 

Em           Am Em 

Îmi vine sa strig, sa zbor,  

Em           C G 

Simt ca ma topesc de dor 

G            C      G        C G C 

Sunt un alt om de cand tu ai venit 

 

Cu un zâmbet plin de mister,  

Tu aduci soarele pe cer 

Cu brate deschise 

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: 

D G 

Cu fiecare zi, mai mult te iubesc 

D G 

Cu fiecare zi, mai mult te doresc 

D G Cadd9 

Cu fiecare zi, esti mai mult pentru mine 

(Refren) 

 

 

Tu ma certi de cumva gresesc,  

Tu ma ierti de-ti spun te iubesc 

Esti alaturi de mi-ne 

La bine, la rău 

 

Vreau sa-ti dau câmpul plin cu flori,  

Vreau să ai cerul fără nori 

Vreau să simt multumiri, noaptea 

În glasul tău 

 

 

Refren x 3 
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Pauza 2 
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30. Vremuri [D] 

D G A D 

Hei, tramvai, cu etaj si tras de cai, 

D G A D 

Hei, joben, ce umblai la Mon Jardin 

D G A D 

Hei, bunic, cu monoclu erai sic, 

D G A D 

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

 

Refren: 

Bm 

Toate-au fost la timpul lor 

G A 

Ceva exagerat, 

Bm 

Anii au trecut in zbor 

Bm G A 

Si lu-mea le-a uitat... 

A 

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... 

 

Hei, tramvai, cu etaj si tras de cai, 

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

Hei, bunic, cu monoclu erai sic, 

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

 

Toate-au fost la timpul lor 

Ceva exagerat, 

Anii au trecut in zbor 

Si lumea le-a uitat. 

Da, Da... Nu, Nu…. 
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31. La fereastra ta [Em] 

[Em] 

Vad, la fereastra ta tarziu 

O lumina si nu stiu 

De esti treaza sau visezi 

 

Vad,in spectacolul nocturn 

Cavaleri din vechiul turn 

Ce te-ndeamna sa-i urmezi 

 

Si as dori sa pot intra 

Sa alung din preajma ta 

Tot ce-i trist si tot ce-i rau 

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 

 

Da', am sa ma intorc candva 

Sa alung din preajma ta 

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

Si as dori sa pot sa-ti spun 

O poveste de pe drum 

Cand visam la geamul tau 

 

[Transpozitie A] 

 

Si as dori sa pot intra 

Sa alung din preajma ta 

Tot ce-i trist si tot ce-i rau 

Si, as dori sa fiu acum 

O romanta cu parfum 

Sa pot sta in parul tau 
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32. Spune-mi cine esti [Em] 

Tu stai singura la geam si afara ploua 

Iti cuprinzi tamplele calde 

Cu mainile amandoua 

Si astepti din noaptea grea 

Un gand bun de undeva 

Sa-ti aprinda-n ochii negri,prima stea 

Glasul ploii iti sopteste acum un cantec 

trist 

Tu nu stii ca eu te astept 

Tu nu stii ca eu exist 

Dar speranta-mi va purta 

Pasii cu puterea sa 

Catre norul unde e fereastra ta... 

 

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 

 

Glasul ploii iti sopeste acum un cantec 

trist 

Tu nu stii ca eu te ascult 

Tu nu stii ca exist 

Dar speranta-mi va purta 

Pasii cu puterea sa 

Catre norul unde e fereastra ta 

Tu stai singura la geam si afara ploua 

Iti cuprinzi tamplele calde 

Cu mainile amandoua 

Si astepti in noaptea grea 

Un gand bun de undeva 

Sa-ti adune-n ochii negri prima stea 

 

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... 

Intr-o buna zi si drumul... 

Intr-o buna zi si drumul spre inima 

ta 
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33. Cât de departe [D] 

Cat de departe sa-mi duc inima, 

Ca sa nu se atinga de tine... 

Cat de departe sa-mi duc dragostea, 

Ca sa nu se intoarca la mine... 

 

Cat de departe sa colind pe pamant, 

Fara liniste sau fara bine? 

Oricat de departe as pleca 

Tot n-ar fi prea departe... 

Departe de tine! 

 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe sa-mi duc dragostea? 

Departe de tine... 

 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

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... 

 

 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe sa-mi duc dragostea? 

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

Departe de tine... 

 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Oricat de departe as fugi pe pamant, 

M-as intoarce la tine... 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe sa-mi duc dragostea? 

Departe de tine... 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Cat de departe? (Cat de departe? ) 

Oricat de departe as fugi pe pamant, 

 

M-as intoarce la tine... 
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34. Un copac cu flori [G] 

Cand privesc spre voi ades 

Pe pamant eu ma visez 

Ca sunt un copac cu flori 

Si la drumul mare ies 

C-un suras de frunze verzi 

Sa va-mbratisez in zori 

Unii trec mereu grabiti 

Si nu vad ca-nfloresc 

Pentru ei adeseori 

Insa ce indragostiti 

Si copii se opresc 

Uite un copac cu flori 

 

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 

 

Unde vad un geam deschis 

Noaptea pe cand voi visati 

Prin de flori cutreierat 

Si apar ades in vis 

Doar de va imaginati 

Ca exist cu adevarat 

Numai tu iubita mea 

Nu apari la geam deloc 

Sa te pot Imbratisa 

Chiar de inima mi-e grea 

Lasa-mi doar acest noroc 

Sa-nfloresc la poarta ta 

 

Refren... x3 
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35. M-a vrăjit o stea [Em] 

Em       D      Em 

Nostalgia verii a ramas 

Em   D G 

Dulce amintire fara glas 

Am  Em 

Doar chipul tau 

Am   Em  Am 

Ce vantul rau 

G   C  Em 

Îl spulbera cu fiecare pas 
 
Pe plaja unde-am râs de-atatea ori  
Am dat sperante viselor din noi 
Dar n-am stiut 
Si n-am crezut 

G  C B7 

Ca soarele se va ascunde-n nori... 
 
Refren: 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit o stea 

G  C   Em 

Ce mi-a dat lumina-n noaptea mea 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit o stea 
 

G C  Em 

Dar ziua a venit, visul s-a stins 
 
 
Astept acum din nou in ceas de seara 
Iubirii mele steaua sa-i apara 
Dar ea s-a dus 
Si a apus 
Lasandu-mi amintirea dintr-o vara 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Refren: 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit o stea 

G  C   Em 

Ce mi-a dat lumina-n noaptea mea 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit o stea 
 

G C  Em 

Dar ziua a venit, visul s-a stins 

 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit o stea 

G  C   Em 

Ce mi-a dat lumina-n noaptea mea 

G  B7  Em   A 

Fiindca m-a, m-a, m-a vrajit un vis 
 

G C  Em 

Dar ziua a venit, visul s-a stins 

 

M-a vrăjit o stea, daaa 

M-a vrăjit o stea, daaa 

M-a vrăjit o stea! 
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36. Te intreb pe tine, soare
 [G] 

Intro: D E G D A 

D 

Dimineata-mi strica somnul, 

Visurile mi le prada 

E 

Ca sa-mi lase viata fada 

Ornicul imi bate gongul 

G D A 

Si-mi aduce aminte c-ai plecat. 

D 

Toate-mi par in jur straine 

Lumea-i rece fara tine 

E 

Amintiri de-un gand atinse 

Imi trezesc dureri aprinse 

G D A 

Si-mi aduce aminte c-ai plecat. 

Si-mi aduc aminte c-ai plecat. 

 

G D 

Te intreb pe tine soare: 

A D 

Dragostea murit-a oare? 

BIS 

 

 

D 

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. 

Dar mi-aduc aminte c-ai plecat. 

G D 

Te intreb pe tine soare: 

A D 

Dragostea murit-a oare? 

 

Te intreb pe tine soare: 

Dragostea murit-a oare? 

 

Te intreb pe tine soare: 

Dragostea murit-a oare? 

 

Te intreb pe tine soare: 

Dragostea murit-a oare? 
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37. Mugur de fluier [G] 

 

Imi simt sufletul 

Mugur de fluier, 

Ce-a doinit 

Cantec cu suier. 

Pentru zilele 

Ce-au fost trecute 

Pentru noptile 

Negre si slute. 

 

Am pornit 

Cu roua-n picioare 

Ca sa cant 

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. 

 

 

 

Hei, hei, verde e iarba, 

Soarele-i sus pe cer! 

Soarele-i sus pe cer! 

Hei, hei, dusa e iarna, 

Cu dintii ei de fier! 

 

Hei, hei, verde e iarba, 

Soarele-i sus pe cer! 

Soarele-i sus pe cer! 

Soarele-i sus pe cer! 

Hei, hei, dusa e iarna, 

Cu dintii ei de fier! 
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38. Zori de zi [A] 

A E F#m 

E dimineață zori de zi 

D A E A 

Uite pleacă dracii mii,  

A E F#m 

E dimineață zori de zi 

D A E A 

Se coboară în-ge-rii 

 

A E F#m 

Hei, hei, hei zei peste zei 

A E F#m 

Hei, hei, hei soare scân-tei 

 

E dimineata adevarat 

Sufletul fara pacat,  

E dimineata in viata mea 

Razele scalda inima.  

 

Hai, hai, hai Rai langa Rai,  

 

Hai, hai, hai, hai sus pe cai.  

 

 

 

 

 

 

E A 

Caii mei cei albi,  

D A 

Cai înari-pați,  

E A 

Lângă mine fraaa-ți.  

E A 

Caii mei usori,  

D A 

Liberi zburatori,  

E A 

Se ridica-n zori.  

 

E dimineata zori de zi,  

Oamenii vad oamenii 

Roua pe dealuri, 
peste flori,  

Fericit deasupra zbori.  

 

Hei, hei, hei zei peste zei,  

Hei, hei, hei Soare scantei.  

 

Hai, hai, hai, hai sus pe cai! 
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39. Fata verde [Em] 

Intro … 

 

Em G D 

Fata verde cu parul padure 

Fata verde cu parul padure 

Simti cu privirea lor vrea sa te fure 

 

Noaptea mieii tese ie 

Zburatorii ca sa vie 

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 

D G 

Umezi sunt de dor 

C B A 

Si-al lor vis plin de zbor 

D G 

Noapte ei se scalda 

C B A 

In sclipiri ca de salba ... 

C B A Am 

In sclipiri de salba ... 

 

Em G D 

Fata verde cu parul padure 

Fata verde cu parul padure 

Simti cu privirea lor vrea sa te fure 

 

Noaptea mieii tese ie 

Zburatorii ca sa vie 

Noaptea mieii tese ie 

Nimeni urma sa le-o stie 

 

Noaptea mieii tese ie 

Zburatorii ca sa vie 

Noaptea mieii tese ie 

Nimeni urma sa le-o stie 

 

Noaptea mieii tese ie 

Zburatorii ca sa vie 

Noaptea mieii tese ie 

Nimeni urma sa le-o ȘTIE! 
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40. Nunta [Am] 

Intro Am C F G C 

 

Bine-i mirelui 

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 

Lai, la, lai, la, la, lai 

Si ce-om mai cânta, 

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

 

D G C A 

Ce-om mai rupe la opinci 

D G E 

Si-om face gropi adanci 

D G C A 

Dară nu ne vom opri 

D G E 

Pana in zori de zi… Heeeei 

 

Intermezzo  Am C F G C 

 

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, 

 

D G C A 

Ce-om mai rupe la opinci 

D G E 

Si-om face gropi adanci 

D G C A 

Dară nu ne vom opri 

D G E 

Pana in zori de zi… Heeeei 

 

Tobe x 4 + Hei x 4 

 

Bine-i mirelui 

Ca nu-i nimeni-n lume ca mireasa lui 

Uita-te la ea 

Rupta e din cer si mandra ca o stea. 

 

Măi, ce-om mai juca 

Lai, la, lai, la, la, lai 

Si ce-om mai cânta, 

Lai, la, lai, la, la, lai 

 

Hei - Tobe x 4 
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41. Andrii Popa [G] 

Hei x 4 

Cine trece-n Valea Seaca 

Cu hangerul fara teaca 

Si cu pieptul dezvelit ? 

Andrii Popa cel vestit, 

Andrii Popa cel vestit. 

 

Sapte ani cu voinicie 

Si-a batut joc de domnie 

Si tot prada ne-ncetat 

Andrii Popa, hot barbat, 

Andrii Popa, hot barbat. 

 

Refren: 

E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 

(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. 

Caci el are-o pusca plina 

Cu trei glonti la radacina 

Si-are-un murg de patru ani, 

Care musca din dusmani, 

Care musca din dusmani. 

 

Refren… 

 

Si-are frati de cruce sapte 

Ce-au supt sangele cu lapte 

Si nu-i pasa de nimic, 

Andrii Popa cel voinic, 

Andrii Popa cel voinic. 

 

Refren… 

 

Hei x 4 



 

47 

42. Amintire cu haiduci [Em] 

Em G D Em 

În codru verde nu se mai vede  

D G D Em 

Nu se mai pierde urmă de cal 

Em G D Em 

Pe la izvoare nu mai apare  

D G D Em 

Umbra călare a vreunui haiduc 

 

Em G D Em 

Unde s-au dus, când au apus  

Em G D Em 

Anii de sus ai gloriei lor? 

Em G D Em 

Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele  

D G D Em 

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… 
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Pauza 3 
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43. Intoarcerea la Orient
 [Dm] 

Dm C 

Se intoarce iar acasa Fat Frumos din 
pribegie 

G Dm 

La batranii sai parinti (bis) 

Si cu gand sa-si ia mireasa 

Ca un fir de papadie 

Numai bun de rupt in dinti (bis) 

 

Dar obloanele-s lasate 

Pe o lipsa de mirese 

Si-asta inca nu-i destul (bis) 

Umbla zvonul ca-s plecate 

Sa devina-împaratese 

Undeva prin Istanbul (bis) 

 

Prin dughene si tramvaie 

Cu confort sporit de cușcă 

Tatal Zvon e Împărat (bis) 

Si se-arata ades pe ploaie 

Zvon de mitre goale pusca 

Prin Orientu-ndepartat (bis) 

 

Refren: 

G C G 

Radeti voi, radeti voi vechi amici 

D 

Din Bizant 

G C G 

Radeti voi, dar priviti: diligenta 

D 

Zace-n șanț 

 

G C G 

Chiar si calul abia mai respira 

D 

De-un sfanţ 

G C G 

Iar sub noi, ce belea, bicicleta n-are 

D  

Lanț 

Dm 

Alte zvonuri vand comploturi cu savante 
tevi de pusca 

Slugi marunte si mai mari (bis) 

 

Unele cu doua poturi ca sa-l afle in timp 
ce musca 

Biata lume de salvari (bis) 

 

Sub escorta din savana cic-ar fi sosit 
aseara 

Intr-un tren accelerat (bis) 

 

Chipul zeului banana ce va fi expus in 
gara 

Si apoi sanctificat (bis) 

 

Refren… 

 

Poate nu-i exact decorul, poate-mparatia-i 
trista 

Insa plina de umor (bis) 

 

Hai sa tragem zdrang zavorul realitatea 
nu exista 

Noapte buna tuturor 

Noapte buna tuturor 

.......... 

Doamnelor si domnilor… 
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44. Tristeti provinciale [E] 

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. 

 

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. 

 

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, li-lu-la-lu-lu-lu 

 

Tristeti de goarna funerara, 

Melancolii de catelus, 

Uitat de cineva pe-afara 

Sa schiaune pe langa usi. 

 

 

 

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 

 
(slow) 

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?... 

 

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 

Li-lu-la-lu-lu 

Li-lu-la-lu-lu, 

Li-lu-la-lu-lu 
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45. Fericire [D] 

 

Te regasesc in orice umbra 

Ce se asterne pe pamant, 

Intr-un cuvant rostit in soapta, 

Spre nicaieri adus de vant. 

 

Te regasesc in orice clipa 

Care se scurge efemer 

De-a lungul timpului aripa, 

Intre dorinta si mister. 

 

Refren: 

Ma gandesc mereu la tine, 

Fericirea mea de-a fi, 

Fericire care vine, 

Si se duce-n orice zi. 

 

Te regasesc in orice zambet 

Intr-un suras nevinovat, 

Ramas pe buze ca un fosnet, 

Ca un cuvant neterminat. 

 

 

 

 

 

Te regasesc intr-o privire 

In care ziua nu s-a stins 

Infiorata de uimire 

Si visatoare dinadins 

 

Refren… x3 
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46. Dorul calator [G] 

Mi-a fugit dorul de-acasa, dorul 

Cat a fost vremea frumoasa, dorul 

Si-a fugit cam dezbracat  

L-a prins vremea rea plecat 

Si mi-e teama c-a-nghetat, dorul..  

 

Dar s-a-ntors la saptamana, dorul  

Cu trei flori de gheata-n mana, dorul 

Jumatate nins cu nea, 

Jumatate viorea 

Parca leganat de-o stea, dorul...  

 

Partea jumatate ninsa, dorul 

S-a topit de steaua-ncinsa, dorul 

Si din dorul calator 

A ramas doar dorul dor 

Numai lacrima si zbor, dorul...  

 

Mi-a fugit dorul de-acasa, dorul 

Cat a fost vremea frumoasa, dorul 

Si-a fugit cam dezbracat  

L-a prins vremea rea plecat 

Si mi-e teama c-a-nghetat, dorul… 
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47. Valtul rozelor [C] 

Pe verdea margine de sant 

Crestea macesul singuratic,  

Dar vantul serii nebunatic 

Pofti-ntr-o zi pe flori la dant.  

Intai patrunse printre foi,  

Si le sopti cu voce lina,  

De dorul lui le spuse apoi,  

Si suspina-cum se suspina...  

 

Si suspina-cum se suspina...  

 

Albeata lor de trandafiri.  

Zambind prin roua primaverei,  

La mangaierile-adierei 

A tresarit cu dulci simtiri.  

Pareau naluci de carnaval 

Cum se miscau catifelate,  

Gatite toate-n rochi de bal,  

De vantul serii sarutate.  

 

De vantul serii sarutate…  

 

 

 

Scaldate-n razele de sus,  

Muiate in argintul lunei,  

S-au dat in bratele minciunei.  

Si rand pe rand in vant s-au dus.  

Iar vantul dulce le soptea,  

Luandu-le pe fiecare,  

S-un valt nebun se invartea,  

Un valt-din ce in ce mai tare,  

 

Un valt din ce in ce mai tare. 
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48. Lăsați-mă să merg pe 
bicicletă [G] 

G C 

Aveti reminiscente sau nu aveti idei 

G D  D7 

De construiti autostrăzi prin noi, Cioplite 

G G7 C Cm 

Si cumparăti gogosi muiate-n clei 

G D G F# / G 

Si v-ametiti cu ploaia din cuvinte 

 

Se trâmbitează vesti senzationale 

Din timp am rupt fila cu două mii 

E secolul colonizării lunii 

Si-al vinului din lemne si cutii 

 

Refren (x 2) 

Potop de-ar fi, 
De s-ar crăpa cuptorul 

De-ar fi să nu am apă la chiuvetă 

De ar renaste Atlantida în Pacific 

Lasati-mă să merg pe bicicletă 

 

Se termină petrolul si gazul natural 

S-au înmultit infractiunile de furt din soare 

Un oarecare s-a sinucis mâncând mortar 

Reeditand balada lui Manole 
Din eroare 

 

Refren (x 2) 

 

Lasati-mă să merg pe bicicletă (x3) 
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49. Ploaia [G] 

Ploua discret daca nu chiar anost  

Nici nu mai stii daca are vreun rost  

Sa te framanti sau sa stai linistit  

Pana ce tot se va fi sfarsit  

 

Ploua marunt parca chiar si dinadins 

N-ai nici un gand ratacit sau pretins 

Care sa-ti vina chiar si efemer 

Ca picatura ce cade din cer 

 

Ploaia, ploaia  

Nevinovata ca un plans  

Ploaia, ploaia  

E si-ntrebare, e si raspuns  

 

Ploua meschin, parca rautacios  

Totul iti pare intors pe dos  

Si intr-un fel parca asa si e  

Daca nimic nu-ti mai trebuie  

 

Ploua-n prezent, ploua si in lipsa  

Ca-ntr-o finala Apocalipsa  

In care totusi te simti mult prea mic  

Si n-ai putere sa faci mai nimic  

 

Ploaia, ploaia  

Nevinovata ca un plins 

Ploaia, ploaia  

E si-ntrebare, e si raspuns 

 

 

Ploaia, ploaia  

Nevinovata ca un plins 

Ploaia, ploaia  

E si-ntrebare, e si raspuns 

 

Ploaia, ploaia  

Nevinovata ca un plins 

Ploaia, ploaia  

E si-ntrebare, e si raspuns 
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50. Anotimpuri [G] 

A venit iarna-ntr-o zi  

Era de asteptat 

N-ai vrut s-o primesti in casa, 

Ea tot a intrat. 

A venit iarna subit 

Intr-o dupa-amiaza, 

Aveai gandul ratacit, 

Mintea nu prea treaza. 

 

Anotimpuri tot mai reci 

Vin peste tine, 

Anotimpuri care-asteapta 

S-auzi si de bine... 

 

A venit iarna din nou 

Pentru-a cata oara? 

Ca o alba amintire 

Pentru primavara. 

 

A venit iarna discret, 

Ca din intamplare, 

A venit iarna sublim 

Ca o taina mare. 

 

Anotimpuri tot mai reci 

Vin peste tine, 

Anotimpuri care-asteapta 

S-auzi si de bine... 

 

A venit iarna si esti tot nedumirit: 

Sa te bucuri sau s-astepti pana la 

sfarsit… 

A venit iarna si-ntreaba nevinovata: 

"Nu stii unde sunt 

Zapezile de altadata?" 

 

Anotimpuri tot mai reci 

Vin peste tine, 

Anotimpuri care-asteapta 

S-auzi si de bine... 

 

 

Anotimpuri tot mai reci 

Vin peste tine, 

Anotimpuri care-asteapta 

S-auzi si de bine... 
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51. Vinovații fără vină [D] 

D 

Sunt curat la trup curat la suflet 

D Em 

Vreau sa-i înteleg si sa iubesc 

Em D 

Nu conteaza cât de lung am parul 

A G A D 

Important e cât de mult gândesc.  

 

Simt în trup pletoșii daci, comații 

Firea mea e saltul omenesc 

Nu conteaza cât de lung am parul 

Important e cât si cum gândesc.  
 

Refren: 

G C G 

Lume, lume, soro lume 

G C G 

Lume, lume, soro lume 

C G 

De ce esti prea rea de gura?  

D D7 G 

De ce ne privesti cu ura?  

C G 

Vinovatii fara vina 

D D7 G 

Cer sa se faca lumina.  

 

 

 

 

 

Vreau sa-înalt castele de gândire 

Vreau sa fiu lasat sa simt cum cresc 

Nu conteaza cât de lung am parul 

Mai presus e cât si cum gândesc.  

 

Nu e loc de noi în lumea voastra 

Nu-s din noi acei ce ne muncesc 

Si tin cont de cât de lung am parul  

Nu de cum si cât de mult gândesc.  

 

Hei, voi neatenti la soarta noastra 

Hei, noi ce ne credeti pui de drac 

Gândurile voastre sunt si ale noastre 

Gusturile însa nu ne plac. 

 

Refren 

Refren cu public 

Refren 
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52. Axioma copiilor Am 

Copiii nostri merg la scoala 

Isi inventeaza jocuri noi 

Dar dimineata cand se scoala 

Privesc nelinistiti spre noi 

 

Nici nu-i nevoie sa se-auda 

Ce au de spus copiii-n cor 

Pluteste-n aer vestea cruda 

Si teama intrebarilor 

 

O clipa doar daca ne doare 

Ca-i frig prin somnul de copil 

Gasim si loc destul sub soare 

Si paine-n graul din cimpii 

 

Cu spaima ne izbeste-n tampla 

Lumina ochilor cuminti 

Si nu-ntelegem cum se-ntampla 

De-i oarba ura din parinti 

 

Cat de frumos ar fi sa doarma 

Daca parintii s-ar vorbi 

Sa nu mai nasca nici o arma 

Si cerul pacii ne-ar orbi 

 

O clipa doar daca ne doare 

Ca-i frig prin somnul de copil 

Gasim si loc destul sub soare 

Si paine-n graul din cimpii 
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53. Indemn la iubire [G] 

 

Lasa-ti ochii sa priveasca in voie 

Tot ce maine s-ar putea sa nu mai vezi 

Si asculta ecoul durerii 

Coborand peste noi 

cu prea multe dovezi 

 

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… 

 

 

 

 

Incearca sa mai speri si in bine 

Incearca sa mai crezi 

In bunul Dumnezeu 

Poate el sa nu uite de tine 

Si o clipa sa-i pese de sufletul tau 

 

Refren… 
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54. Ordinea de Zi [G] 

G Em 

Dup-atîtea grozăvii care mai sunt  

C G 

Şi-naintea celor ce vor fi 

G Em 

Noi, cei simpli şi cei buni de pe pământ 

C D G 

Vrem o altă ordine de zi. 

 

Recunoaştem, sunt probleme fel de fel 

Se mai vinde pielea unui urs 

Dar înaintăm solemn acest apel 

Dar înaintăm acest recurs. 

Em G 

Viaţa noastră unde e? 

Em D 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 

Em C 

Viaţa noastră unde e? 

Am C G 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 

Em G 

În cuprinsul tablei noastre de valori 

Em G 

Peste aur şi argint şi diamant  

Em C 

Pentru noi, ca simpli muritori 

Am C G 

Viaţa-i lucrul cel mai important. 

G Em 

Viaţa noastră n-are parcă nici un rost 

C G 

Viaţa noastră e un ban de schimb 

G Em 

Pe pămînt noi, oamenii, o ducem prost 

C D G 

Şi murim absurd şi la netimp. 

Em G 

Viaţa noastră unde e? 

Em D 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 

Em C 

Viaţa noastră unde e? 

Am C G 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 

 

Dacă-i bal, atunci să fie, totuşi, bal, 

Protestăm în modul cel mai crunt 

Nu vrem milă sau concediu medical 

Vrem să ne înscriem la cuvânt! 

Haideţi să uităm să vieţuim urât 

Mai avem pe lume ce iubi 

Şi sătui de surogate pînă-n gît 

Să refacem ordinea de zi. 

 

Dacă-i bal, atunci să fie, totuşi, bal 

Şi un ceai să fiarbă în ibric 

Puneţi viaţa noastră punctul principal 

Şi în rest să nu vorbiţi nimic. 

Em G 

Viaţa noastră unde e? 

Em D 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 

Em C 

Viaţa noastră unde e? 

Am C G 

Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea? 
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55. Cântec de Oameni [Em] 

Ma duc ades cu gandul 

Prin veacuri inapoi 

Sa inteleg istoria 

Acestui neam de soi 

 

Refren: 

Hei, aici la noi, 

pe acest pamant 

Oameni buni au fost, 

Oameni buni mai sunt . 

 

Si tot ce curge-n noi,  

Iubire sau durere 

E din strabuni venit 

Si ce-i strabun nu piere 

 

Refren... 

 

E timpul sa-ntelegem 

Istoria de maine 

E timpul sa-ntelegem 

Ca painea naste paine! 

 

Refren...  
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56. Zbor in amintiri 

Ne mai intoarcem cu drumul 

La intamplari care-au fost 

Astazi, ramase in urma 

Fara niciun rost 

 

Ne mai aducem aminte 

Fara sa vrem, uneori 

De juraminte rostite 

In taine culori 

 

Ne amagim cu speranta 

Ca poate vom reveni 

La bucuria uitata 

Intr-o fosta zi 

 

Refren: 

Zbor in amintiri 

Fara margini, fara popas 

In trecutul care s-a dus 

In ce-a fost si n-a mai ramas  

(x 2) 

 

 

 

Cum sa alungi nostalgia 

Ce te cuprinde ades 

Daca timpul nu-ti da libertatea 

Sa-l opresti din mers 

 

Umbra trecutului poate 

Se risipeste mai greu 

Dar speranta zilei de maine 

Ramane mereu 

 

Ne urmareste lumina 

Timpului ce va veni 

Ca o nadejde aprinsa 

In fiecare zi 

 

Refren… (x2) 

Solo 

Refren (x2) 
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57. Sfârsitul nu-i aici [D] 

D 

Cand necazuri te doboara 

Si prieteni n-ai sa-i strigi 

D A 

Tine minte, 

G A D 

Sfarsitul nu-i aici 

 

Si ce slaveai in taina 

E ca si cum nu-ti explici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

Cand oprit la o rascruce 

Drumul nu stii sa-l prezici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

Cand nu mai ai nici vise 

Si nu sti cum sa te ridici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

Cand s-aduna norii negri 

Ploaia cade ca un brici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

Mangaiere n-ai, nu vezi acum 

Maini intinse de amici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

D 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

G 

Pomul vieții creste mândru 

D 

Unde spiritul e viu 

G 

Lumineaza iar salvarea 

D A 

Cerul gol si cenusiu 

D 

Cand orasele-s in flacari 

Musunoaie de furnici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

Si cand cauti in zadar un om 

Printr-atatea mii de venetici 

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici 

 

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

Tine minte, sfarsitul nu-i aici… 

 


