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De cate ori nu am mers oare la munte sau la mare si nu ne-am bucurat cand am avut alaturi 
pe cineva care sa ne acompanieze la chitara, la acordeon, la muzicuta sau chiar la vioara. 

 
Serile din jurul focului erau mult mai frumoase, frigul, arsita bronzului de dupa o zi de plaja, 

foamea, setea sau dorul mai usor de indurat si veselia era la ea acasa.  
 

Iata de ce consider ca va veti bucura sa regasiti mai jos versurile atator cantece "de tabara"  
si sper sa le luati cu voi in drumurile voastre. 

Pentru ca doar serile acestor drumuri ne raman cu adevarat. 
 

Aceasta culegere este desigur una completabila,  
si va astept cu versiuni de mare, de munte si de dupa doua dimineata. 

Contact: zaheu@aol.com 
 

Tin sa multumesc aici tuturor celor care m-au ajutat, indrumat si sfatuit la crearea,  
actualizarea si completarea acestei colectii si in primul rand: 

Elenei, Mirelei, Ralucai, Ioanei si lui Radu   
 

„…will be continued“ 
 
 
 

12 Coti - Si-o sa ne-ntoarcem noi acasa 
 

Si-o sa ajungem noi acasa 
Si-o sa ne puna mama masa 

Masa e mare, 12 coti 
Sa-ncapem la ea cu toti 

 
 

Masa e mare, 12 coti 
Sa-ncapem la ea cu toti 

Masa e mare, 12 coti 
Sa-ncapem la ea cu toti 

Na na na na na nai nai nai 
 

Si-ai nostri gazde sunt plecati  
Si-apoi in temnita aruncati 

Norii sa strang ca niste zmei  
Noaptea se lasa cu femei  

 
Norii sa strang ca niste zmei  

Noaptea se lasa cu femei  
Norii sa strang ca niste zmei  

Noaptea se lasa cu femei  
Na na na na na nai nai nai 

 
Si-o sa ajungem noi acasa 

Si-o sa ne puna mama masa 
Masa e mare, 12 coti 

Sa-ncapem la ea cu toti 
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Masa e mare, 12 coti 
Sa-ncapem la ea cu toti 

 
Na na na na na nai nai nai 
Na na na na na nai nai nai 
Na na na na na nai nai nai 

 

17 ani 

Vara e cald, iarna e bine, 
Mai există corăbii, mai sunt cormorani, 

Cît timp pe masă mai ai de mîncare, 
Nu-ţi fă probleme, lumea e mare 

La 17 ani. 

Totul sclipeşte şi n-ai timp de toate, 
Nu există piedici, nu există duşmani, 

Uite o mierlă, e-n pom cît o zgaibă 
Şi nu e nimeni să nu vrea să aibă 

17 ani... 

Priveşte afară: pe casă e frişcă, 
Oraşul te-aşteaptă cu gheaţă-n castani... 
Eu nu-ţi scriu scrisori, departe-s întruna, 

Dar tu iubeşte-mă, fiindcă de-acuma 
Am 17 ani. 

Vara e cald, iarna e bine, 
Mai există corăbii, mai sunt cormorani, 

Cît timp pe masă mai ai de mîncare, 
Nu-ţi fă probleme, lumea e mare 

La 17 ani 

 

2000 DE ANI 
 

Tu esti lumina de luni dupa-amiaza, 
Tu esti fara doar si poate a mea, 

Ingerul care ma vegheaza 
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 placa, 

Am sa fiu cu tine iar si iar". 
 

R. Parca ar fi, parca n-ar fi, 
Parca m-as indragosti. 

Voi ramane cu tine 
Inca 2000 de ani. 
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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. 

 
 
 

AFRICA – cu dedicatie pentru Doru!!! 
 

Africa e tara pliná de mistere 
In ea cresc lei, tigri si pantere 
Tigri, pantere, lei si leoparzi, 

Pisici sálbatice, serpi si elefanti  
A, a, a… 

 
Acolo unde negrii cíntá 

Negresele se duc la muncá 
De dimineatá si pína ín zori 

Udá rádácinile palmierilor 
  A, a, a… 

 
Maimutele máníncá bananele 
Negresele máníncá curmalele 

Vine, vine, vin’ dupá coliná 
Un negru, un negru 

Cíntínd din mandoliná 
  A, a, a… 

 
 
 
 

ALADIN 
 

Lampa din fereastra ta, Aladin, Aladin 
Astá-noapte fílfíia, Aladin, Aladin 

Ca un far semnaliza, Aladin, Aladin 
Si-o chema pe fata mea, Aladin, Aladin. 

 
Fata mea a suspinat, Aladin, Aladin 

Si mi-a spus cá i-ai jurat, Aladin, Aladin 
Cá e toatá viata ta, Aladin, Aladin 

Si vrei sá te-nsori cu ea, Aladin, Aladin. 
 

Dacá vrei sá te ínsori, Aladin, Aladin 
Du-te mine de cu zori, Aladin, Aladin 

I-ai miresei tale-un dar, Aladin, Aladin 
Cel mai míndru din bazar, Aladin, Aladin. 

 
Si-n bazar dacá te duci, Aladin, Aladin 
Ia-mi si mie doi papuci, Aladin, Aladin 

Doi papuci de beizadea, Aladin, Aladin 
Sá dansez la nunta ta, Aladin, Aladin. 

 



4 
 

ADIO, DECI PE CURAND!     
Mircea Vintila, Florian Pittis 

 
Iubito, poti fugi cat vrei, 

In gand vei auzi pasii mei. 
Poti spune vorbe multe in vant, 

Eu n-am sa ascult, 
Oh! N-am sa le-ascult! 

 
Iubito, poti in lume umbla 

De mine nu mai poti scapa. 
Voi trece zilnic prin gandul tau 

Prin ochii tai. 
Prin ochii tai. 

 
Refren: 

Dar spune-mi cine te-a mai purtat prin nori? 
Si spune-mi cine te-a mai visat in culori? 

Si stii tu cine de toate a uitat, 
De cand cu tine, prin ploaie s-a plimblat? 

 
Nu uiti tu zilele de mister 
Nici clipa cand stele pier 

Nu uiti ziua aceea de mai 
Cand imi spuneai: 
Mai stai, mai stai! 

 
Nu uiti tu zilele de mister 
Nici clipa cand stele pier 

Cand timpul pentru noi disparea 
Si inima ta 

Batea, batea! 
 

Refren 
 

Te vad acum grabita sa pleci 
Cum cauti doar cuvinte mai reci 

Le spui, dar in spatele lor 
Mai simt cum te dor. 
Mai simt cum te dor. 

 
Te vad cum mai incerci sa zambesti 

Dar ochii tai fug de povesti 
Si nu te uiti la mine plecand 

Deci, pe curand! 
Da, pe curand! 
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Aduceri aminte  
Focul Viu 

Bunicu-mi spunea că pe raze 
Putem să urcăm pân’ la cer 

Tu mori într-o mască de gaze 
Eu mor într-un vechi submarin 
Şi cât ne rugam să mai ningă 

De sănii făceam mereu rost  

x2 
(Tu mori sub beton de-adăpost 
Eu mor într-o strâmbă carlingă) 

 
Refren:  

În numele cui ne urâm 
În numele cui ne-omorâm 

Eu vreau pace, tu vrei pace 
El vrea pace, ea vrea pace 

Noi vrem pace, voi vreţi pace 
Însă pacea nu se face 

Nu se face cu război 
Ci cu oamenii din noi 

 
Ţin minte, aveam şi-o bunică 

Ziua torcea în pridvor 
Tu tremuri pe-o mină de frică 

Eu tremur şi vreau să te-omor 
Iubeai nebuneşte o fată 

Ceva mă rugai să-i compun 
x2 

( Tu mori într-un lagăr nebun 
Eu mor pe o sârmă ghimpată) 

Refren 
Ţin minte plecarea din zori 

În urmă lăsasem cătunul 
Tu tragi dinspre mare cu tunul 

Eu trag nuclear dinspre nori 
Acum c-am visat rând pe rând 

Destul cu aduceri aminte 

X2 
(Tu eşti o cenuşă fierbinte 

Eu sunt o cenuşă zburând ) 

Refren 
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Alice – versiune soft 
 

Eu am o vecină, o fată de vis 
Îi place să cânte şi o cheamă Alice 
Eu am o casetă care-i place precis 

A ascultat-o aproapte plângând 
M-a rugat să i-o pun…. de trei ori la rând 

I-am tras-o şi ei s-o asculte oricând 
 

Refren: 
Ce boxe are Alice şi ce casetofon 

Cu microfonu-n mână o privesc de pe balcon 
şi îmi imaginez cum aş face-nregistrări cu Alice 

 
Înregistrări la fluier, la caval si saxofon, 

S-o iau din gamă-n gamă şi mai sUUs cu-n semiton 
Căci oricine îşi doreşte o partidă de trombon cu Alice 

 
Alice e strâmba si n-are doi dinti, 

ca a fost nascuta gresit de parinti... 
Bea vodca, fumeaza si injura de sfinti... 

Mai are si gâtul,… defapt n-are gât 
Proteza din gura ii stă cam urât. 

Mai are un picior... o mâna si-atât... 
Refren: 

 
 
 
 

Altii mama nu mai face 
 

Soarele mai straluceste sters 
Dar pan' la munte mai avem de mers 

Gandul zboara tot mai sus acum 
Hai veniti cu noi, haideti la drum 

Catre muntii nostri plecam iar 
Caci noi de altceva n-avem habar 

Visurile le purtam pe frunti 
Hai veniti cu noi, haideti in munti 

 
Refren: 

Veseli toti traim doar clipa cand ne intalnim 
Si visam cu sufletul in munti, - munti, munti munti 

Asta e nu ai ce-i face, altii mama nu mai face 
Si asa ca noi nu sunt prea multi 

Veseli toti traim doar clipa cand ne matolim 
Si visam la bere si la tuici, - tuici, tuici, tuici,  

Asta e nu ai ce-i face, altii mama nu mai face 
Si asa ca noi nu sunt prea multi 

 
Noi fara chitara nu putem 

Ca e prea multa liniste in tren 
Iar cu nasu' oricum n-o patim 
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Caci el ne iubeste si-l iubim 
Frunza verde ramura de brad 

Pai este iarna dar murim de cald 
In noi palincutza canta-acum 

Si ne spune bafta sï drum bun 
Refren: 

 
 

AM CAZANUL MEU 
 

TARE SCUMPA-I BAUTURA 
TOATE CELE S-AU SCUMPIT 

AM FAMILIE NUMEROASA  
SASE COPII AM DE HRANIT 

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 
SI COSTUMUL MEU DE MIRE 

E DE MULT LA AMANET 
DAR NIMIC NU MAI CONTEAZA 
CACI AM CAZAN CU ROBINET 

Refren: (X2) 
 
 
 

Am un pitic     –  Alina Manole 
 

Refren: Am un pitic 
Si-l vreau fericit 

Cred ca-mi trebuie doi 
Sa stea amandoi 

Si sa toace marunt 
Pe-o bucata de unt 

Ce mai fac, ce mai zic... 
 

Bis refren....... 
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Piticul meu doarme-ntr-un cartof 
Si-mi rontaie noaptea-n ureche 

Cand e trist, se ascunde-n pantof 
In pantoful meu verde...verde... 

Piticul imi sopteste stingher 
Vezi ca nu mai e gheata in frigider 

Si ca nu mai are cum 
Sa respire prin fum... 

Refren......x2 
 

Piticul meu sta in bucatarie, pe-o felie de paine 
E verde, poarta palarie, si-ar vrea sa aiba un caine 

Piticul meu are nasul mov si-mi spune povesti de alcool 
Ma da in vileag fiecarui voinic care vrea sa-mi fie amic 

 
Refren........x2 

 
In utima vreme se plictiseste 

De unul singur prin casa vorbeste 
Eu nu mai stiu ce sa-i zic... 
Eu nu mai stiu ce sa-i zic... 

Tu n-ai un pitïc?... 
 

Refren........x2 
 

 

Amintiri din Făgăraş 

Azi totu-mi pare schimbat 
Tinereţea-ncet s-a scurs 

Îţi aminteşti cum ne-am plimbat 
Sus pe creastă la apus 

Flori de munte am adunat 
Pe toate le-am îndrăgit 

Printre stânci noi ne-am jucat 
Pe vremea când ne-am iubit 

 
Referen:  

Mâine voi urca iar în creastă 
Amintirile mă cheamă 

Mâine vesel iar voi fi 
Mâine voi porni înspre tine 

Să-ţi trezesc în amintire 
Tot ce crezi că vis a fost 

 
Îţi aminteşti în Făgăraş 

Capre negre am întâlnit 
Nu eram într-un oraş 
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Dar eram la asfinţit 
Cerul îndată s-a înstelat 

Când spre Bâlea am privit 
Dar ce folos, tu ai uitat 

Şi frumosul l-ai strivit  
 

Pentru tine totu-i vis 
Şi frumosul de-altă dat’ 

Mai frumos ca-n paradis 
L-ai lăsat fără oftat 

Dar crucea mea de-ai întâlni 
Pe-un versant sau vreun vâlcel 

Eu te rog nu te opri 
Uită tot ce ţi-am cânta 

ANDRII POPA     
Muzica: Mircea Baniciu Text popular 

 
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. 

 
E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
sala: E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
 

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. 

 
E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
sala: E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
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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. 

 
E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
sala: E haiduc si e vestit 

Andrii Popa cel voinic. 
 
 
 

Ani de Liceu  
(Stela Enache, Florin Bogardo)  

Timp, 
Incotro mergi? 

Spre ce meleaguri noi, grabit, alergi? 
Cum, 

Poti intr-o zi 
Sa schimbi in oameni mari niste copii? 

Azi, 
In pod pitit 

Sta ursuletul carn, 
Ieri, mult iubit 

Si, 
Vrei ori nu vrei, 

Anii de scoala, vad, 
Se duc si ei... 

 
Ani de liceu, 

Cu emotii la romana, 
Scumpii ani de liceu, 

Cand la mate dai de greu, 
Ani de liceu, 

Cand tii soarele in mana 
Si te crezi legendar Prometeu... 

 
Ani de liceu, 

Cand se-ntampla-o tragedie 
Fiindca el te-a zarit 

La un film cu alt baiat,  
ani de liceu, 

Impletind cu poezie 
Tot ce ai tu mai bun, mai curat... 

 
Timp, 

Nu fi hain, 
Sa mai fim liceeni 

Macar putin! 
Nu,  

gonii grabit 
Anii de aur ce ne-ai daruit. 
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Ani de liceu, 

Cu prietenii pe viata, 
Scumpii ani de liceu  

Ti-i vei aminti mereu, 
 

Ani de liceu, 
Enigmatica prefata 

La romanul ce e doar al meu... 
 

Ani de liceu, 
Cand in recreatia mare 

Te ascunzi ca sa poti inc-odata repeta, 
 

Ani de liceu, 
Cand o ora un an iti pare 

Fiindca stii ca te va asculta... 
 
 

AMINTIRE CU HAIDUCI 

În codrul verde nu se mai pierde 
Nu se mai vede urma de cal 
De la izvoare nu mai apare 

Urma calare 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 ? 

 
La drumul mare nu mai apare 
Sa mai omoare câte-un ciocoi 
Sa-i ia toti banii pentru taranii 

Pentru sarmanii plini de nevoi. 

 

ANDRI POPA  

Cine trece-n Valea Seaca  
cu hangerul fara teaca,  

Si cu pieptul dezvelit,  
Andrii Popa cel vestit x2;  

R: E haiduc si e vestit,  
Andrii Popa cel voinic.  

 
Sapte ani cu voinicie  

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

Andrii Popa hot barbat x2.  
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R: E haiduc si e vestit,  
Andrii Popa cel voinic. 

 
Zi si noapte tot calare,  

trage bir din drumul mare,  
Si din tara peste tot,   

fug neferii cit ce pot, x2.   
R: E haiduc si e vestit,  
Andrii Popa cel voinic. 

 
Caci el are-o pusca plina  
cu trei glonti la radacina,  

Si-are un murg de patru ani,  
care musca din dusmani x2.  

R: E haiduc si e vestit,  
Andrii Popa cel voinic. 

  
Si-are frati de cruce sapte,  

ce-au supt sângele cu lapte,  
Si nu-i pasa de nimic,  

Andrii Popa cel voinic x2.  
R: E haiduc si e vestit,  
Andrii Popa cel voinic.  

 

ASEARÁ VÍNTUL BÁTEA 
 

La, la, la, lalalalala, la, la,la, lalalalala … 
Aseará víntul bátea - bis 

Badea-n brate má stríngea – bis 
La, la, la… 

 
De n-ar fi bátut víntul mult 

M-ar fi stríns de m-ar fi rupt 
Dar noroc cá víntu-a stat 

Si bádita m-a lásat. 
La, la, la… 

 
Dar a plecat supárat – bis 

Cá n-am stat la sárutat – bis 
La, la, la… 

 
Dar eu cít tráiesc pe lume 
Báditái nu-i spun pe nume 

Numai puisor si pui 
Este-al meu si eu a lui. 

La, la, la… 
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ASTÁ VARÁ, DE… CRÁCIUN 
 

Asta vará, de Cráciun 
m-am suit íntr-un cápsun 
si-am míncat atítea mere 

ca m-am sáturat de pere… 
 

credeti-má, credeti-má cá nu-s mincinos 
dacá vreti, dacá vreti ceva si mai frumos: 

 
íntr-o noapte-ntunecoasá 

soarele lucea pe cer 
iará eu cu barca-n casá 

má plimbam pe sifonier… 
 

pe o bancá cristaliná 
doi cátei ín pijama 

ísi cíntau la mandoliná: 
aoleu, máseaua mea! 

 
sora mea a fost la mare 
si-a ínghitit un crocodil 
crocodilu-a fost stricat 

sora mea s-a-ntoxicat… 
 

douá muste scofílcite 
míncau carne cu pilaf 

se scobeau íntre másele 
cu doi stílpi de telegraf… 

 
credeti-má, credeti-má cá nu-s mincinos 

cá ce-am spus pína acum a fost tare frumos… 

 

ANTIPRIMAVARA 

Ce daca vine primavara 
Atâta iarna e în noi 

Ca martie se poate duce 
Cu toti cocorii înapoi 

În noi e loc numai de iarna 
Vom îngheta sub ultim ger 

Orbecaind pe copci de gheata 
Ca un stingher spre alt stingher. 

 
R: Primavara, care-ai fost 

Nu veni, n-ai nici un rost 
Poti sa pleci suntem reci 

Iarna ni-i pe veci. 
 

Si vin din patriile calde 
Cocorii toamnei ce trecu 
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Si cuiburi si-au facut la stresini 
Si lânga mine nu esti tu 

Ninsori mai grave decât moartea 
Au fost si sunt si vor mai fi 
La mine-n suflet este vifor 
Si vin nebuni sa faca schi. 

 
Si ninge pâna la prasele  

Ninsoarea-mi intra-n în trupul tot 
Un dans de oameni de zapada 

Ce îmbratisarea n-o mai pot 
La noi e iarna pe vecie 

Doi fosti nefericiti amanti 
Ia-ti înflorirea, primavara 
Si toti cocorii emigranti. 

 

ASA-I ROMÁNUL 
 

Asa-i románul cínd se veseleste 
Ca si stejarul cínd ínmugureste 

Asa-i románul cínd este iubit } bis 
Ca si stejarul cínd e ínverzit. 

 
Tara-i mánoasá si ín fericire 

Poate oricine sá tráiascá-n ea 
Si-a mea máicutá ce o am pe lume }bis 

E tot ce am mai sfínt ín ea. 
 

Tráiascá tara, patria mamá 
Tráiascá toate cíte sínt ín ea 

Tráiascá toate, cu mic, cu mare} bis 
Si-a mea máicutá ce o iubesc tare. 

 
O rugáciune cátre ceruri zboará 

O rugáciune cátre Dumnezeu 
Má rog acuma pentru a mea tará }bis 

Si pentru tine, sfínt poporul meu. 

 

Asa be' oamenii buni.....  

C-asa be' oamenii buni  
C-asa be' oamenii buni  
De sambata pana luni,  
De sambata pana luni.  

   
C-asa be' oamenii frati  
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C-asa be' oamenii frati  
De sambata pana marti  
De sambata pana marti.  

   
C-asa be' oameni cu cecuri  
C-asa be' oameni cu cecuri  
De sambata pana miercuri  
De sambata pana miercuri.  

   
C-asa be' oameni ca noi  
C-asa be' oameni ca noi  

De sambata pana joi  
De sambata pana joi.  

   
C-asa be' oamenii tineri  
C-asa be' oamenii tineri  
De sambata pana vineri  
De sambata pana vineri.  

   
C-asa beau si eu si tata  
C-asa beau si eu si tata  
Dintr-o sambata intr-alta  
Dintr-o sambata intr-alta.  

   
De n-ar fi horinca-n sat  
De n-ar fi horinca-n sat  

Niciodata n-as fi bat  
Niciodata n-as fi bat. 

Dar asa horinca este,  
Dar asa horinca este  

Si-s la lume de poveste  
Si-s la lume de poveste.  

   
Ca ma povestesc in sat,  
Ca ma povestesc in sat  
C-am baut si iara-s bat  
C-am baut si iara-s bat. 

 
Tata-i om de vaza-n sat, 

 Niciodata n-o fost bat.  
Iar eu ficiorul lui,  

Reazam usa birtului.  
 

De n-ar fi barul de zi,  
De la cursuri n-as lispi.  

De n-ar fi barul de noapte,  
As invata si eu carte. 
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ASEARA TI-AM LUAT BASMA – Maria Tanase  

Aseara ti-am luat basma, tra, la, la, la, la, la, la,  
Si-acum te vad fara ea, la, la ...  

Pai cine ti-o mai lua basma, la, la...  
Sa se destrame ca ea, la, la...  

Aseara ti-am luat cercei, la, la ....  
Si-acum te vad fara ei, la, la...  

Pai cine ti-o mai lua cercei,, la, la...  
Sa se spânzure ca ei, la, la ...  

Aseara ti-am luat margele, la, la ...  
Si-acum te vad fara ele, la, la ...  

Cine ti-o mai lua margele, la, la ...  
Sa se desire ca ele, la, la ...  

Aseara ti-am luat inel, la, la ...  
Si azi te vad fara el, la, la ...  

Cine ti-o mai lua inel,  
Sa se-ncovrige ca el, la, la...  

Bárbatul care-i urít, la, la, la… 
Leagá-i funia de gít, la, la, la… 

Si-l du vinerea la tírg – bis 
 

De ti-o da pe el un zlot, la, la, la… 
Dá-l cu funie cu tot, la, la, la… 

Si sá strigi ín gura mare, la, la, la… 
Hai la bárbat de vínzare, la, la, la… 

 
strofá de dupá ora 2 dimineata 

 
Aseará ti-am luat chiloti 

Tu i-ai arátat la toti 
Cine ti-o mai lua chiloti 

Sa ne pupe-n c_r pe toti 
 
 
 

BADE, PÁLÁRIE NOUÁ 
 

Bade, pálárie nouá,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

Tu mi-ai rupt inima-n douá,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

 
Tu mi-ai rupt-o, tu mi-o coasá  

Cu fir rosu de mátasá,  
s-ai di-ra, s-ai di-ra,  

s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 
} bis 
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Cínd má uit ín urma ta,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

Mi se rupe inima,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

 
Cínd te vád pe drum venind  

Dorurile má cuprind,  
s-ai di-ra, s-ai di-ra,  

s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 
} bis 

 
Badea-i om de omenie,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

Dar sárutul nu-l prea stie,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 

 
Si má roagá ziua toatá 

Ca sá-l mai sárut o datá,  
s-ai di-ra, s-ai dira,  

s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra 
 

Eu sárut de nu mai pot 
Dar el nu-nvatá deloc,  

s-ai di-ra, s-ai di-ra,  
s-ai di-ri-di-ri-di-ri-di-ra. 

 
 

BANANELE 
 

Ín tinutul Africii se gásesc banane 
Ah, ce bune sínt bananele! 

Dragul meu cu ochi de foc maníncá banane 
Ah, ce bune sínt bananele! 

  
Hei, a apus soarele }bis 

 Si-am cules, cules bananele! 
 

I-am cerut iubitului numai o bananá 
Ah, ce bune sínt bananele! 

S-a rástit si ne-am certat pentru o bananá 
Ah, ce bune sínt bananele! 

  
… 

 
Eu, sa stiti, ín vara asta n-am míncat banane 

Ah, ce bune sínt bananele! 
Si de-aceea ín fata mea vád numai banane 

Ah, ce bune sínt bananele! 
  

… 
 

Am cules ín zori banane, pepeni verzi, smochine si ananas 
Si acum printre liane, astá seará vom íncinge-un dans. 
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Balada pentru Daniela 
E sâmbătă seara, sunt singur şi trist 

Beau bere cu gândul la tine 
Ce uşor ai venit şi ce uşor ai plecat 

Şi bine şi rău totodat' 
 

Refren:  
Ooo, nu, draga mea 

Să ştii că nu e chiar aşa 
Viaţa nu-i o simplă comedie 

Iar eu nu sunt doar un clown 
Cu salariu lunar 

Ce te face să râzi pentru bani 
 

Câteva cuvinte de despărţire-ai scris 
Cu creionul tău dermatograf 

Singurul tău semn de cultură rămas 
După anul întâi de liceu 

Refren: 
 

O sacoşă de plastic cu două-trei spray-uri 
Un tricou cu flori şi-un pulover lăsat 

Astea-s lucrurile tale, ţi le-ai luat când ai plecat 
Din mansarda mea din bulevard 

Refren: 
 

Ţi-ar fi plăcut şi o casă mai mare 
Şi dacă s-ar putea măcar un servitor 

Care să stea tot timpul la picioarele tale 
Cu chipul lui flexibil şi bonom 

Refren: 
 

Dar ce să fac, draga mea mic burgheză 
Cu bursa mea de student eminent 

N-aveam cum să-ţi ofer o viaţă mai roză 
Ca-n filmele făcute-n orient 

Refren: 
 

Balada străinului / Râpa  
 

La marginea pantei abrupte 
La un han s-a oprit un străin 

Era trist şi avea hainele rupte 
Şi pe masa o cană cu vin 

 
Un străin ce-nconjoară pământul 
Stai la mine, rămâi doar un ceas 

Să te întorci înapoi nu mai ai unde 
Înainte să mergi ţi-a mai rămas 

 
Mi-amintesc de o vară fierbinte 
De-o pădure cu muguri pe ram 
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Mi-amintesc de prieteni şi de iubită 
Si de-o casă cu mama la geam 

 
Am ajuns la un han pe o stâncă 

Să-mi înec tot amarul nu pot 
Şi mă-ntreb dacă apa e-adâncă 

Să mă-nec azi cu jale cu tot 
 

Mi-a răspuns ridicându-se agale 
Avea ochii plini de lacrimi şi dor 

“Mulţumesc pentru vinul măriei tale 
Eu mă duc azi la râpă să mor…” 

 
Acum plâng şi nimeni n-aude 

Trec printre oameni, socot 
Înainte să merg nu am unde 

Înapoi să mă-ntorc n-are rost… 
 
                        

Bucegii mei  
Mi-e gândul iar hoinar prin munti 

Prin vai si chei, Bucegii mei 
   Si simt pe capriori tacuti 
   Pazindu-se uitati de zei. 

 
Refren:  

Parfumul florilor de colt 
   Te-ndeamna pe stânca sa sui 

   Pe Brana, pe jnepeni, pe Colti,  
   Pe Acele Morarului. 

 
Soarele încet coboara 

   Usor s-a dus înspre apus 
   Linistea ma înfioara  

   Acolo sus, înspre apus. 
 

R2:S-aud izvorul clipocind  
     Si vântul ce adie alinare 

     Si stele pe bolta se aprind 
     Nici focul nu l-am uitat. 

 
     Usor s-a dus înspre apus 

     Prin vai si chei, Bucegii mei. 

 

Buna seara iubito 

1. Buna seara iubito, te astept ca din cer 
Sa-mi aduci continente de palid mister 

Cu trenul acesta personal si stingher 
Buna seara iubito, te astept ca din cer 
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2. Buna seara iubito, poti sa-ti spun prin cuvinte 
Ca putine mai sunt pe pamant lucruri sfinte 

Ca intra iubiri prematur in morminte 
Buna seara iubito, poti sa-ti spun prin cuvinte 

 
3. Buna seara iubito, sunt destui care vor 

Sa ne puna la usa iubirii zavor 
Sa puna catuse cuvantului dor 

Buna seara iubito, sunt destui care vor 
 

4. Buna seara iubito, te astept ca si cand 
Numai dragostea noastra ar mai fi pe pamant 

Mai presus de caderi, de mariri, de cuvant 
Buna seara iubito, te astept ca si cand 

 
 
 

BUN ÍI VINUL GHIURGHIULIU 
 

Bun íi vinul ghiurghiuliu – bis 
Cules toamna, pe tírziu – bis 

 
Mai pe brumá, mai pe-omát – bis 
Mult mai beu si nu má-mbát – bis 

 
M-am jurat cá n-oi mai be – bis 

Dar eu nu má pot tine – bis 
 

Bun e vinul, bine-mi place – bis 
Nu stiu viei ce i-oi face – bis 

 
Vinisor de poamá rará – bis 

Se suie-n cap fár’ de scará – bis 
 

Vinisor de boghizi verzi – bis 
Face pe om de nu-l vezi – bis 

 
Bun e vinul si gustos – bis 

Cínd íl bei cu om frumos – bis 
 

Dar de-l bei cu om urít – bis 
Se opreste vinu-n gít – bis. 

 
 
 

BUNDITA 
 

Mi-am fácut bunditá nouá, mái frunzulitá 
Dacá ninge, dacá plouá, eu am bunditá 

Má míndresc acu’ la lume, si-arát bundita 
Mi-am fácut-o eu, anume, pentru bádita 
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Si de-o sá-i placá tare, bundita nouá 
Mi-o da o sárutare, ba chiar si douá. 

 
De vreo douá luni íncoace mi-o zis la horá 

Cá si maicá-sii i-ar place sá-i fiu eu norá 
Ín bundita asta nouá si cu broboadá 

Má gíndeam, ca nevesticá, cum o sá-mi sadá 
Bundita mea e nouá, ce bine-mi pare 

Uitá-ne pe-amíndouá gátite tare 
 

Ieri, cínd má duceam pe vale, mi-am pus bundita 
Cine mi-o iesit ín cale, taman bádita 

Ín bundita mea cea nouá eram fáloasá 
Si má asteptam sá-mi spuná cá ís frumoasá 

Privind la amíndouá, íl vád cá tace 
Poate bundita nouá, poate nu-i place 

Íi nouá, n-am ce face, zice bádita 
Dar mie vezi cá-mi place mai mult míndruta. 

 

Cabana     
Vasile Mardare 

 
O cabană în munţi, o cabană de lemn 
Cu un foc strecurat în butucii de lemn 

Şi un vaier ieşind din pădurea de lemn 
Şi cu urşi traversând o podişcă de lemn 

Parc-aşa a şi fost, nu de mult undeva 
Te iubeam, mă iubeai - viaţa mea, viaţa ta 

Mă rugai să privesc, mă rugai să ascult 
Căprioare venind dintr-un basm de demult 

Refren:  
Şi-ntr-o zi am aflat de-o cabană care-ar fi ars 

Mi-a fost greu să şi cred că e vorba de-acel adăpost 
Nici nu ştiu dacă e casa mică în care-am fost 

Iar de-ar fi să pot şti, n-ar avea, n-ar avea niciun rost 
 

Miroseam a zăpezi într-o casă de lemn 
La mansardă urcam sub acelaşi îndemn 

Adormeam şi prin somn auzeam dinspre hol 
Ciocănind în fereşti ba un om, ba un stol 
Dintr-un timp fără timp apărea un poştaş 
Să ne-aducă scrisori dintr-un fel de oraş 

Nici atunci, nici acum n-am putut să-nţeleg 
Din acele scrisori adevărul întreg 

Refren: 
 

Îţi scriam, îmi scriai, le puneam în cutii 
Ca să aibă motiv şi să poată veni 

Apărea un poştaş dintr-un timp fără timp 
Să ne-aducă scrisori ca-ntr-o cotă de schimb 

Dinspre munte vin nopţi fără pic de lumini 
Înainte de somn te-aşezai să te-nchini 

Câte nopţi au trecut, câte ore s-au scurs 
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Mi-ai strigat că în prag se culcase un urs 
O cabană în munţi şi părerea de rău 

Dulcea mea, unde eşti, unde e chipul tău 
Dintr-o casă de lemn într-un tron de ciment 

Şi zăpezile-n munţi care-aleargă absent 
Refren: 

 
 

Cabana schiorilor 

Printre munţi şi printre creste, sub aripa norilor 
În poiana minunată se găseşte o cabană - cabana schiorilor 

Toată ziua ei schiază, pentru unii e un chin 
Pentru cei ce ştiu mai bine s-alunece pe zăpadă e-o plăcere şi-un sublim 

 
Refren:  

Frumoasă-i viaţa, dacă ştii să o trăieşti 
Frumoasă-i fata, dacă ştii să o iubeşti 

Zero lei şi zero bani, zero lei şi zero bani 
Am format şi gaşca noastră de golani 

Noi n-avem bani, suntem simpli hoinari 
În schimb avem, noi avem, toţi avem cam la 20 de ani 

 
Unii locuiesc la munte, alţii vin de la oraş 

Să schieze-n munţii Rodnei, Retezat sau Postăvaru, în Bucegi sau Făgăraş 
Lumea cântă şi schiază, schiul zboară sub picior 

Flori pe pârtie brodează, pe unii îi întristează, pentru alţii e uşor 
Refren:  

 
Când se lasă înserarea, peste creasta munţilor 

Hărmălaia se opreşte şi în linişte adoarme cabana schiorilor 
Va veni şi despărţirea, să plecăm nu e uşor 

După-această despărţire va rămâne-o amintire - frumuseţea munţilor 
Refren: 

 
 

 
CALUGARUL DIN VECHIUL SCHIT  

Calugarul din vechiul schit 
O zi la el ne-a gazduit 

Si de-ale lumii am vorbit 
Si de-amor si de amor mi-a povestit. 

 
Si când sa plec am întrebat 

"Ce dor ascuns te-a îndemnat 
Sa-ti cauti loc printre sihasrii?" 

El mi-a raspuns: "Doi ochi albastri." 
 

Calugarul din vechiul schit 
De-atâta dor a-nnebunit 

Si prin ai sai prieteni buni 
Trecu la casa, trecu la casa de nebuni 



23 
 

 
Calugarul din vechiul schit 

De-acelasi dor a si murit 
L-au plâns nebuni, l-au plâns sihastrii 

Dar cel mai mult doi ochi albastri.  

 
                                                                       
 

                                                                                                                                        Cana cu vin 
  

Aseara te-am asteptat 
   Si n-ai venit 

   Poate te-ai suparat 
   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. 

 
De-acuma poti sa pleci 

   La alta linistit 
   Mi-am pierdut si timpul 

   Si tot nu m-ai iubit. 
 

CANADIANA 
 

1. Am zarit-o intr-o seara 
Ma plimbam linistit 

Nu-mi venea sa cred deloc 
Am ramas aiurit. 

  
2. Un parfum din tari franceze 

Se tinea dupa ea 
M-am gandit sa-i cer un numar 

Altfel nu se mai putea. 
 

R. Alo,alo,alo,alo, 
Alo,alo,alo, 
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3. Fata asta mi-a intors 
Metafizicul pe dos. 

Eu credeam ca frumusetea 
Nu mai circula pe jos. 

  
4. S-a pierdut ca o naluca 

A pierit uite asa 
Fara adresa, fara numar 

N-am s-o pot revedea. 
 

5. Nici rasaritul nu-mi mai spune ceva, 
Nici dupa-amiaza nu mai e cum era. 
Pe strada am vedenii, o vad pe ea, 
O sa-mi pierd mintile si tra la la la.. 

  
6. Ar fi mai buna acum o sticla de vin, 

Ar fi mai bine sa incerc sa-mi revin. 
La urma-urmei eu cu ce-s vinovat 
Ea e o naluca, eu sunt adevarat. 

 
7. Intr-o noapte am visat-o 

Era-n rochie sifon 
Mi-a zambit si mi-a intins 

Numarul de telefon. 
  

8. Dimineata am gasit 
Langa pat un biletel 

Cu prefix de la Canada 
Si trei vorbe: "Plec la el". 

 
 

Canarul      
Muzica: F. Bordeianu N. Covaci  Versurile: V. Suvagau 

 
Canarul galben ca un galbenus 

Cu pene moi si ochii dusi 
Canta de dupa sarmele de-argint 

Si viersu-i se pierdea in vant 
Deodata ochii tristi din cap tresar 

Si da din aripi, dar in zadar 
Lovind cu pieptul sarmele de argint 

Cade in jos cu pieptul frant 
Sarman canar, ti s-a parut 

Ca zarile ti s-au deschis 
Dar n-a fost doar, decat un vis 

Ranit tu ai cazut 
 

Canarul galben ca un galbenus 
Cu pene moi si ochii dusi 

Plangea de dupa sarmele de-argint 
Si viersu-i se pierdea in vant 
Si viersu-i se pierdea in vant 
Si viersu-i se pierdea in vant 
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CANTECUL BUFONULUI      
Muzica - Dan Andrei Aldea 

Versurile - W. Shakespeare - Trad. Mihnea Gheorghiu 
 

Cand eram flacau la mama 
Hei, ce ploaie si ce vant 
Dam si eu prin fete iama 
Fiindca ploua pe pamant 

 
Iar cand mi-a mijit mustata 

Hei ce ploaie si ce vant 
Tot in ras am luat viata 

Fiindca ploua pe pamant 
 

Dar de cand m-a ars napasta 
Hei, ce ploaie si ce vant 

Si mi-am luat si eu nevasta 
Ploua intruna pe pamant 

 
Si de-atunci batu-o-ar gaia 

Fie ploaie, fie vant 
Beau si eu cat toata ploaia 

Care cade pe pamant 
 

Piesa-i gata, trag oblonul 
Hei ce ploaie e afara 

Daca v-au placut bufonii 
Mai poftiti si-n alta seara ? 

 
Carolina 

 
Refren: 

Eu nu merg la Carolina,    
Eu nu merg, nu merg la ea 

Las’ sa vina ea la mine   
Si-apoi om vedea de-i bine 

Si-apoi om vedea 
 

Mie-mi place mandra-nalta 
Cat de-nalta? 

Cea mai nalta. 
Ca-mi da gura peste poarta 

Peste poarta,zau! 
 

Mie-mi place mandra mica 
Cat de mica? 
Cea ma| mica 

Ca-mi da gura peste-opinca 
Peste-opinca ,zau! 

 
Mie-mi place mandra grasa 

Cat de grasa? 
Cea ma| grasa 
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Ca-mi da gura p sub masa 
Pe sub masa, zau! 

 
Carolina e studenta 

Ce studenta? 
Eminenta! 

In dragoste repetenta, 
Repetenta,zau! 

 
 

Carolina 2 
 

Refren 
Eu nu merg la Carolina,  

eu nu merg, nu merg la ea 
Las' sa vina ea la mine  

si-apoi om vedea pe cine,  
si-apoi om vedea 

Dac-om mai putea, si-om mai rezista 
 

Mie-mi place fata blonda, cat de blonda? Cea mai blonda! 
Are curul cat o bomba, cat o bomba, zau! 

Mie-mi place fata blonda, cat de blonda? Cea mai blonda! 
Are curul cat o bomba, cat o bomba, zau! 

Refren 
Mie-mi place fata creata, cat de creata? Cea mai creata! 

Are curul ca o rata, ca o rata, zau! 
Mie-mi place fata creata, cat de creata? Cea mai creata! 

Are curul ca o rata, ca o rata, zau! 
Refren 

Mie-mi place fata mica, cat de mica? Cea mai mica! 
Cand da gura se ridica, se ridica, zau! 

Mie-mi place fata mica, cat de mica? Cea mai mica! 
Cand da gura se ridica, se ridica, zau! 

Refren 
Mie-mi place calul sur, cat de sur? Cel mai sur! 

Si femeia lata-n ***, lata-n ***  mai zau! 
Mie-mi place calul sur, cat de sur? Cel mai sur! 

Si femeia lata-n ***, lata-n ***  mai zau! 
Refren 

Mie-mi place fata inalta, cat de inalta? Cea mai inalta! 
Ca-ti da gura peste poarta, peste poarta, zau! 

Mie-mi place fata inalta, cat de inalta? Cea mai inalta! 
Ca-ti da gura peste poarta, peste poarta, zau! 

Refren 
Mie-mi place fata bruna, cat de bruna? Cea mai bruna! 

Are ***** ca o pruna, ca o pruna, zau! 
Mie-mi place fata bruna, cat de bruna? Cea mai bruna! 

Are ***** ca o pruna, ca o pruna, zau! 
Refren 
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CARDIO 

 
1. Nimic nu imi explic. 
Cum o sora medicala 

O sa ma scoata din boala, 
Este un mister. 

 
2. Nimic nu imi explic. 

Doamna doctor e absenta 
Trece ora, vine sora 
Si mi-e tot mai rau. 

 
3. M-am dat jos din pat 

Foarte enervat 
Si de pe culoar 

Am strigat: 
 

R. Te du Marie, la farmacie 
Ca sa-mi cumperi un medicament 

Si fii atenta, esti asistenta 
Raspunzi de mine total. 

 
Te du Marie, la farmacie 

Ca sa-mi cumperi un extraveral 
Ai cum se stie si-o datorie 

La modul sentimental. 
 

4. Discret, foarte discret 
Prinde inima sa-mi arda 
Vin la camera de garda 

Sa ma ingrijesti. 
 
 

5. Incet, foarte incet 
Fara chestii medicale 

Doar cu buze senzuale 
Sper sa ma salvezi. 

 
6. Daca s-ar putea 

Rezolva asa 
Toata viata mea 

Voi striga: 
 

R. Te du Marie la farmacie 
Ca sa-mi cumperi un medicament. 

Si fii atenta, esti asistenta, 
Raspunzi de mine total. 

 
Te du Marie, la farmacie 

Ca sa-mi cumperi un extraveral. 
Ai, cum se stie, si-o datorie 

La modul sentimental. 
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Cantec de dragoste 

 
Iti amintesti demult cum ne uitam 

Cum timpul trece si noi nu-l observam 
Si cautam ceva ce nu stiam 

Iti amintesti cand tot aici eram 
 

Refren: 
Cine esti, cine sunt,  

Ce mai vreau, ce mai sunt? 
Ce mai fac, ce mai simt? 

Oare mai pot sa mint? 
Cine sunt, cine esti,  

Oare ma mai iubesti? 
Cine nu? 

care eu, care tu? 
 

Iti amintesti cuvinte si taceri 
Era demult sau poate era ieri 

Iti amintesti, eram pe-acelasi drum 
Era demult sau poate e acum 

RefrenX2:  
(Cine esti, cine sunt, ce mai beau, ce mai cant?) 

 
 

Cantec singur     
Nichita Stanescu  

 
Ma-ntorc iar,  la tine ma intorc  

Iar ma intorc , dornic sa se-nfiripe!  
Se frange timpul iar ,se frange intre crengi  

se frange,  iar in ore si in clipe...  
 

Si maine-am sa-ti aduc, am sa-ti aduc in dar  
am sa-ti aduc, de-mi vei iesi-nainte,  

Un cantec vechi, si-un joc un cantec de pe mari 
un joc din sange si cuvinte  

Refren: 
Mi-amintesc ca prin fum imbinatele dungi  

Ale sprancenelor tale  
Este marea aproape  

Surazand o sa adorm  
Cu ochii deschisi in picioare 

 
Mi-amintesc ca prin fum imbinatele dungi  

Ale sprancenelor tale  
Este marea aproape  

Surazand o sa adorm  
Cu ochii deschisi….. stand in picioare…. 

 
Ma-ntorc la tine, iar la tine ma intorc  

iar ma intorc, prin noapte si prin ganduri  
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Raman nescrisi si goi, raman in urma mea  
raman copacii, randuri, randuri  

 
Si calc asa mereu, asa fara vreau,  

Asa cu talpile murdare,  
Pe umbra frunzelor, a frunzelor de tei  

Umbra uitata ïn carare 
Refren: 

 
 
 

CANTEC SOPTIT  
 

1. Odata am ucis o vrabie. 
Am tras cu prastia in ea si-am lovit-o. 

Pe urma o zi si o noapte intreaga 
Am tot plans-o si am tot jelit-o. 

 
2. 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. 
 

3. Mai tarziu am crescut flacaiandru, 
M-am indragostit nebuneste de-o fata. 

Nu stiu de ce, intr-o zi a murit 
Si-n alta zi a fost ingropata. 

  
4. De mult nu mai trag cu prastia-n vrabii, 

De mult nu mai merg la nici o-ngropare. 
Soarele apune dupa niste maguri 

Si rasare in flacari din mare. 
 
 
 

Casa ta e aia care-a luat-o apa 
Despre mine ce sa-ti spun  

Am o fata de nebun 
Zice lumea ca nu-s sanatos 

 
Ca cand vine ploile 

Se revarsa apele 
Ieu‘ ma uit la ceas si cant frumos 

 
Sus pe varful digului pan‘ la mama dracului 

Eu ma uit la cer si cant asa 
Si ma uit la cer si va spun ce sa intamplat 

Si va spun ce sa intamplat 
 

Casa ta… e aia care a luat-o apa 
Si a dus-o pan‘  la mama dracului, 

 
Iar ce vezi acolo in vale  
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Sunt toate rudele tale 
Si-o parte din ferma satului 

 
Casa ta e aia culcata pe-o parte 
Si in care intra acuma‘ un copac 

Daca , ti-ai facut palat,   
…ce frumos,… apa la luat, 

casa ta la mare sa mutat 
 

 
Casatorie in stil Italian 

Alina Manole 
 

in globul de sticla intors pentr-o clipa 
ningeau bucati de staniol, 

o vijelie intr-o cutie 
cat lumea in fundul gol 

 
inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 

amanta sa-ti fiu daca poti, 
dar ia-i colivie de mine sa nu stie 

si fa-i si-o gramada de plozi 
 

inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 
amanta sa-ti fiu daca poti, 

dar ia-i colivie de mine sa nu stie 
si fa-i si-o gramada de plozi 

 
e lumea cam mica, se face risipa 

cu griji intense de noi 
vreau ecuatorul si tv colorul 

sa vad interzisele ploi 
 

inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 
amanta sa-ti fiu daca poti, 

dar ia-i colivie de mine sa nu stie 
si fa-i si-o gramada de plozi 

 
imi picura-n vene o tragica vreme 

tu imbatranesti, eu mor 
e ultimul termen al primului germen  

scapat al dracu din decor 
 

inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 
amanta sa-ti fiu daca poti, 

dar ia-i colivie de mine sa nu stie 
si fa-i si-o gramada de plozi 

 
inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 

amanta sa-ti fiu daca poti, 
dar ia-i colivie de mine sa nu stie 

si fa-i si-o gramada de plozi 
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inchide-te-n casa si ia-ti si-o nevasta 
amanta sa-ti fiu daca poti, 

dar ia-i colivie de mine sa nu stie 
si fa-i si-o gramada de plozï 

 
 

CATRINA 
 

Foaie verde baraboi 
Asta-i hora pe la noi 

Si se joaca pe-ndelete 
Cu mai multi baieti si fete 

 
Asta-i hora batrineasca 
Cine stie s-o porneasca 
Stinga unu, dreapta doi 

C-asa-i hora pe la noi 
 

Moldoveanului ii place 
Sa bea vin si-apoi sa joace 

Cind ajunge vinu-aici 
Se razbuna pe opinci 

 
Cine joaca si doineste 

Frumoasa viata traieste 
Am sa chiui si-am sa cint 

Cit oi trai pe pamint 
 

Hora mea-i moldoveneasca 
Cine stie sa traiasca 

Stinga unu, dreapta doi 
C-asa-i hora pe la noi 

 
Vin cobzare linga mine 

Ca s-asculti hora mai bine 
Uite la lelea Catrina 

Cum joaca, batuo-ar vina 
 

Mos Costache din strimtura 
Joaca baba-n batatura 

Tine baba fusta bine 
Si te-nvirte linga mine 

 
Hai Catrina si le-arata 

Cum jucai cind erai fata 
Stinga unu, dreapta doi 

C-asa-i hora pe la noi 
 

Foaie verde papusoi 
Hai sa ne-nvirtim si noi 
Stinga unu, dreapta doi 

C-asa-i hora pe la noi 
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Cantec pentru prieteni – Compact 
 

In seara asta mare, 
Cu totii vom canta. 
Va fi o sarbatoare 

Ce n-o putem uita. 
  

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

S-aprinda fiecare 
Scanteia ce-i va da 

Speranta pentru maine 
Puterea de-a visa. 

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

  
Ai nevoie de-un prieten 

Pe care, cu-adevarat, 
Sa il simti aproape de tine 

Atunci cand viata greu te va incerca. 
  

Ie-e-e, ie-e-e, ei! - Ie-e-e, ie-e-e, eï!  
   
 

Caciula  
Ion Hagiu  

  
Taică-meu in primărie 

Avea dreptul ca să intre cu căciula-n cap, 
Obicei di pă moşie, 

De la moşii şi strămosii mei păstrat. 
  

R: Cu căciulili pă frunte 
Stăm de veacuri, ca un munte  

În curbura arcului Carpat 
Asta e căciula mea 

Şi o port cum se purta, 
Că-i obicei din daci lăsat. 

  
Port caciula pi-o ureche 

Şi acasă si la nunta si la oi 
Dupa datina stravieche 

Moştenită şi păstrată şi pă la noi. 
  

R: Cu căciulili pă frunte 
Stăm de veacuri, ca un munte  

În curbura arcului Carpat 
Asta e căciula mea 
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Şi o port cum se purta, 
Că-i obicei din daci lăsat. 

  
Unii zic sa-mi iau căciula, jos din cap,  

Spunand adesea ca nu-s civilizat, 
Poate vor s-o ţâu în mână, să mă aplec, 

Ca sa ma laude că m-am integrat. 
  

R: Da', bă vecine, hai la mine, 
Te primesc cum pot mai bine 

Dar de căciula mea nu te lega 
C-asta e căciula mea, îi a mea si nu-i a ta. 

 
Că-i obicei din daci pastrat 

Cin' nu crede să să ducă, la columna 
Să să uite, si-o vedea 

Sabia încovoiata, arcul scutul şi căciula 
Orice dac le-avea. 

  
R: Cu căciulili pă frunte. 

Stăm de veacuri, ca un munte  
În curbura arcului Carpat 

Asta e căciula mea 
Şi o port cum se purta, 

Că-i obicei din daci lăsat. 
  

Mai copchile, ia sama ghine 
Ca să ducă obiceiul, cănd or creşte ai tai copchii,  

O inima vitează în tine 
Sus pa frunte o căciulă ca un dar s-o ţîï 

Cu căciulili pă frunte 
Stăm de veacuri, ca un munte  

În curbura arcului Carpat 
Asta e căciula mea 

Şi o port cum se purta, 
Că-i obicei din daci pastrat! 

 
 

Cand s-o-mpartit norocu` 

Şi-aşa-mi vine câteodată, dorule 
Şi-aşa-mi vine câteodată 
Să dau cu cuţitu-n piatră 

Să dau cu cuţitu-n piatră, dorule. 
 

Din piatră să iasă foc, măi dorule 
Din piatră să iasă foc 

Dacă-n viaţă n-am noroc 
Dacă-n viaţă n-am noroc, măi dorule. 

 
Când s-o-mpărţit norocul, măi dorule 

Când s-o-mpărţit norocul 
Fost-am eu dus la lucru 
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Fost-am eu dus la lucru, măi dorule. 
 

Şi la toţi le-o dat cu carul, dorule 
Şi la toţi le-o dat cu carul 

Numai mie cu paharul 
Numai mie cu paharul, dorule. 

 
Nici acela n-o fo" plin, măi dorule 

Nici acela n-o fo" plin 
Jumătate-o fo" venin 

Jumătate-o fo" venin, măi dorule. 
 

Nici acela n-o fo" ras, mai dorule 
Nici acela n-o fo" ras 
Jumătate-o fo" năcaz 

Jumătate-o fo" năcaz, mai dorule. 
 

"Nalt îi ceriul şi senin, măi dorule 
"Nalt îi ceriul şi senin 

Pe-a mea parte norii vin 
Pe-a mea parte norii vin, măi dorule. 

 
"Nalt îi ceriul şi-nstelat, măi dorule 

"Nalt îi ceriul şi-nstelat 
Pe-a mea parte norii bat 

Pe-a mea parte norii bat, măi dorule. 
 

Şi-aşa-mi vine câte-un gând, măi dorule 
Şi-aşa-mi vine câte-un gând 

Să plec pe păduri cântând 
Să plec pe păduri cântând, măi dorule. 

 
CÁSUTA  NOASTRÁ 

 
Ca sá mi te fac nevastá 

Am dus viatá de nápastá 
Si cu lumea m-am certat 

Ca o garofitá-n glastrá 
Ìnflorea cásuta noastrá 
Dar tu, dragá, ai plecat. 

 
  Cásuta noastrá, cuibusor de nebunii 

  Te asteaptá ca sa vii 
  Cásuta noastrá, unde-ntíi ne-am sárutat 

  Plínge dorul ne-ncetat. 
 

Pentru-o salbá de márgele 
Apucasi pe drumuri rele 
Nimeni nu te-a supárat 
Mi-ai lásat ca amintire 

Dorul care má sfísie 
Si un suflet íntristat. 
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De-ai sá vii, dragá fetitá 

Am sá-ti fac fustá pestritá 
Ca sá crape lumea, záu! 
Si-o náframá mátásoasá 

Tu sá fii cea mai frumoasá 
Si mai míndrá-n satul táu. 

 
 
 

CÂNTECUL DE-ACASÁ 
 

Dacá-i uitati pe toti cei dragi, lásati cu bun rámas 
Atunci ‘uitat de tot ce ai, si cíntecul de-acas’ 

 
  Sá ne dám mínile acum 

  Sá mergem iarási pas la pas 
  Sá fim mai buni si sá cíntám 

  Tot cíntecul de-acas’ 
 

Am colindat prin depártári, gíndind la ce-a rámas 
La mamá, tatá si cei dragi, si cíntecul de-acas’ 

 
  … 

 
Am mers prin lume amíndoi, n-am odihnit un ceas 
Ne era greu, dar noi cíntam tot cíntecul de-acas’. 

 
 

Cavaleri ai Mesei Rotunde 
 

Cavaleri ai Mesei Rotunde,  
sa vedem daca-i vinul bun sau nu (de doua ori)  

 
Refren 

Sa vedem, da, da, da, sa vedem, nu, nu, nu, 
Sa vedem daca-i vinul bun sau nu (de doua ori) 

 
Si-as mai bea cinci sau sase sticle  

cu o studenta pe genunchii mei sau nu  
Refren 

Cioc cioc cioc bate la fereastra  
sa vedem daca-i sotul tau sau nu  

Refren 
Daca e, duca-se la dracu' c-a stricat  

placerea mea si a ta si a altora 
Refren 

Daca mor vreau sa ma ingroape  
intr-un beci unde-i vinul bun sau nu  

Refren 
Iar la cap vreau sa mi se scrie  

c-aici zace un speolog betiv sau nu  
Refren 
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Ce bun e vinul demisec  
Eugen Avram 

 
Ce bun e vinul demisec 

Ce trişti sunt anii care trec 
Fără tine, fără o parte din mine 

Mai toarnă-ţi încă un pahar 
Ajută-te să uiţi măcar 

C-a fost bine, cât ai fost parte din mine 
 

De ce-ai ales aşa, de ce iubirea mea 
Mai există, tristă 

Ce-ai vrut din viaţa mea, mai mult decât pot da 
Ani şi ani mă voi întreba 

Hai noroc, hai noroc, hai noroc 
 

Anii trec, mulţi înainte 
Ce mai contează acum 

Că dacă ai fi vrut 
Aş putut să devin preşedinte 

 
Ce bun e vinul demisec 

Ce trişti sunt anii care trec 
Fără tine, fără o parte din mine 

Mai toarnă-ţi încă un pahar 
Ajută-te să uiţi măcar 

C-a fost bine, cât ai fost parte din mine 
 

De ce-ai ales aşa, de ce iubirea mea 
Mai există, tristă 

Ce-ai vrut din viaţa mea, mai mult decât pot da 
Ani şi ani mă voi întreba 

Hai noroc, hai noroc, hai noroc 
Hai noroc, hai noroc, hai noroc 

hai noroc 
 

Ce mai faci 
Maria Magdalena Dănăilă 

 
Noaptea a trecut ca o-ntristare de temut 

Zorii au venit, ca un zâmbet nerostit 
Ruptă din tristeţe lacrima s-a spulberat 

Focul am supus, ca pe-un legământ nespus 
Dar azi te-am revăzut ca pe un vis de necrezut 
M-am reoglindit în tine şi mi-a fost un pic ruşine 

O lacrimă-n ochi a sclipit 
Când ne-am salutat zâmbind 

Refren: 
Ce mai faci? -Mersi, bine 

Cred că mi-a fost dor de tine 
Nu ne-am mai plimbat pe sub castani 

De vreo sută şi ceva de ani 
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Ce mai faci? -Mersi, bine 
Cred că mi-a fost dor de tine 

Nu ne-am mai plimbat pe sub castani 
De vreo sută şi ceva de ani 

 
Sângeră-n cuvânt nepăsarea ta de vânt 

Iar sufletul îmi arde şi se scurge în pământ 
N-aş putea acum să spulbăr amintiri de scrum 

Cum de poţi zâmbi şi în ochi mă poţi privi 
Vorbe nu găsim şi ochi în ochi ne tot privim 

Dar cum să-ţi spun că niciodată n-oi fi de tine vindecată 
Fără mine unde pleci nu ştiu  

Dar îţi simt sufletul pustiu 
Refren: 

 
 
 

CEATA   NOASTRĂ  CEA  FUDULĂ 
 

Gasca noastra cea fudula (dula)... 
Asezata'n cap de (ce ma?) ... masa 

Consuma mâncare' aleasa 
Consuma mâncare' aleasa 

 
Brânza alba ca o coala (coala)... 

O manânci de ti se (ce ma?) ... pare, 
Ca e bunatate mare. 
Ca e bunatate mare. 

 
Mititei cu ardei iute, (iute) 

Cum mânanci îti vine'a (ce ma?) ... spune, 
Ah, ce de bucate bune!'. 
Ah, ce de bucate bune!'. 

 
Tuica de Pitesti balaie (laie)... 

De te scarpina la (ce ma?) ... limba, 
Dispozitia ti'o schimba. 
Dispozitia ti'o schimba. 

 
Fripturica de boboci (oci)... 

Cu garnitura de (ce ma?) ... ceapa 
De îti lasa gura apa. 
De îti lasa gura apa. 

 
Mere, pere, cozonaci, (naci)... 

Sa mânanci pâna te (ce ma?) ... culci 
De'atâtea bucate dulci. 
De'atâtea bucate dulci. 

 
Cui meniu n'a placut (cut)... 

Apai muma lui sa'i (ce ma?) ... faca 
Altceva care sa'i placa. 
Altceva care sa'i placa. 
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Fata mamii sta pe prispa (prispa)... 

Cu mâna bagata-n (ce ma?) ... oala 
S-o spele pe dinafara. 
S-o spele pe dinafara. 

 
Fata mamii cea fudula (dula)... 

Umbla noaptea dupa (ce ma?) ... peste 
Ca în balta ei nu creste. 
Ca în balta ei nu creste. 

 
Baietelu face baie (baie)... 

Si se scarpina la (ce ma?) ... ceafa 
Ca este cam rece-n apa. 
Ca este cam rece-n apa. 

 
Doua babe si-una sluta (sluta)... 

Au plecat ca sa se (ce ma?) ... plimbe 
Aerul sa îl mai schimbe. 
Aerul sa îl mai schimbe. 

 
N-au facut nici bine-un tur (tur)... 

Le-a intrat o teapa-n (ce ma?) ... glezna 
Ca era-ntuneric bezna. 
Ca era-ntuneric bezna. 

 
 

CIOBANAS CU TREI SUTE DE OI  

Ciobanas cu trei sute de oi,  
Când vii si treci cu turma pe la noi,  
De-i vedea pe mândra, draga mea,  

Spune-i ca m-am departat de ea.  

Când soarele rasare catre munti in sus,  
Pleaca-ti mândro ochii cum ti-am spus,  

Spune-i numai lui ca ma iubesti  
Si-atunci mândr-o tot mai draga-mi esti.  

Când soarele rasare dintr-un negru nor,  
Ma cuprinde mândro al tau dor,  

Jale mi-e si nu te pot uita,  
Dar n-am ce face c-asa-i soarta mea.  

 

Cerbul 

1.Traiau odata-ntr-o padure 
   Un mos batrân cu baba lui 

                        Traiau saraci ca vai de dânsii            
   În adâncimea codrului. 
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2.Iar mosul nu voia nimica 

   Doar moartea el o astepta 
   Dar baba lui a vrut sa aiba 

   Un suflet tânar lânga ea. 
 

3.Si soarta se-ndura de baba 
   Si un pui de cerb  îi darui 

   Un pui de cerb cu stea în frunte 
   Gonit din codru si ranit. 

 
4.Si mosu-l saruta pe frunte 

   Si baba-l îngriji si ea 
   L-au îngrijit cu multa mila 

   Si ranile i-au vindecat. 
 

5.Dar într-o zi trecu pe-acolo 
   Feciorul unui împarat 

   Trecu cu oastea si cu curtea 
   Si cu ogarii la vânat. 

 
6.Da-mi mie cerbul, mai mosnege 

   Si-ti dau pe el tot ce-ti doresti 
   Îti dau averi îti dau si cinste 

   Si ostile împaratesti. 
 

7.Dar ce sa vezi minune mare 
   Întreaga curte ce vazu 

   Cum cerbul nostru da din coarne 
   De parc-ar spune "nu vreau, nu". 

 
8."Nu vreau sa merg la curtea voastra 

   Nu vreau sa merg la împarat 
   Voi m-ati ranit la vânatoare 

   Ei ranile mi-au vindecat." 
 

9.Mai trebuie sa ai un suflet 
   Un suflet bun si iubitor 

   Ca sa poti fi iubit de oameni 
   Si de podoaba codrilor. 

 

CINE-I NASCUT IN LUNA...  

Cine-i nascut in ianuarie, hai sus, hai sus, hai sus. (X2)  

R: Sa bea paharul pâna la fund,                             (X2)  
Stai jos, stai jos, stai jos,  

Iti multumim frumos.  

Cine-i nascut in februarie...  
...  



40 
 

Cine-i nascut din flori, hai sus, hai sus, hai sus.  
Cine s-a renascut vreodat, hai sus, hai sus, hai sus.  

Si cine-o sa se nasca iar, hai sus, hai sus, hai sus.  

 

Cinta cucu bata-l vina - Grigore Lese 
 

cinta cucu-l bata-l vina, de rasuna Bucovina / bis 
Cinta cucu-ntrun bradutz, de rasuna-n Cernautzi 

 
Bucovina plai cu flori, unde sunt ai tai feciori / bis 
Au fost dusi in alta tara, dar se-ntorc la primavara 

 
Au fost dusi in alta tara, dar se-ntorc la primavara / bis 

Inapoi cind or veni, tot pe tine te-or iubi 
 

Muntilor cu creasta rara, nu lasati straja sa piara / bis 
Daca piere straja voastra, a pieri si tara noastra / bis 

 

Cantec pentru mama lor  
 

Buna tara, rea croiala 
Mama ei de randuiala. 

Aia hoti, astia hoti, 
Mama lor la toti. 

Vin ai nostri, pleaca-ai nostri 
Noi râmînem tot ca prostii. 

Aia hoti, astia hoti, 
Mama lor la toti. 

 
Bat-o vina, bat-o strechea 

Trage-aicea cu urechea. 
Mai romane, om sarac 
Iara ti-au venit de hac. 

Ne promit marea cu sarea 
Si conduc aiurea tara. 

Opozanti si potentati 
V-ati batut iar joc de frati. 

 
Buna tara, rea croiala 

Mama ei de randuiala. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
Vin ai nostri, pleaca-ai nostri 

Noi râmînem tot ca prostii. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
 

Politrucii-si fac concedii 
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Pe la Cannes, Hawai, ca regii 
Pensionarii, pedagogii 

Au ajuns precum milogii. 
Venetici fac pretul painii 

Iar la cozi stam noi, romanii 
Muncitorii n-au salarii, 
Curvele pupa dolarii. 

 
Buna tara, rea croiala 

Mama ei de randuiala. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
Vin ai nostri, pleaca-ai nostri 

Noi râmînem tot ca prostii. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
 

Romania-i de vanzare 
Cu uzini, crese, hotare. 

Spagile au zornait, 
Algoritmu-i multumit. 

Dumnezeu dac-ar veni 
Prim-ministru intr-o zi 

L-am manji si i-am gasi 
Cazier la SRI. 

 
Buna tara, rea croiala 

Mama ei de randuiala. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
Vin ai nostri, pleaca-ai nostri 

Noi râmînem tot ca prostii. 
Aia hoti, astia hoti, 

Mama lor la toti. 
 

Cluburile speo 
 

Daca vrei sa-ti **** colega, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Omega, hopa-i lume da 

 
Refren 

Hai mai romane, hai Tulucane 
Hai Romania, hai speologia 

 
Daca vrei sa fii penal, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Cristal, hopa-i lume da 
Refren 

Daca vrei sa fii diliu, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Focul Viu, hopa-i lume da 

Refren 
Daca nu ai ce manca, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la CSA, hopa-i lume da 
Refren 



42 
 

Daca nu mai ai ce bea, hopa-i lume temera 
Hai la Politehnica, hopa-i lume da 

Refren 
Daca vrei s-o ai de urs, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Proteus, hopa-i lume da 
Refren 

Daca vrei s-o ai de fier, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la CSER, hopa-i lume da 

Refren 
Daca vrei sa stai degeaba, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Speo Dava, hopa-i lume da 
Refren 

Daca vrei sa **** din lotus, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Rhinolophus, hopa-i lume da 

Refren 
Daca femeia e vina, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Bucovina, hopa-i lume da 
Refren 

Daca vrei sa dai de dracul, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Liliacul, hopa-i lume da 

Refren 
Daca vrei sa fii Oltean, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Vulcan, hopa-i lume da 
Refren 

Daca s-a muiat banana, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Montana, hopa-i lume da 

Refren 
Daca ai uitat refrenul, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Avenul, hopa-i lume da 
Refren 

Daca ai ramas perplex, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la Silex, hopa-i lume da 

Refren 
Daca esti un pic cam tont, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Salvamont, hopa-i lume da 
Refren 

Daca furi bani foarte des, hopa-i lume temera 
Inscrie-te tu la GESS, hopa-i lume da 

Refren 
N-ai bani si nu stii de ce, hopa-i lume temera 

Inscrie-te-n SRSC, hopa-i lume da 
Refren 

La stagiu ai luat NS, hopa-i lume temera 
Inscrie-te la SNS, hopa-i lume da 

Refren 
Daca esti cam ne*****, hopa-i lume temera 

Inscrie-te la Institut, ho 
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Colo-n vale, la izvor 

Colo-n vale, la izvor 
Se-ntâlneşte dor cu dor 
Se-ntâlneşte dor cu dor 

Se sărută până mor 
 

Refren:  
Adă, Doamne, ziua spusă 
Să mă văd la badea dusă 

Şi să nu-mi mai fie dor 
Că li dor inimilor 

Adă, Adă, Doamne, ziua spusă 
Să mă văd la badea dusă 

Şi să nu-mi mai fie dor 
Că li dor inimilor 

 
Colo-n vale, sub cel fag 

Se-ntâlneşte drag cu drag 
Se sărută până zac 
Pofta inimii şi-o fac 

Refren:  
 

De-aş şti, bade, c-ai veni 
Ziua-ntreagă aş hăuli 

Aş hăuli seara în prag 
Să vezi cât îmi eşti de drag 

Refren:  
 

De-aş şti, bade, c-ai veni 
Drumul ţi l-aş pietrui 

De-aş şti, bade, c-ai pleca 
Drumul ţi l-aş fereca 

Refren:  
 

 

Copil hoinar 
Sorina Moldvai 

 
Dacă-nchid ochii 

Şi ascult vântul 
Sărut lumina 

Şi gust pământul 
 

Refren:  
Sorb cu sete din petale lacrimile florilor, 

 De iubire si de viaţă, de zare mi-e-atât de dor 
Dor îmi e să beau lumina, ca în clipa care-o să vină 

Fericirea să o aflu şi eu - copil hoinar 
Ca un foc aprins de soare 

Vreau să-mi dea vântul răcoare,  
Să mă stingă să m-aprindă din nou 
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De ce-ar fi toamnă 

De ce tristeţe 
De ce uitarea 

Ochii s-o-nveţe 
Refren:  

 

Copilita fara minte - Karma 
 

Copilita fara minte 
Nu-ti cer a ma iubi 

Dar te rog, te rog, fierbinte 
Da-mi o bucatica de.... 

(de ce, domnule de ce?)... 
 

Pai, de iubire armonioasa 
Si de faptu-ti fecioresc 

Domnisoara, domnisoara,  
Lasa-ma sa te lungesc.... 

(sa ma ce domnule 
cum, domnule cum?)... 

 
Pai uite-asa frumos pe spate 

Da-ti fustita la o parte 
Sa-ti vad trupusorul gol 

Sa-mi descarc al meu pistol.... 
(pai cum domnule, pai c-c-cum.. 

vrei sa ma impusti?)... 
 

Pai nu te-mpusc ca esti frumoasa 
Si esti plina de-al tau foc 

Domnisoara, domnisoara,  
Lasa-ma doar intr-un loc... 

(unde domne, unde te crezi aicea?)... 
 

Pai in padurea-ntunecoasa 
Unde soare nu era 

(era intuneric) 
Domnisoara, domnisoara 

Nu nu nu si da da da.... 
(ce-au facut domnu? ahhh aaa eee 

aaahh da )... 
 

Multumesc copila draga 
Pentru fapta ce-ai facut 

Eu de azi inainte 
Doar pe tine-am sa te .... 
(sa ce, domnule, sa ce? 

adica suntem aicea... ) 
 

Sa te tratez ca pe-o regina 
Ca pe-un ingeras ceresc 
Domnisoara, domnisoara 
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Doar pe tine te iubesc!!! 
( ma ce domnule ma ce... 

ahhh pe mine... ) 
 

(Domnisoara, Domnisoara,  
ahh s-a terminat... BINEEE) 

 

CRÂSMÁRITÁ DIN BUZÁU 
 

Crâsmáritá din Buzáu 
Uf, batute-ar Dumnezeu 

Inima mi-ai pus pe foc 
Pace nu mai am deloc 

Mi-ai dat ierburi ín pelin 
Si farmece-n vin 

Mi-ai umplut ulcelele, záu, dorule, záu 
Sá-mi mánínce zilele, záu, dorule, záu 

 
Íncotro s-o apuc, tot la ea má duc 

Ca pe foc má perpelesc 
Sínt índrágostit, nu stiu ce-am pátit 

Míndro, mult te mai iubesc! 
 

Refren: … 
 

De trei zile stau, inima mi-o dau 
Am ínnebunit de tot 

Focul vreau sá-l sting, mai ráu íl aprind 
Míndro, ráu má perpelesc! 

 
Refren: … 

 

CUI NU-I PLACE DRAGOSTEA 
 

Cui nu-i place dragostea, hei-hai, la, la, la… - bis 
Dumnezeu sá nu i-o dea, la, la, la… - bis 

 
Sá mi-o deie numai mie, hei-hai, la, la, la… - bis 

C-o stiu din copilárie, la, la, la… - bis 
 

Din copilária mea, hei-hai, la, la, la… - bis 
Am stiut ce-i dragostea, la, la, la… - bis 

 
Mái Ioane, copil prost, hei-hai, la, la, la… - bis 

Spune-aseará unde-ai fost, la, la, la… - bis 
 

Unde-am fost, am trait bine, hei-hai, la, la, la… - bis 
Cu míndruta língá mine, la, la, la… - bis 

 

 



46 
 

Dacă n-ai amintiri 

Dacă n-ai dormit o dată într-un pat făcut din fân 
Dacă n-ai visat sub lună, trist eşti tu şi eşti bătrân 

Dacă n-ai iubit o dată mai presus decât orice 
Dacă n-ai ştiut că-n viaţă tot ce e, iubire e 

 
Refren: 

Dacă n-ai amintiri, n-ai amintiri 
N-are rost să-ţi spun că timpul a trecut 

Dacă n-ai amintiri, n-ai amintiri 
N-are rost să-ţi spun ce-ai pierdut 

 
Dacă n-ai trăit o noapte sus pe munte lângă foc 

Înseamnă că n-ai fost tânăr sau că n-ai avut noroc 
Dacă n-ai privit lumina când răsare soarele 

Dacă n-ai ars niciodată într-un foc de dragoste 
Refren: 

Dacii Liberi 
Coboară dacii liberi din columnă 
Prin bărbi şi plete şuieră un vânt 

Aduc cu ei sărutul libertăţii 
Şi-al permanenţei ce răsună-n cânt 

Coboară dacii liberi din columnă 
Prin bărbi şi plete şuieră un vânt 

Aduc cu ei sărutul libertăţii 
Şi-al permanenţei ce răsună-n cânt 

Refren:  
Când auzi de chiu şi vai 

Puneţi şeile pe cai  
Să cântam în vechiul grai  

Ţurai, ţurai şi no hai 
Când auzi de chiu şi vai 

Puneţi şeile pe cai  
Să cântam în vechiul grai  

Ţurai, ţurai şi no hai 
 

Se-aude tropotul de cal în noapte 
Printre păduri stinghere şi pustii 

Vuieşte prin galopul ce-l stârneşte 
Iubirea de moşie şi de-a fii 

Se-aude tropotul de cal în noapte 
Printre păduri stinghere şi pustii 

Vuieşte prin galopul ce-l stârneşte 
Iubirea de moşie şi de-a fii 

Refren:  
 

Suntem urmaşi de daci şi suntem liberi 
Căci libertatea ne-a fost crudul dor 

Murind am rupt în veacuri mii de lanţuri 
Ce ne-au robit mereu de-atâtea ori 
Lăsăm să treacă peste noi durerea 
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Şi focul ce se-ncinge peste timp 
Căliţi de-atâta ură şi robie 

Strigăm că libertatea-i lucru sfânt 
Refren:  

 
Daina mucles 

Margineanu 
 

Foaie verde, foaie fraga 
Io ti-am spus fa ca-mi esti draga 

Si-am sa iau din cer si stele 
Sa-ti fac salba de margele 

Tii minte cand spuneam eu 
Ca-l fu? si pe Dumnezeu 

Chiar pe bunul Dumnezeu 
De s-o pune-n drumul meu 

 
Refren X2: 

Daina mucles 
Daina deles 

Paragaragaledai 
Daina unu-i bisnitar 

Daina unu-i galciovar 
 

Si-am muncit un an de zile 
Si-am muncit la fuste fine 

Am muncit un an pe branci 
Sa ai tu ce sa imbuci 

Si cand voiam sa-ti vorbesc  
 Simtii ca ma ofilesc, 
spatele imi intorceai  
si cu altu' te duceaï 

Refren X2: 
 

Cum stateam noi amandoi 
Bibilica, bibiloi 

Cadea noaptea peste noi 
Bibilica, bibiloi 

Dar venii un barbugiu 
Ce-avea poante de gagiu 

Din Buzau sau de mai sus 
Te-a chemat si tu te-ai dus 

Fa stoarfo!!!, Fa! 
Refren X2: 

 
Ai fost curva, am fost peste 

Imparteam banii frateste 
Ai facut tu ce-ai facut 
La parnaie m-ai varat 

Si cand vroiam sa-ti vorbesc 
Simtii ca ma ofilesc, spatele imi intorceai  

si cu altu' te duceaï 
Refren X 2 
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DE CE OARE EU TE-AM CUNOSCUT? 
 

De ce oare eu te-am cunoscut 
Si de ce pe brate te-am tinut 

Gura tu de ce mi-o sárutai } bis 
                                                                                   Dacá-ai vrut uitárii sá má dai 

 
Fárá tine nu miroase nici o floare 

Fárá tine viata n-are rost 
Sub privirea ta míngíietoare   } bis 

                                                                                          Totdeauna fericit am fost 
 

Poate n-am sá te mai vád ín veci 
Pe la poarta mea tu nu mai treci 

Dar poate cá-ntr-o zi si-n drumul meu } bis 
                                                                            Soarele va stráluci din nou 

 
Iatá c-a venit si despártirea 

Si-am rámas numai cu amintirea 
Amintirea serilor de mai } bis 

                                                                          Cínd pe buze tu má sárutai 
 
 

Din copilarie  
Ecoul 

Să trosnească lemne-n foc 
Şi să vină multă noapte 

În pridvor de busuioc 
Cu miros de mere coapte 
Şi să ningă, ninse normi 

Pân' la streaşină şi peste 
Şi pe-un scaun să adorm 

Ca de-un drog şi de-o poveste 
 

Cu ziarul pe genunchi 
Şi cu pleoapele căzute 

Să-mi răsară moartea-n trunchi 
Şi pe ochi să mă sărute 

 
Cei bătrâni să fie vii 
Pacea lumii fie gata 
Eu, copil între copii 

copiii 
Iar pe-afară tânăr tata 

 
Şi bunica să mă ia 

Să mă ducă-ncet spre pernă 
Şi să simt venind din ea 

Toată liniştea eternă 
Să trosnească lemne-n foc 

Sub un biet ibric cu lapte 
Să miroasă-a busuioc 
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Să miroasă, Să miroasă 
Să miroasă-a mere coapte 

 
Şi să ningă, ninse normi 

Pân' la streaşină şi peste 
Şi pe-un scaun să adorm 

Ca de-un drog şi de-o poveste 
Ca de-un drog şi de-o poveste, 

poveste, poveste, poveste 
 

 
DOI OCHI NEGRI 

 
Am iubit si eu odatá 

Doi ochi negri la o fatá 
 

Si seara si dimineata, míndra mea} bis 
Si-o sá-i iubesc toatá viata 

 
Doi ochi negri eu am iubit 

Si niciodatá nu pot sá-i mai uit 
 

Oriunde merg, unde pásesc 
La doi ochi negri eu má gíndesc - bis 

 
Sá vá spun ce s-a-ntímplat 

Doi ochi negri m-au lásat 
 

Ochi negri ca douá mure, míndra mea} bis 
Inimioara vor sá-mi fure 

 
Uitá-te acum la mine 

Cá si eu má uit la tine 
 

Ce te faci cá nu má vezi, mái míndra mea} bis 
Dar din ochi nu má mai pierzi 

 
 

 
 
 

Doi Nebuni  
 

Se-nsera 
Soarele prin munţi scăpăta 

Noi urcam peste stânci cu fiori 
Şi ne simţeam nemuritori 

Respiram 
Vraja muntelui o simţeam 

Ne opream să privim frumuseţi 
Şi ne doream s-avem nouă vieţi 

 
Refren:  
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Doi nebuni 
Străbăteau pe-nserate pădurea 

Doi nebuni 
Îşi şopteau printre stânci nemurirea 

Se-mbrăţişau râzând adeseori 
Se sărutau mereu sfârşiţi de dor 

Erau doar doi îndrăgostiţi de munţii lor 
Erau doar doi nebuni 

 
Anii trec 

Primăveri de vis se petrec 
Va veni şi ziua când 

Vom obosi prin munţi urcând 
Într-o zi 

Printre rafturi vom regăsi 
Amintirile vii de mărgean 

Când tineri noi prin munţi urcam 
Refren:  

 
 
 

Din prea mult sau prea putin  
Vasile Seicaru 

 
Nu merg nici calare, nici pe jos 

Nu sunt nici urat, dar nici frumos 
Nu merg seara cu trasura 

Dar mai simt in piept arsura 
Dorului, prea dor, de ochii tai 

Nu ascult de gura lumii 
Chiar daca insista unii 

Dar mi-e dor, prea dor, de ochii tai 
 

Refern: 
Din prea mult, sau prea putin 

As mai bea un strop de vin 
Si o ceasca de cafea 

Ori mai buna, ori mai rea 
Si-apoi ce-o mai fi, om mai vedea 

 
Nu merg seara neica, la sosea 
Nici nu port costum de catifea 

Sa mai strang  un ban, mai vere 
De-o benzina, sau de-o bere 

Dar mie dor, prea dor, de ochii tai 
Nu ascult de gura lumii 
Chiar daca insista unii 

Dar mi-e dor, prea dor, de ochii tai 
Refren: 

 
Daca ai pe frunte semnul meu 
Si daca mai cred in Dumnezeu 

E pentru ca-n fata mortii 
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Sau a vietii sau a sortii 
Mi se face dor de ochii tai 

Nu ascult de gura lumii 
Chiar daca insista unii 

Dar mi-e dor, prea dor, de ochii tai 
Refren: 

  
 
 

Doina haiducului 
ZDOB ŞI ZDUB   

     
  Hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei!   

     
  Freamată frunza în vânt,   

  Murmură apa în rău,   
  Spicul plecat la pământ,   

  Vălura lanul de grâu.   
     

  Fiul codrului sunt,   
  Liber ca pasărea-n zbor!   

  Doina haiducului cânt-   
  Plină de jale şi dor!   

     
  Puşcă-i logodnica mea,   

  Murgul e fratele meu,   
  Viaţă-n codru e grea,   

  Traiul haiducului-i greu.   
     

  Pune-ţi pistoalele-n brâu,   
  Boierul la târg a pornit.   

  Sloboade armăsarul din frâu,   
  Răsplată prin noi a venit!   

     
  R: Şi cum îmi place să dorm,   

  Noaptea-n pădure, la foc!   
  Stăm împreună cu toţi,   
  Visul lângă izvor!... x 2   

     
  Seară la rug obosiţi,   

  Cântă haiducii de dor.   
  Laşii au fost pedepsiţi;   

  Bem bogăţiile lor!..   
     

  Drumul omului-i greu,   
  Până la ultima stea;   
  Liber e sufletul meu!   
  Liberă-i inimă mea!   

     
  Ho, ho!   



52 
 

  R: * 2      
     

  Hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei,   
  hei, hei, hei, hei!  

R:  
  Şi cum îmi place să dorm,   
  Noaptea-n pădure, la foc!   

  Stăm împreună cu toţi,   
  Visul lângă izvor!...    

 

Dragoste in fan 
 

Refren 
Să mergem amândoi la strâns de fân 

Şi soarele să ne lucească-n coasă 
Din când în când în urmă să-ţi rămân 

Ca să te văd aprinsă şi frumoasă 
 

Pe fondul verde să te decupezi 
În felul nimfei cu picioare brune 
Şi-n patima magneticei amiezi 

Eu să îmbrăţişez ce nu pot spune 
 

Acolo unde nu mai e cuvânt 
Şi sângele începe brusc să fiarbă 

Să cad asupra ta ca trunchiul frânt 
Şi-n dragoste să ne-mbrăcăm în iarbă 

Refren:  
 

Şi să miroşi a soare şi-a trifoi 
Şi să te-ntorc în paza umbrei mele 

Şi să simţim tot cerul peste noi 
Şi gărgăriţe clinchetind pe piele 

 
Şi leneşi scuturându-ne de fân 

Să trăncănim un soi de amănunte 
Din cele ce pe buze mai rămân 

Când se arată ploaia dinspre munte 
Refren:  

 
Şi să uităm şi noi într-adevăr 

De forma noastră peste clăi rămasă 
Şi tu să-ţi aranjezi zburlitul păr 

Privindu-te în luciul blând de coasă 
Refren:  

 
 
 
 
 
 



53 
 

Drumurile noastre 
 

Tot ce-a fost in viata mea odata voi lasa uitarii 
Ani si luni si nopti la rand povara, clipa despartirii 

N-am sa-ti cer ce nu-mi poti da vreodata 
N-am sa-ti cer iubirea 

N-am sa bat la porti inchise iara 
Nu-ti feri privirea 

 
Refren: 

Drumurile noastre toate se vor (asfalta) intalni vreodata 
Drumurile si iubirea, gandurile, fericirea 

Drumurile noastre poate se vor intalni vreodata 
Drumurile si iubirea, gandurile, fericirea 

 
Voi pastra mereu in amintire dragostea curata 

Voi spera mereu intr-o iubire cum n-a fost vreodata 
Gandul ca ma vei respinge iara, gandul ma-nfioara 
Lasa-mi doar prietenia care glasul meu o cheama 

 
Refren: 

Drumurile noastre toate se vor (asfalta) intalni vreodata 
Drumurile si iubirea, gandurile, fericirea 

Drumurile noastre poate se vor intalni vreodata 
Drumurile si iubirea, gandurile, fericirea 

 
Tanana,tanana,tanana,-nananananana..... 

 

DULCE-I VINUL 
 

Ilenutá, gura ta, floare-micsunea 
Ce-ai sá-i spui tu lui bádita acuma 

Pe la crísmá nu mai treci, nu te mai petreci 
Nu te lasá míndra sá mai pleci 

Cínd rámíne singurea míndrulita ta 
Íti trimite dorul dupá tine 

Nu te lasá sá ínchini un pahar cu vin 
Nici de tulburel, nici de pelin. 

 
 Dulce-i vinul, dulce-i vinul 
Dar mai dulce-i míndra mea } bis 

Dulce-i vinul, dulce-i vinul 
Dar mai dulce-i dragostea 

 
Nici pe drum, nici pe sosea nu e nimenea 

Sá má vadá cínd má duc la tine 
Vede luna cínd má duc, vede cínd ajung 

De má spune, intru ín bucluc. 
Dar pín’astázi n-a aflat nimenea ín sat 

De aceea vin sá-ti bat la usá 
Poate nici nu m-o afla gura lumii, rea 

Cá nu vreau sá má vorbeascá ea. 
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ESARFA IN DAR       
Mircea Baniciu, Victor Carcu 

 
Cu ape de rosu-n ochi, 

Valuri largi de alb, 
Mov si verde zboara cald 

Pe chipul tau drag, 
Esarfa in dar 

Tin minte si-acum 
Ne-am oprit din drum 

Ce bine-mi amintesc, ce clar, 
Ti-am infasurat 

Esarfa in dar. 
 

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. 

 
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. 

 
 

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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Familia noastra-i muzicala. 
 

Noi suntem cantareti de soi. 
Cantam din zori si pana-n seara 

Ca niste doage de butoi: 
Canta din gura mama, 

Iar tata la trombon. 
Bunica la vioara, 
Bunicul saxofon. 

Sora mea Ancuta 
Canta cu muzicuta, 

Iar eu sentimental 
O doina la caval… 

Hei! 
 

Hâța, Hâța, tra la la,  
Hâța, hata, tra la la, 
Hâța, Hâța, tra la la, 

Hâța, tra la la! 
 

Cantam din zori si pana-n seara, 
Iar proprietarul suparat, 

A chemat miiiiilitienii 
Si la inchisoare ne-au bagat: 

Canta din gura mama, 
Iar tata la trombon. 

Bunica la vioara, 
Bunicul saxofon. 

Sora mea Ancuta 
Canta cu muzicuta, 

Iar eu sentimental 
O doina la caval… 

 
Hei! 

Hata, hata, tralala, 
Hata, hata, tralala, 
Hata, hata, tralala, 

Hata, tralala! 
 

Cand am iesit din inchisoare, 
Ne-am dus la un local “de soi”. 

Familia noastra muzicala 
Sedea calare pe butoi: 
Si bea mastica mama, 

Iar tata bea cotnari. 
Bunica tuica fiarta, 
Bunicul murfatlar. 
Sora mea Ancuta 

Pilea si ea draguta, 
Iar eu sentimental 

Pahar dupa pahar… 
 

Hei! 
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         Fata din Caraiman  

1.Sub cer senin, de soare plin, frumos ca niciodata 
   Urcau spre Caraiman pe Jepi câtiva baieti si-o fata; 

   Având în spate un rucsac, salteaua si cu cortul 
   Si-o palarie verde-n cap, lasau în urma totul; 

 
2.Si cum urcau asa pieptis ajunsera-n padure 

   Si-acolo-au întâlnit un urs ce culegea la mure; 
   A zis ursul "mai, baieti" crezând ca târgu-i gata 

   "Va dau ursoaica mea în schimb, voi dati-mi mie fata". 
 

3.Au zis baietii "fugi de-aici, ursoaica ta-i natânga, 
   Noi ducem fata-n Caraiman, acolo ea ne cânta"; 

   Si dupa drumul lung si greu ajunsera-n poiana 
   Si-acolo fata le facu o ciorba si-o tocana. 

 
4.Si strânsi în jurul focului de nimeni nu le pasa 
   Caci ei de dragul muntelui lasara totu-acasa. 

 
R: Frumoasa-i viata sus în munti când mergi pe o carare 

    Putini în lume sunt ca noi, putini în lumea mare. 

 

Fata muntilor 

În Piatra Craiului plecat-am iara 
   Pe-un cal frumos la spate c-o chitara 

   Si hoinaream hai-hui prin Piatra Craiului 
   S-o întâlnesc pe fata muntilor. 

 
2.Si iata la o cotitura apare 

   O fata blonda pe un cal calare 
   I-am spus sa stea pe loc sa o sarut cu foc 

   Dar ea n-a vrut si-n goana a fugit. 
 

3.Priveam naluca-n zare cum dispare 
   O fata blonda pe un cal calare 

   Pe cal încalecam, la cal bice-i dadeam 
   Sa o ajung pe fata muntilor. 

 
4.În goana lânga un mic izvor 
   Statea întinsa fata muntilor 

   Si-o luai pe calul meu si nu mai stiu nici eu 
   De-atâta foc si dor c-o sarutai. 

 
5.În Piatra Craiului venit-am iara 

   Cu un rucsac în spate si-o chitara 
   Si hoinaream hai-hui prin Piatra Craiului 

   Sa-i întâlnesc pe cei ce m-au nascut. 
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6.Trecut-au zile lungi si ani de-atunci  

   Si-n Piatra Craiului au aparut 
   O fata si-un baiat pe-un cal înaripat 

   Si-un cântec vechi de la strabuni lasat. 
 

 

Fata-i rea 
Refren 

Musca lantul musca **** 
Ca de lant o doare gura 

Hei na, si iar na 
 

Musca lantul musca cotul 
Ca de lant o doare botul 

Hei na, si iar na 
 

Fata popii cea mai mica 
Tot pe **** se ridica 

Refren 
Fata popii cea mai mare 

Tot pe **** sta calare 
Refren 

Sta mosneagu-n varful surii 
Cu-n paduche in varful **** 

Vine baba sa i-l ia 
Paduchele maraia 

Refren 
Patrunjelul dupa sura 

Ii ajunge pan' la **** 
'Tu-l in cur de patrunjel 

Nu te poti caca de el 
Refren 

Fuge mosul prin cucuta 
Dupa baba ca s-o **** 

Refren 
Doi cocosi 

Fug dupa closca 
Dac-o prind s-o faca posta 

Refren 
Baba vrea sa sara gardul 

Vine **** si-o impinge 
Sare baba nu-l atinge 

Refren 
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Fara petale 
 

Refren:  
Încearcă, încearcă, piaptănă ochii ei 

Mă încearcănă ochii ei 
Încearcă, încearcă, piaptănă ochii ei 

Mă încearcănă ochii ei 
 

Nisipul fin a oftat 
Zâmbeşte-n el o urmă de păcat 

E semn c-aici în zadar 
Îşi cheamă luna lupii la altar 

 
Strop de vină îngropat 

Ciorchini de sare faţa i-au spălat 
Cristale reci ţes în fum 

Coperta-n aur pe-un sicriu de scrum 
Refren:  

 
 
 
 

FATA DE LA TARA  
DESPERADO 

 
E o fata simpla 

A crescut printere straini 
Tanara frumoasa 

Ochi de lumina plini 
Munceste toata ziua  

La o ferma din vecinii 
Dar cand se lasa seara  

Se aseaza sub un tei 
E trista si se intreaba  
Daca asta e rostul ei 

 
Refren: 

Ea stie ca va pleca  
Intr-un oras undeva 

Si nimeni n-o va-n treba  
Ce taina duce cu ea 

Ea stie ca va afla  
O alta lume candva  

Si nimeni n-o va-n treba  
Ce taina duce cu ea 

 
Poate au trecut doar zile 
Poate au trecut chiar ani 

In orasul fara sulfet  
Are o slujba de doi bani 
Dar cand se lasa seara 
Peste parcul plin de tei  

Ea sta si se intreaba  
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Daca asta e rostul ei 
Refren: 

 
Dar unde e oare  

Privirea prinsa in mi de scantei 
Iar visul acela 

E doar o umbra in sufletul ei 
Refren: 

 
 
 

Fata muntilor 
 

În Piatra Craiului plecat-am iară 
Pe-un cal frumos, la spate c-o chitară 

Şi hoinăream hai-hui prin Piatra Craiului 
Să o-ntâlnesc pe fata munţilor 

 
Dar iată la o cotitură-apare 

O fată blondă pe un cal calare 
I-am spus să stea pe loc, să o sărut cu foc 

Dar ea n-a vrut şi-n goană a fugit 
 

Priveam năluca-n zare cum dispare 
O fată blondă pe un cal calare 

Pe cal încălecam, la cal bice-i dădeam 
Să o ajung pe fata munţilor 

 
Într-o poiană, lângă un izvor 
Stătea întinsă fata munţilor 

O luai pe calul meu şi nu mai ştiu nici eu 
De-atâta dor şi foc ce-o sărutam 

 
Şi după ani şi ani ce au trecut 

În Piatra Craiului au apărut 
O fată şi-un băiat pe-un cal înaripat 

Şi-un cântec vechi lăsat de la străbuni 
 

În Piatra Craiului plecat-am iară 
Cu un rucsac în spate şi-o chitară 

Şi hoinăream hai-hui prin Piatra Craiului 
Să-i întâlnesc pe cei ce m-au făcut 

 
 
 

FRUMOASA-I VECINA NOASTRA  
 

Frumoasa-i vecina noastra, / Scoate capul pe fereastra,  
Sa vad chip frumos, / Drag si luminos.  

R: Au, inima mea, ce frumoasa-i dragostea!  
Ca eu cât traiesc, tot am sa iubesc. 

Aseara trecui calare, / Pe la poarta dumitale,  
Te zarii la lumânare, / Nacajita tare.  
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Dac-as sti ca de la tine, / Vine nacazul la mine,  
As cânta mereu, / Tot de dragul tau.  

Dac-as sti ca nu-i asa, / As sta tot la usa ta,  
Ca vreau sa traiesc / Cu cine iubesc.  

Varu:  
Hai mandra in dealu Spirii / Sa te-nvat tabla-nmultirii  

Cât fac doi ori doi / Si noi amândoi.  
Doi ori doi fac poate patru / Iara noi doi facem altu,  

Ca nu-i asa greu / Daca ti-l fac eu.  
 

               

Felia 

G                 Em 
1.Ieri te-am ginit la o chindie 

              C               D 
   Erai cu altul pe felie 

   Mi-ai spus atunci ca sunt tip bine 
   Si ai dansat numai cu mine. 

 
               R: Felia mea, iubita mea, tu esti toata viata mea 

                   Felia mea iubita mea mor si nu te pot uita. 
 

2.M-ai întrebat mergem la bar 
   Eu ti-am raspuns "Pai nu ti-e clar ?" 

   Pahare-n grup, noi am golit 
   Si amândoi ne-am matolit. 

 
3.Vrajeai odata despre scoala 

   Dar ne-am prins ca e vrajeala 
   Ti-am spus atunci "hai ca nu tine 

   Esti paralela ca si mine". 
 

4.Ne-am îmbatat odata cui 
   În Casa Tineretului 

   Dar ne zâmbeam meserias 
   Caci eram unici în oras. 

 
5.Si uite-asa as vrea sa mor 

   Într-un vagon de tren pe hol 
   Gagicile sa ma iubeasca 

   Si toti nasii sa ma cinsteasca. 
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Fii gagica mea   
Stefan Banica jr & A.G. Weinberger  

 
Nu stiu sa ma port, nu stiu sa ma imbrac 

Te fac de ras atunci cand ti-e mai drag 
Dar nu uita, fii gagica mea... 

Doar, doar, doar a mea... 
Fii gagica mea ! 

 
N-am telefon mobil, nici nu prea am bani 

Te duc la carciumi pline de golani 
Dar nu uita, fii gagica mea... 

Doar, doar, doar a mea... 
Fii gagica mea ! 

 
N-am pile in guvern 

(Nu conduc nici Jeep) 
La mare merg la 2 Mai 

(Cu cortul pe nisip) 
Dar nu uita, fii gagica mea... 

Doar, doar, doar a mea... 
Fii gagica mea ! 

 
Desi n-am nimic din ce ti-ai dori 

Ma simt foarte bine 
(Si te iubesc sa stii) 

Dar nu uita, fii gagica mea... 
Doar, doar, doar a mea... 

Fii gagica mea ! 
 

Floare de colt 

Vis de-argint si de petale 
   Cuibul tau e sus pe creste 
   Raza ta-mi coboara-n cale 

          Mai frumos ca-ntr-o poveste. 
                                              R: Tu floare de colt 

                                                      Minune sub bolti 
                                

                       Frageda stea               
                       Iubita mea ! 

 
Floare ninsa-n vârf de stânca 
   Mai presus de nori si stele 

   Cine oare sa te-ajunga ? 
   Numai dorurile mele ! 

 
Floare de lumina vie 

   Zâmbet cald de dimineata 
   Te astept de-o vesnicie 

   Te-ntâlnesc o data-n viata. 
 
 



62 
 

FOAIE VERDE CA LIPANUL 
 

Foaie verde ca lipanul – bis 
De trei ori potcovii calul, míndra mea 

Ca sá trec la míndra dealul. 
 

Urcai dealul jumátate – bis 
Rupsei potcoavele toate, míndra mea – bis 

 
Dar nu-i vina calului – bis 

Ci a potcovarului – bis 
 

Dar nu-i vina nici a lui – bis 
Ci e vina míndrei mele 

C-a pus casa-n dealuri grele. 
 

Dar nu-i vina nici a ei – bis 
Ci e vina tot a mea 

Cá má duc prea des la ea. 
 
 
 

Fuga din rai  
Doamne tineri mai eram 

 
Doamne tineri mai eram 

Cand fugeam din Rai pe geam 
Sa ne-ascundem amandoi 

Intr-o mare de trifoi 
Doamne tineri mai eram 

Si uitam pe unde-o fi 
Drumul catre alta zi 

Doamne tineri mai eram 
 

Cum sa poti uita vreodata 
Si sa stergi din amintiri 
Varsta cea nevinovata 

Cu nebunele iubiri 
 

Te-nsoteste viata toata 
Ca lumina din priviri 

Varsta cea nevinovata 
Cu nebunele iubiri 

 
Doamne tineri mai eram 

Cand fugeam din Rai pe geam 
Sa furam cirese-n sân 

Dintr-un colt de Iad pagân 
Doamne tineri mai eram 

Si muscand din carnea lor 
Ne imbolnaveam de dor 
Doamne tineri mai eram 
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Cum sa poti uita vreodata 
Si sa stergi din amintiri 
Varsta cea nevinovata 

Cu nebunele iubiri 
 

Te-nsoteste viata toata 
Ca lumina din priviri 

Varsta cea nevinovata 
Cu nebunele iubiri 

 
Doamne tineri mai eram 

Cand fugeam din Rai pe geam 
Numai sa putem avea 

Parte de-o pedeapsa grea 
Doamne tineri mai eram 

Si-adormeam prea des plangand 
Cu iubirea noastra-n gand 

Doamne tineri mai eram 
 

Cum sa poti uita vreodata 
Si sa stergi din amintiri 
Varsta cea nevinovata 

Cu nebunele iubiri 
 

Te-nsoteste viata toata 
Ca lumina din priviri 

Varsta cea nevinovata 
Cu nebunele iubiri 

 
Doamne tineri mai eram 

Cand fugeam din Rai pe geam 
Sa-nvatam si noi povesti 

Cu pacate ingeresti 
Doamne tineri mai eram 
Si ne troieneau prin vis 
Flori din marul interzis 

Doamne tineri mai eram 
Doamne tineri mai eram 
Doamne tineri mai eram 
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Galbena gutuie 
 

Refren:  
Galbena gutuie,  
Dulce, amaruie,  

Lampa la fereastra,  
Toata viata noastra.  

 
Cand eram copil acasa  
Si Craciunul asteptam,  

Era bucurie mare,  
Noi, copii ne adunam.  

Era bucurie mare,  
Noi, copii ne adunam.  

Refren: bis  
 

Mi-a pus mama la fereastra,  
In odaia de la drum,  
O gutuie-ngalbenita,  

S-o pastrez pentru Ajun.  
O gutuie-ngalbenita,  

S-o pastrez pentru Ajun.  
 

Refren: bis  
 

Luxul mamei, cel mai mare,  
Cand copii ne adunam,  
Era painea de pe masa  

Si gutuia de la geam.  
Era painea de pe masa  

Si gutuia de la geam.  
Refren: bis 

 

 

Gandacul   (in iarba) 
 

E atâta lumină 
De unde vine 

Te-ntrebi, căci doar ea e cu tine 
Iar luna s-a pitit după un nor 

E atâta căldură 
De unde vine 

Te-ntrebi, căci eşti doar în tricou 
Iar vântul bate nebun 

 
Refren:  

Dar ia-o de mână, citeşte-i în stele 
Minte-o că e cea mai frumoasă 

Cheam-o mai aproape lângă pieptul tău 
Să simtă şi ea galopul inimii tale 

Sărută-i gândacul de pe deget 
Scoate-i din păr firul de iarbă 
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Ea îţi va zâmbi 
Şi-şi va aminti în iarbă 

 
Ce mireasmă e-n aer 

De unde vine 
Te-ntrebi, când uşor îţi acoperi 

Chipul tău cu părul ei de catifea 
Şi când ea se ridică 

Auzi un cântec 
Şi te înfiori 

Căci este - cântecul ei 
Refren:  

 

GANSACUL ÍNDRÁGOSTIT 
 

O poveste-am auzit, cum nu s-a mai povestit 
Despre-o lebádá si-un lac, si-un gínsac burlac. 
Luna razá sus sclipea, lacul bleo jos strálucea 

Lebáda plutea pe lac cu domnul gínsac. 
  

Tipi, tipi, tip porni tiptil 
Sá cínte lebedei asa: 

“Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga” 
Tipi, tipi, tip si asta-n lumea gínsáceascá ínsemna: 

“N-ai vrea sá fii a mea?” 
 

Ínsá lebáda de sus, s-a gíndit si-apoi i-a spus: 
“N-am de gínd sá má márit, c-un gínsac pírlit! 

Sá má lase mai íncet, cá eu vreau sá fac balet 
Nu-si cunoaste dumnealui, lungul nasului!” 

  
Tipi, tipi, tip si-acum gínsacul nostru 

Tare mai ofta: 
“Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga” 

Tipi, tipi, tip si o broscutá tare íl compátimea: 
“Oac, oac, ce pot sá fac?” 

 
Luna razá sus sclipea, lacul bleo tot jos era 

Cínd pe el neprevázut, vezi c-au apárut 
Sapte gíste la un loc, toate frumusele foc, 

Mai ales a saptea, stii, era si mai si! 
  

Tipi, tipi, tip se-apropie 
A saptea de domnul gínsac: 
“Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga” 

Tipi, tipi, tip si-acum 
Broscuta ríde si se bucurá: 

“Oac, oac, a fost burlac!” 
 

Iará míndrul domn gínsac 
Cu nevasta lui pe lac 

Are sapte bobocei 
Tare frumusei. 
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Iará míndra lebádá 
Tot fatá bátríná stá 

Nu-i mai arde a dansa 
Si s-ar márita. 

 

HAI IU, IU  

Pai mândrulita mea muiere, hai la crâsma s-om bea bere,  
Ba eu nu marg mai barbate, ca ti-mbata si ne-om bate,  

S-o râde lumea de noi, cum se bat doua nevoi.  

R: Hai iu, iu, iu, iu, mai     (X3)  
La ri, la ri, da ri, da ri da.  

Apoi tu muiere fi cuminte, du-te acasa fa placinte,  
Si ia una subsuoara si vina la crasma iara,  

Si vina la craSma iara, la ri, la ri, da ri, da ri da.  

Pai cu muierea bautoare, nu-ti mai vezi pânza la soare,  
Ca merge la crâsma-n vale, si-o bea pâna cei fuioare,  

Si-o bea pâna ce-i fuioare, la ri, la ri, da ri, da ri da.  

Apoi lasa, lasa, mândra lasa, ca mi-oi face si eu casa,  
Dintr-un par, dintr-o nuie, deseara sedem in ea,  
Deseara sedem in ea, la ri, la ri, da ri, da ri da.  

Pai iu, iu, iu si iu ma cheama, iepurele-i bun de zama,  
Iepuroaica-i de friptura, mândra-i de tucat pe gura,  
Mândra-i de tucat pe gura, la ri, la ri, da ri, da ri da.  

 

HANUL   LUI    MANUC    
Mircea Vintila, Adrian Paunescu 

 
Fata frumoasa, fata straina, 

Diseara am sa te duc 
Pentru convorbiri pentru cina 

La Hanul lui Manuc, 
La Hanul lui Manuc. 

 
Refren: 

Nu sint trasuri, 
Nu poti sa pleci, 

Secolul e douazeci. 
Nu sint trasuri, 

N-ai cum sa pleci, 
Secolul e douazeci. 

 
Diseara sa fi pregatita, 

Diseara am sa te duc 
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Pentru o cafea turceasca si-o clatita, 
La Hanul lui Manuc, 
La Hanul lui Manuc. 

 
Refren.... 

Nu vin haiducii, sint ospatarii 
Dulce iubito, eu sint 

Gandul meu afla-l tu si tilharii, 
La Hanul lui Manuc, 
La Hanul lui Manuc. 

 
Refren..... 

Haide frumoaso, haide straino, 
Dragostea mea fara leac 

Vino cu mine, surazi si vino, 
La Hanul lui Nalbea, 
La Hanul lui Nalbea. 

 
Sint si trasuri, 

Poti si sa pleci, 
Mai e un mileniu pana sa fie 

Secolul e douazeci. 
Sint si trasuri, 

Poti si sa pleci, 
Mai e un mileniu pana sa fie 

Secolul e douazeci. 
Mai e un mileniu pana sa fie 

Secolul e douazeci. 
 
 

Hai Dihai 
N-o stii nimeni ca m-am dus 

 Numa' or vedea ca nu-s 
 Sus e cerul, larga-i lumea 
 Bine c-a-nfrunzit padurea. 

 
R: Hai, hai, haidi, hai, dihai, dihai 

 Pe sub flori ma leganai, haidi, hai, dihai. 
 

2.Sus e cerul larga-i lumea 
 Bine c-a-nfrunzit padurea 

 N-o sti nimeni ca m-am dus 
 Numai or vedea ca nu-s. 

 
 

IARBA VERDE DE ACASÁ 
 

R: 
 Iarba verde de acasá 

                              Sá má rátácesc prin lume 
 Nu má lasá 

} bis 
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Numai Dumnezeu má stie cít am colindat 
Ríule cu apá liná 

Las’ sá treacá de la mine cíte-am índurat 
Azi mi-e sufletul ca o zi seniná 

Sufletul mi-e zi seniná 
 

 R: … 
 

Nu má latrá nici un cíine, pietrele má stiu 
Si prin lumea cea trufasá 

Stiu acum cá niciodatá nu e prea tírziu 
Sá te strig, pádure, si sá-mi faci cámasá 

Fá-mi din umbra ta cámasá 
 

 R: … 
 

Stau acum sá se uneascá cerul de pámínt 
Cu lumina sínt de-o seamá 

Nu mai rátácesc prin lume ca o frunzá-n vínt 
De oriunde-as fi glasul lor má cheamá 

Rádácinile má cheamá 
IA UITATI-VÁ, FECIORI 

 
Ia uitati-vá feciori 

La poale cu coltisori 
Dar degeaba vá uitati 

Dacá nu le si jucati. 
 

 Pe sub mína, ínca o datá 
Sá se facá fusta roatá 

 C-au venit fetele-n joc 
 Cu flori si cu busuioc. 

 
Pe badea Ion íl cheamá 

Si-amíndoi síntem de-o seamá 
De nu l-ar chema asa 
Eu grija nu i-as avea. 

 

IN GRADINA LUI ION  

In gradina lui Ion,  
Toate pasarile dorm, (X2)  

Numa una n-are somn,  
Tot striga: Ion! Ion!   (X2)  

Numa una nu mai doarme,  
Toata noaptea striga: Ioane!  

Ion pe fata, Ion pe dos,  
Nu-i ca Ion om frumos.  

Nu-i Ion, nu e nimic,  
Ion e dus dupa iubit.  
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INELUL DE LOGODNÁ 
 

Ne stiam íncá de mici copii 
Dar credeam cá nu voi índrázni 
Sá-ti spun cít de dragá ími esti 

Si ce mult as vrea sá fii doar a mea 
Dar aseará gíndul a-ndráznit 
A prins glas si ti-a márturisit 

Si-a cerut sá-mpodobesti 
Fericirea ta cu iubirea mea. 

 
Ti-am prins ín deget un inel 

Pentru logodna noastrá 
De astázi tu si eu 

Ne-om aminti mereu 
Cá ne-am legat prin el 
Ín gingásia lui am pus 

Comori nemárginite 
Sárutul táinuit 

Si visul ce-a-nflorit 
Din dorul meu nespus 

Pe el din suflet am scris asa 
Doar trei cuvinte: “Nu má uita!” 

 
Ti-am prins ín deget un inel 

Pentru logodna noastrá 
De astázi tu si eu 

Ne-om aminti mereu  } bis 
Cá ne-am legat prin el 

 
 
 

IOANE, IOANE 
 

In gradina lui Ion 
Toate pasarile dorm – bis 

Numai una n-are somn 
Si zboara din pom in pom 

Tot chemindu-l pe Ion 
    

Refren: 
Ioane, Ioane, toata lumea doarme 

Numai eu nu pot sa dorm 
Ioane, Ioane, toata lumea doarme 

Numai eu nu pot sa dorm de dorul lui Ion 
 

Daca dorm mai mult de-un ceas 
Ma trezesc cu mult necaz – bis 

Il vad pe Ion in vis, cu dorul pe fata scris 
Cu dorul pe fata scris. 

 
Refren:   
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IONEL, IONELULE  

Când se duce luna la culcare,  
Cine sta si bea prin cârciumioare?  

Si in fiecare dimineata,  
Cine-mi sta cu felinaru-n brata?  

Este Ionel, bata-l norocul,  
Care bea ca sa-si inece focul,  

Focul care-i arde inimioara,  
Fiindca nu-l iubeste Marioara.  

R: Ionel, Ionelule,  
Nu mai bea baiatule,  
Nu mai bea baiatule,  
Fiindca te râd fetele.  

Ce-ai gasit, Ionel, la Marioara  
Ca ti-a pus pe flacari inimioara?  

Pentru ce sa plangi tu, mai baiete,  
Când pamântul este plin de fete?  

Daca vrei sa uiti de Marioara  
Hai sa cânti cu mine intr-o seara,  

Sa culegem albe viorele  
Sa visam sub luna si sub stele.  

 

Imnul alpinistilor 
Nu este pe lume placere mai mare 

Decat alpinismul si trasul la **** 
S-o vezi cum se zbate sub tine si moare 

Si-apoi la ureche o vorba sa-i spui: 
 

Refren 
La-lala la-lala la-lalala la-lalala la-lalala (Bis) 

 
Nu este pe lume placere mai mare 

Decat sa-ti faci **** in Muntii Carpati 
Pe creste golase sa **** caprioare 
Iar ursul cel mare de **** sa-l tragi 

Refren 
Nu este pe lume placere mai mare 
Decat sa faci **** in codri de brazi 

Sa-l vezi cum se naste sub tine si-i tare 
La *** sa te stergi doar cu frunze de fag 

Refren 
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Imnul Bucegilor 
 

Daca ai un dor ce te framânta 
                                      Nu cata ca-i drum obositor 

   Hai prietene cu min' pe stânca 
        

   Pe cararile Bucegilor. 
   Pe cararile umblate doar de ciute 

   Sub aripa Caraimanului  
   Ai s-auzi povesti necunoscute 

   Spuse doar de glasul muntelui. 
 

                   R:  
Când Bucegii dau zvon de piatra si izvoare 

                       Oriunde-ai fi raspunde la a lor chemare 
                       Caraimanul, Costila-ascunsa dup'-un nor 

                       Si Morarul te vor primi la pieptul lor. 
 

Pe platou la mare înaltime 
   Babele la sfat s-au adunat 

   Numai Baba Mare sta deoparte 
   Si-si pune întrebari neîncetat. 

   Oare Sfinxul care tace-ntr-una 
   Si priveste în zari nepasator 

   Se iubeste-n taina cu Batrâna 
   Sau le face curte Doamnelor. 

 
Jos în Pestera întunecoasa 

   Sta batrânul schit uitat de ani 
   Aici doina-ti pare mai duioasa 

   Îngânata de batrâni ciobani. 
   Numai staretul cu barba-i alba 

   Adâncit în rugaciunea lui 
   Spune-ncet cu vocea lui domola 

   Pravila straveche a muntelui. 
 

Pe Morar în nopti cu luna plina 
   Sau pe brânele Bucsoiului 

   Vin scaldate parca în lumina 
   Zânele din Valea Cerbului. 

   Au pe cap cununi de campanula 
   Si în plete flori de colt de-argint 

   Capre negre-n colt de piatra sura 
   Strajuiesc în noapte locul sfânt. 

 
De la Vârful Omu pâna-n zare 

   Dunarea albastra poti s-o vezi 
   Piatra Craiului si Piatra Mare 
   Fagarasul cu-ale lui zapezi. 

   Hoinarind vreodata pe-o carare 
   Dac-o cruce-n cale-ai întâlnit 
   Nu uita sa pui macar o floare 

   Pentru cel ce muntele-a iubit.    
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Imnul Pietrii Craiului 
 

Avem un singur Crai ce-aşteaptă neclintit 
Cu ale sale creste ce-s roşii-n asfinţit 

Plecam sâmbătă seara, urcăm toţi împreună 
Şi liberi ca să fim sub cerul clar de lună 

Să vii să îl străbatem pe ale sale drumuri 
Să vezi cum cresc la brazi cu miile de muguri 
şi jneapănul să vezi cum creanga şi-a plecat 

Ce vitregă-i natura cu vânt neîncetat 
 

Refren 
 Si as vrea să vii şi tu, să mergem împreună 

Să împletim acolo a Craiului cunună 
Din garofiţe roşii şi din bujori de munte 

Din liliacul alb şi flori de colţ cărunte 
 
 

De pleci din Curmătura, traseu pe bandă-albastră 
Ajungi în Şaua Caprei, cobori apoi sub coasta 

Să treci şi de Găvani, de-i Padina Închisă 
De stânca Orgii Mari şi de Diana stinsă 

 
De vrei să ştii ce-i munte, să treci prin Crăpătură 
Sa treci de Vârful Turnu, să mângâi stânca dură 

Să treci de-Ascuţit, Ţimbalele-amândouă 
De Vrei sa ajungi la-Om când ninge şi când plouă 

Refren 
 

Pe Lanţuri de te-ncumeţi în nopţi cu lună plină 
Şi prin zăpada-naltă să tai poteca lină 

Când sfinti se-nalţă spre bolta înstelată 
La crucea unei fete să-ngenunchezi o dată 

 
Refren 

 
De urci înspre Ascunsă pe Hornul Nisipos 

E noapte şi e iarnă şi vântul e tăios  
Să simţi rucsacu-n spate, o muncă de Sisif 

Şi mâna pe chitară lipindu-se de griff 
 

De pleci din Plaiul Foii pe drumul pietruit 
Ai să ajungi la Şpirla, refugiul poleit  

Să-i întâlneşti pe Marius, pe Ghimpe şi pe Dan 
Şi vei vedea ce-nseamnă să fii un munţoman  

 
Când râuri de sudoare-ţi vor şirui pe faţă 
Să ai credinţă-n tine şi-ncredere în viaţă 

Aicea sus pe munte nimic nu e uşor 
Mai bine staţi acasă în poala mamelor 

 
 

 



73 
 

Imnul prieteniei 
 

Printre munţi şi printre creste 
Ne-am adunat ca-ntr-o poveste 

La sfârşit de săptămână 
Să urcăm cu voie bună 

 
Refren: 

Noi credem în prietenie 
Noi credem într-un gând curat 

Şi-odat’ cu noi o lume ştie 
La munte totu-i minunat 

 
Chiar de suntem dintre dealuri 

Din Braşov sau alt oraş 
Muntele ni-i idealul 

La urcuş suntem fruntaşi 
Refren: 

 
Mai chiulim şi de la şcoală 

De acasă mai fugim 
Nu vrem să lipsim din trupă 

Pe toţi să-i dezamăgim 
Refren: 

 
N-am venit pentru trofee 
Nici insigne ce scânteie 

Vrem să-ntindem prietenia 
Peste toată România 

Refren: 

 

Refugiul Diana /    Imnul Dianei 
          

Si-am pornit sa recladim Diana 
         Un refugiu ars si parasit                 

   Si-am lasat spritul si damigeana 
  Si din Plaiul Foii am pornit. 

 
                                   

                   Refren:  
Mama unde esti?  

Bate-ma de vrei 
                                                    Dar lasa-ma cu ei! 

                       Mama unde esti?  
Poti sa ma si bati 

                       Dar lasa-ma-n Carpati ! 
 

2. Si într-o zi cu ploaie si cu ceata 
   Cu rucsacii-n spate si vopsea 

   În alertul nostru pas de rata 
   Am atacat-o pe Diana. 
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3.Scândura lunga, scândura lata 

   O caram pâna ne facem mici 
   Si echipa noastra cocosata 
   Parca-ar fi o ceata de pitici. 

 
4.Totu-i bine la-nserare 

   Când cu calde lacrimi ne rugam 
   O, Ceresc Parinte, îndurare! 

   Fa mai cald sa nu mai înghetam. 
 

5.Si-am ajuns acolo toti o forta 
   Si-ntr-o scurta clipa de ragaz 

   Am aprins a tineretii torta 
   De îndata ce-am ajuns în Crai.  

 
 
 
 
 

IMNUL GOLANILOR 
Cristian Paturca, Laura Botolan, '90 

 
A fost odata-n Bucuresti, a fost in Romania 

O gasca mare de golani ce-au alungat sclavia 
Noi nu ne-am confundat nicicand cu oamenii de bine 

Veniti si neocomunisti si fara de rusine. 
 

Refren: 
Mai bine haimana, decat tradator 

Mai bine huligan, decat dictator 
Mai bine golan, decat activist 

Mai bine mort, decat comunist. 
 

Vrem libertate, nu comunism si nici schimbari de forma 
Si de aceea securisti, sa nu ne puneti norma. 

Noi nu vrem neocomunism nici neolibertate 
Democratii originale si nici minciuni sfruntate. 

Refren: 
 

Ne-ati intrebat ce vrem aici, dar stie toata tara 
Noi sustinem punctul 8 de la Timisoara. 

A cazut 473, ce tinea TVR 
Legata in lanturile ei, dar tot degeaba e. 

Refren: 
 

Alegeri fara comunisti, fara nomenclatura 
Si nu va temeti de golani fara coloratura. 

Din cei care-au murit aici, ne-am reintors naluci 
Sa nu mai fie cum a fost, macelul de atunci.  

Refren: 
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IMNUL STUDENTILOR ELECTRICIENI  

Sunt student electrician, dracu stie in ce an,  (X2)  
La femei ma duc frecvent, sa le introduc curent.  (X2)  

Vin la noi chimistele si medicinistele,  
Vin la noi pe la camin, la proba de mers in plin.  

Vin la noi studentele, din toate caminele,  
Vin la noi pe coridor, la proba de mers in gol.  

In cinci ani de facultate, cunosc birturile toate,  
Când aveam laboratoare, noi beam in parcul mare.  

La Cin-cin intr-un coltisor, azi avem laborator,  
Si la Conti sus la bar, pregatim un seminar.  

De la munte pân la mare construim transformatoare,  
Si masini s-automate, dracu sa le ia pe toate.  

Mama câti copii mai ai, la electro sa nu-i dai,  
Ca destul m-ai dat pe mine si-ai avut numa rusine.  

 

 
  Imnul Pietrei Craiului 

          
Si-avem un singur Crai ce-asteapta neclintit 

                               Cu ale sale creste ce-s rosii-n asfintit 
                                 Plecam sâmbata seara plecam toti împreuna 

            Liberi ca sa fim sub cerul plin de luna. 
              

                        R:  
Si-as vrea sa vii si tu, sa mergem împreuna 

              Sa împletim acolo a Craiului cununa 
                                                Din garofite rosii si din bujori de munte 

              Din liliac si flori de colt carunte 
 

Sa vii sa îl strabatem pe ale sale drumuri 
   Sa vezi cum cresc la brazi cu miile de muguri 
   Sa vezi si jneapanul cum creanga si-a plecat 

   Ce vitrega-i natura, ce vânt neîncetat. 
 

De pleci din Curmatura traseu pe banda-albastra 
   Ajungi în seaua Caprei cobori apoi sub creasta  

   Sa treci si de Gavan, de Padina închisa 
   De stânca Orgii Mari si de Diana stinsa. 

 
De vrei sa stii ce-i muntele sa urci prin Crapatura 

   Sa treci prin Vârful Turnu, sa mângâi stânca dura 
   Sa treci de Ascutit , Simbalele amândoua 
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   De Vf. Spirlea , Omu când ninge si când ploua. 
 

De mergi înspre Ascunsa , pe Hornul nisipos  
   E ceata si e iarna si vântul e taios 

   Sa simti rucsacu-n spate o munca de Sisif 
   Iar mâna pe chitara lipindu-se de grif. 

 
Pe Lanturi de te-ncumeti în nopti cu luna plina 

   Si prin zapada-nalta sa tai poteca lina 
   Sa porti la tine-n piept trei flori de margarete 

   Sa-ngenunchezi vreodata la crucea unei fete. 
 

Când râuri de sudoare ti-or siroi pe fata 
   Sa ai credinta-n munte si-ncredere în viata 

   Aicea sus pe munte nimic nu e usor 
   Mai bine stati acasa în poala mamelor.   

 

INIMA DE TIGANCA  

Inima de Tiganca, inima de romanca,  
Inima mea te vrea, sa-mi fii alaturea,  

Inima de Tiganca.  

Si mama a fost neagra, lui tata i-a fost draga,  
Pe mine m-au facut sa beau sa râd sa cânt,  

Inima de Tiganca.  

I am a lovely gipsy, I am a lovely gipsy,  
I sing I sing for you, I dance I dance with you,  

I am a lovely gipsy.  

Je suis une belle gitanne, je suis une belle gitanne,  
Je chante, je chante pour toi, je dance, je dance pour toi,  

Je suis une belle gitanne.  

Io sono la gitanna, io sono la gitanna,  
Io amo, amo te, io canto, canto te,  

Io sono la gitanna. 

IUBESC FEMEIA 
 

Iubesc femeia, de dor nebuna 
Femeia bruna, cu ochi negri de foc 

Dar si pe-aceea, cu ochi verzi ca marea 
Imbratisarea ei nu pot s-o uit. 

 
Blonda sau bruna, imi e totuna 

Deopotriva le iubesc, deopotriva le doresc 
Iubesc femeia cind e femeie 

A vietii cheie, doar pe ea o iubesc. 
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Iubita mea cu flori de colt in plete 

Acorduri:  
Strofa: Re La / Sol Re (x4) 

Refren: Sol Re / La Re (x2) 
 

1. Iubita mea, noi ne-am nascut in munte 
Logodna am facut pe Caraiman 

Coroana ti-am facut din flori de colt carunte 
Urmand a-mi fi mireasa in acest an 

Noi ne-am deprins cu cate-s pe pamant 
Tot timpu-n munti cat ii cuprinde zarea 

Dar hai, iubito, cat mai esti si sunt 
La cota zero unde este marea 

 
R: Iubita mea cu flori de colt in plete 

Spre tarmul Marii Negre sa fugim 
Cateva zile sa uitam de munte 

Cu-al marii val sa ne-mprietenim 
 

2. Si prin nisip la fel ca printre foi 
Sub raza soarelui ne vom iubi 

Si valuri reci vor trece peste noi 
Deasupra albatrosi se vor roti 

Si un castel acolo am sa-ti zidesc 
Din scoici margele sa iti pun la gat 

Ma vei iubi la fel cum te iubesc 
Si pescarusi ne-or tine de urat  

3. Corabie din trestie-ti inalt 
Si-n zori cand soarele se va ivi 
Ma vei iubi la fel cum te iubesc 

Spre-al marii val iubito vom porni 
Aceste zile cand se vor sfarsi 

Vom arata ca doi copii cuminti 
Si in amurg cand bolta va rosi 

Ne vom intoarce inapoi in munti 

 
 

Johnny Johnny- adă tirbuşonul 
 

In carciumioara cu 18 capace 
Zacea la mijloc o sticla de rom (plina!) 

Betivii toti murisera de sete 
Ca n-au avut un simplu tirbuson 

 
Haide, Manole, ada tirbusonu’ 

Ca e pacat de sticla de rom 
Altfel adio sprit si fericire, 

Adio cantec si dansuri de tango. 
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N-a fost ucisi da’ a murit de sete 
Ca n-a putut sa scoata un dop 

Da’ noi juram sa-l scoatem cu timpul 
Sa nu lasam in sticla nici un strop. 

 
Suntem razboinici ai carciumilor noastre 

Dintre betivii cei mai dedicati 
Vrem sa cantam si sa ne simtem bine 

Pe soarta, zau, nu suntem suparati. 
 

Iar noi beti morti, dansam in chiloti. 
 

Intr-un cavou sunt sapte mii de oase 
Si la mijloc o sticla de rom 
Betivi toti au murit de sete 

Ca n-au avut un simplu tirbuson. 
 

Refren: 
Oh Johnny Johnny ada tirbusonul 

Johnny, Johnny ca sa bem tot romul 
Oh Johnny Johnny ada tirbusonul 

Johnny, Johnny ca sa bem tot romul 
Altfel adio si ce fericire 

Se duc azi 13 draci de pe pamant 
 

N-au fost ucisi ci au murit de sete 
Ca n-au putut sa scoata un dop. 

Dar noi juram sa-l scoatem si cu dintii 
Si n-om lasa in sticla nici un strop 

 
Suntem eroii carciumilor goale 

Suntem betivii cei mai deochiati 
De-am inota printre sticle goale 

Pe soarta zau ca n-am fi suparati. 
 

ÎMPREUNA 

Dac-as fi un brad cu aripi 
Tu sa fii un vânt de seara 
M-as lasa purtat prin aer 

Ca o pasare bizara. 
 

Dac-ai fii un colt de casa 
Eu sa fiu iedera verde 

M-as urca pâna ce timpul 
Printre noi nu s-ar mai cerne. 

 
R: Împreuna totu-i prea frumos 

Împreuna vântul e pufos 
Împreuna suntem de-acum 

Pe lungul drum. 
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Dac-am fi pe-un tarm cu soare 
Pe când marea te cuprinde 
Eu voi sta pe-un val calare 

Asteptându-te cuminte. 
Si vom fi un zâmbet suplu 

Plutitori ca o aripa 
Peste anotimpul dublu 

Dintre zbor si dintre clipa 

 

LA PRIMARIE 

1. Ma-ntorceam la primarie 
Aveam treaba sau n-aveam 

Si te vedeam, oi-le-le 
Daca ma inaltam la geam. 

 
2. Tu lucrai la masa alba 

Si scriai foarte usor, 
La calculator, oi-le-le 

Cu ochii ficsi in monitor. 
 

R. Socoteai o socoteala 
Calculai un calcul greu 
Ca o taina nepatrunsa 

Pentru prostii cum sunt eu. 
 

Si radeai nepasatoare 
Cand cu glasul tremurat 

Te-ntrebam doar cat e ceasul 
Si plecam intimidat. 

 
3. Tu lucrai la masa alba 

Si scriai foarte usor 
La calculator, oi-le-le 

Cu ochii ficsi in monitor. 
 

4. Iar sub degetele fine 
Tastatura suspina, 

Ca inima mea, oi-le-le 
Tremuratoare ca si ea. 

 
5. Vai o data, vai de doua 

Dar de trei ori am cazut 
Iar de m-a durut, oi-le-le 

Eu totusi nu m-am dat batut. 
 

6. Caci veneam la primarie 
Aveam treaba sau n-aveam 

Si te vedeam, oi-le-le 
Daca ma inaltam la geam. 
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La fel ca tata   
Desperado 

 
Veneam de la coasa ca orice barbat 

Bicicleta trage dreapta la birtul din sat 
Masa e aceeasi, locul ii neschimbat 

Numele lui tata pe tejghea e increstat. 
 

La fel ca tata  
Traiesc de pe-o zi pe alta 

Tin o vaca si un curcan 
Si beau tuica din borcan. 

La fel ca tata 
Mi-am ales gresit nevasta 

M-a lasat cu trei copii 
Inglodat in datorii. 

 
Am o socoteala c-o femei in 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. 
 

La fel ca tata 
Stiu sa fac una si alta 

Cu trei cuie s-un ciocan 
Iti fac gard american. 

La fel ca tata 
Mi-am ales gresit nevasta 

A plecat fara sa stiu 
Cu un camionagïu. 

 
 

La umbra marelui Urs 
In umbra marelui URSS  

1. Stau singur si ma-ntreb de ce-am plecat de-acasa 
Sa fie blestemul de veacuri ce ne-apasa 

Caci n-am gresit cu nimic, doar cat am patimit 
Hulit am fost, fara rost, de cei ce i-am iubit 

Apus peste apus, ce iute trece timpul 
Si zorile s-au dus, ce rece bate vantul 

Am asteptat infrigurat sa ma intorc 'napoi 
M-ati judecat, condamnat, dar cine sunteti voi 

 
R: Caci timpul vostru s-a scurs in umbra marelui URSS 

Dar ghearele v-au ramas in orice-mbratisare 
Astazi doare sarutul pe obraz 

Dar dati-mi viata 'napoi, ce-am risipit pentru voi 
Uitand de tot si de doi , ani de pribegie 

Inc-o mie, mult n-a mai ramas 
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2.  
2. Cazut-au frunzele - le-a risipit furtuna 

Unde-s sperantele - n-a mai ramas nici una 
Un gand subit, nerostit, ma-ncremeneste-n loc 

 
Ce-am asteptat, ce-am visat, nimic nu s-a schimbat 

 
R: Dati-mi viata-napoi, ce-am risipit pentru voi 

Uitand de tot si de voi, prieteni de betie 
Dintr-o mie cati au mai ramas 

Si timpul vostru s-a scurs la umbra marelui URSS 
Dar ghearele v-au ramas in orice-mbratisare 

Astazi doare sarutul pe obraz 
 

R: Si timpul vostru s-a scurs in umbra marelui URSS 
Dar ghearele v-au ramas in orice-mbratisare 

Astazi doare sarutul pe obraz 
Dar dati-mi viata 'napoi, ce-am risipit pentru voi 

Uitand de tot si de doi, ani de pribegie 
Inc-o mie, mult n-a mai ramas 

 
 
 

KATIUSA 
 

Cínd se scuturau de flori salcímii 
Si-au plecat voinicii la rázboi 

Au lásat buchete albe-n gará   }bis 
Ducerea si-ntoarcerea-napoi 

 
Si-a mers trenul zile-ndelungate 

Cu acelasi zgomot de motor 
Strábátínd címpii fárá de seamá } bis 

Ajungínd la cotul de la Don 
 

Pe sub soare cínd parcurge trenul 
Ochii ei albastri íntílnesc 

Eu te-ntreb: fetito, cum te cheamá?   }bis 
Buzele-i íncetisor soptesc: 

 
Sínt Katiusa cea fárá de seamá 

Si sínt singe rosu tuturor 
Cad alene fulgii de západá   }bis 

Víntul si el bate mai usor. 
 
 
 

LA ADIO 
 .Paunescu 

1.Se afla litere si farduri 
 Si niste munti sunt între noi 

 Dosare-nchise, triste garduri 
 Si nici n-o sa mai vina apoi. 

 În pragul iernii absolute 
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 Saruta-mi tâmpla alba, hai 
 Si-apoi scufunda-te si du-te 

 În orizontul altui grai. 
 

R: Nici nu pot nimic sa-ti spun 
 Pe curând sau ramas bun 

 aparu, numai nu, la adio tu. 
 

2.De ce sa-ti spun la revedere 
 N-as mai avea nici un motiv 

 Adio; drepturile-si cere 
 Ca te-am pierdut definitiv. 
 Si de la mine pâna la tine  

 Cuvântul însusi va-ngheta 
 Nici sa te strig nu stiu prea bine 

 Iubita mea, pierduta mea. 
 

3.Când te-am vazut ultima oara 
 Stiai si tu, plângeai si tu 

 Si-ai plecat cu tot cu gara 
Nici tren nu mai exista, nu. 

 Eu m-am întors înca o data 
 Voiam sa vin pe urma ta 

 Dar unde-i linia ferata 
 Parca a luat-o cineva. 

 
4.Eu ti-as mai spune amanunte 

 Destinul de-as putea sa-l schimb 
 Iubita mea de peste munte 

 Iubita mea de peste timp. 
 Pe cea de-atunci n-o voi gasi-o 

 Si eu acela am murit 
 Sub cinic nuclear adio  

 Noi bietul cuplu pârjolit. 

 
 
 

LA CÁSUTA CU PRIDVOR 
 

Toatá lumea doarme, dar la mine 
De trei zile somnul nu mai vine 

Stau la geam si tot privesc cásuta 
Ín livada unde stá míndruta 

 Of, of, si-aoleu, ráu má arde sufletelul meu 
 Of, of, si-aoleu, doar la tine má gíndesc mereu. 

 
Refren: 

La cásuta cu pridvor 
Cu zorele prinse-n sfoará 

De cu ziuá píná-n seará 
Stau si má tot uit mereu 

La cásuta micá, cu pridvor 
E o fatá care e ín stare 
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Numai cu o sárutare 
Sá ími stingá focul meu. 

 
Trece iarna, vine primavara 

Dar tot tristá-mi este inimioara 
Cá míndruta ráu má ocoleste 
Fiindcá ea pe altul íl iubeste 

Of, of, si-aoleu, fárá ea ími e atít de greu 
 Of, of, si-aoleu, tot la ea eu má gíndesc mereu. 

 
 ... 

 
Tot mereu cu plínsul si oftatul 
Am ajuns sá stie íntreg satul 

Ráu te-as blestema dar nu má lasá 
Inimioara asta pácátoasá 

  Of, of, si-aoleu, ráu má arde sufletelul meu 
  Of, of, si-aoleu, cine-o sá mai stingá dorul meu? 

 
 … 

LA FEREASTRA TA - Semnal M.  
Vad, la fereastra ta, tarziu,  

O lumina si nu stiu, de esti treaza sau visezi.  
 

Vad un spectacol in 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 plangi sau daca razi.  
 

Trec si pe drumul nesfarsit,  
Ma primesc cu bun venit, numai plopii cei natangi.  

 
Dar, 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 sub geamul tau.  

 
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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La oglinda  
George Cosbuc 

 
Azi am să-ncrestez în grindă 

Jos din cui acum, oglindă! 
Mama-i dusă-n sat! Cu dorul 

Azi e singur puişorul, 
Şi-am închis uşa la tindă 

Cu zăvorul. 
 

Iată-mă! Tot eu cea veche! 
Ochii? hai, ce mai pereche! 

Şi ce cap frumos răsare! 
Nu-i al meu? Al meu e oare? 

Dar al cui! Şi la ureche 
Uite-o floare. 

 
Asta-s eu! Şi sunt voinică! 

Cine-a zis că eu sunt mică? 
Uite, zău, acum iau seama 

Că-mi stă bine-n cap năframa 
Şi ce fată frumuşică 

Are mama! 
 

Mă gândeam eu că-s frumoasă! 
Dar cum nu! Şi mama-mi coasă 

Şorţ cu flori, minune mare 
Nu-s eu fată ca oricare: 
Mama poate fi făloasă 

Că mă are. 
 

Ştii ce-a zis şi ieri la vie? 
A zis: Ce-mi tot spun ei mie! 

Am şi eu numai o fată, 
Şi n-o dau să fie dată; 

Cui o dau voiesc să-mi fie 
Om odată. 

 
Mai ştiu eu! Şi-aşa se poate! 
Multe ştiu, dar nu ştiu toate. 

Mama-mi dă învăţătură 
Cum se ţese-o pânzătură, 

Nu cum stau cei dragi de vorbă 
Gură-n gură. 

 
N-am să ţes doar viaţa-ntreagă! 

Las să văd şi cum să leagă 
Dragostea dar ştiu eu bine! 

Din frumos ce-l placi ea vine 
Hai, mă prind feciorii dragă 

Şi pe mine! 
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Că-s subţire! Să mă frângă 

Cine-i om, cu mâna stângă! 
Dar aşa te place dorul: 

Subţirea, cu binişorul 
Când te strânge el, să-ţi strângă 

Tot trupşorul. 
 

Braţul drept dacă-l întinde 
Roată peste brâu te prinde 

Şi te-ntreabă: Dragă, strângu-l? 
Şi tu-l cerţi, dar el, nătângul, 
Ca răspuns te mai cuprinde 

Şi cu stângul. 
 

Iar de-ţi cere şi-o guriţă 
Doamne! Cine-i la portiţă? 

Om să fie? Nu e cine! 
Hai, e vântul! Uite-mi vine 

Să văd oare cu cosiţă 
Sta-mi-ar bine? 

 
O, că-mi stă mie-n tot felul! 

Să mă port cu-ncetinelul: 
Uite salbă, brâu, şi toate! 

Şi cosiţe cumpărate, 
Stai, să-nchei şi testemelul 

Pe la spate. 
 

Uite ce bujor de fată 
Stai să te sărut o dată! 

Tu mă poţi, oglindă, spune! 
Ei, tu doară nu te-i pune 

Să mă spui! Tu ai, surată, 
Gânduri bune. 

 
De-ar şti mama! Vai, să ştie 

Ce-i fac azi, mi-ar da ea mie! 
D-apoi! N-am să fiu tot fată, 

Voi fi şi nevast-odată: 
Las să văd cât e de bine 

Măritată. 
 

Că mi-a spus bunica mie 
Că nevasta una ştie 

Mai mult decât fata, juna, 
Ei, dar ce? Nu mi-a spus buna 

Şi mă mir eu ce-o să fie 
Asta una! 
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Brâu-i pus! Acum, din ladă 
Mai ieu şorţu! O să-mi şadă 
Fată cum îmi stă nevastă... 

Aolio! Mama-n ogradă! 
Era gata să mă vadă 

Pe fereastă. 
 

Ce să fac? Unde-mi stă capul? 
Grabnic, hai să-nchid dulapul 
Să mă port să nu mă prindă. 

Salbă jos! Şi-n cui oglindă! 
Ce-am uitat? Închisă uşa 

De la tindă. 
 

Intră-n casă? O, ba bine, 
Şi-a găsit nişte vecine, 

Stă la sfat... toată-s văpaie! 
Junghiul peste piept mă taie; 

Doamne, de-ar fi dat de mine, 
Ce bătaie! 

 

LA OGLINDA  versiunea lu‘ varu‘ 

Astazi ma-ntâlnesc cu dorul,  
Il fac praf pe puisorul  

Si-am sa-mi pun pe mine-o fusta, cât se poate de ingusta,  
Ca sa vada puisorul ca-s robusta.  

Eu nu mai am nici sprâncene,  
Ca mi le-a furat Mos Ene,  

Mi-a lasat creionu-n schimb, pân'la ceafa sa le-ntind  
Ca sa par ca o zeita din Olimp.  

Iata-ma-s tot eu cea veche,  
Frumoasa fara pereche,  

Si ce cap frumos rasare, nu-i al meu, al meu e oare?  
Ba-i al meu ca-l cunosc dupa picioare.  

Pe Cosbuc eu mi-l recit,  
Sigura-s ca ma marit,  

Fiindca dorulet al mamei, e batrân dar e capabil  
Si mai are si un Ford, decaaapoootaaabil. 

 

La razboi 

M-am aplecat sa te sarut                                                                      
         Dar miroseam a praf de pusca   

 Si-am luat un drepti ca de recrut 
             Cu palma-ntinsa pe vipusca. 
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Când soapta serii asternea 

Lungi umbre pe zapada 
În palma sânul tau avea  

Conturul de grenada. 
 

                  
        Refren: 

Am venit sa plec înapoi sta razboiul între noi 
           Te iubesc dar plec înapoi c-asa-i datul la razboi. 

 
2.M-am razvratit în seara oarba  

   Cuprins adânc de sete 
   Si îmi cresteau durut în barba 

   În loc de tepi doar baionete. 
 

Te-am învelit în umbra mea 
Ca într-o plasa de mascare 

Iar sus pe cer ne cauta 
Un avion de vânatoare. 

 
3.Acum te las iubita mea 

   Din alta emisfera 
   Si-n loc de inima as vrea 

   Sa am în piept o mitraliera. 
 

Si daca viata-i ca o carte 
La mine-i gata cartea 

Hei, baieti în aceasta noapte 
Eu vreau sa ma cunun cu moartea. 

 

LA STRÂNS DE FÂN 

Sa mergem amândoi la strâns de fân 
Si soarele sa ne luceasca-n coasa 

Din când în când în urma sa-ti ramân 
Ca sa te vad aprinsa si frumoasa. 

 

Pe fondul verde sa te decupez 
Un fel de nimfa cu picioare brune 

Si-n patima magneticei amiezi 
Eu sa îmbratisez ce nu pot spune. 

 
Acolo unde nu mai e cuvânt 

Si sângele începe brusc sa fiarba 
Sa cad asupra ta ca trunchiul frânt 

Si-n dragoste sa ne îmbracam în iarba. 
Si sa mirosi a soare si trifoi 

Si sa te-ntorci în paza umbrei mele 
Si sa simtim tot cerul peste noi 
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Si gargarite clinchetind pe piele. 
 

Si lenes scuturându-ne de fân 
Sa trancanim un soi de amanunte 

Din cele ce pe buze mai ramân 
Când se arata ploaia dinspre munte. 

Si sa uitam si noi într-adevar 
Din forma noastra peste clai ramasa 

Iar tu sa-ti aranjezi zburlitul par 
Privindu-te în luciul blând de coasa. 

 

Lelita, Ioana     - Ioana Radu 
 

De-as mai duce-o pina la toamna, lelita Ioana (bis) 
Sa ma duc din crama-n crama, lelita Ioana 

Sa beau vin sa minc pastrama, lelita Ioana. 
 

Si sa ma duc in deal la vie, lelita Ioana, 
Sa beau vin de razachie, lelita Ioana 

sa maninc peste sarat, lelita Ioana 
Sa beau vin de zaricat, lelita Ioana 

Ca bun ii vinul mult imi place, lelita Ioana (bis) 
Nu stiu viei ce i-oi face, lelita Ioana (bis) 

 
Si-oi calca-o cu piciorul, lelito Ioana (bis) 

Si-oi bea vinul cu ulciorul, lelito Iaoana (bis) 
 

Da m-am jurat ca n-oi mai be, lelito Ioana (bis) 
Da eu nu pot tine, lelito Ioana. (bis) 

Ca m-am jurat ca n-oi mai be, lelito Ioana, 
Si eu nu ma pot tine, lelito Ioana. 

 

 

 

Luluta – Pavel Stratan 
 

Azi la noi în sat e sărbătoare pentru toţi, 
Nimeni nu rămâne-acasă, peste tot lăcăţi. 

 
Lasă lumea să-nţeleagă că eu îs plecat 

Cu băieţii mă-ntâlnesc la club în sat. 
 

Eu iau tara şi chitara, restu' toţi să ie. 
Zina n-are ce aduce, da' ea vină ie'. 

 
O mai ia şi pe Luluţa, bine c-o putut, 

Ghiţă vine cu căruţa…. şi am dispărut. 
 

Refren I: 
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Dealu-i mare da' ca calu' nimeni nu-i, 
Când ajungem în pădure vin îi dăm şi lui. 

Şi mai am ceva cu ce să ne distrăm: 
Calu-l las să pască iarba, noi am s-o fumăm. 

 
Strofa a doua: 

Stăm cu toţii grămăjoară, focu' face fum. 
Uite-o cioară care zboară, de-amu-i  în ceaun. 

 
Vinu' curege-ncet din cară, lunecă pe gât, 
Eu mă sprijin în chitară şi ceva mai cânt. 

 
Când mă uit da' de-amu' Ghiţă cu Luluţa lui 

Ce-o făcut da' între dânşii loc deloc nu mai îi. 
 

Da' şi Zina-mi face semne, asta o-nsemna 
Să ne ducem după lemne, gata, am plecat. 

 
Refren II: 

Noaptea-i ca-n poveste cum odat' o fost: 
Tu Ileană Cosânzeană, da' eu Făt-Frumos. 

Nu mai zic de Ghiţă cu Luluţa lui, 
Nu-i aşa poveste' n lume, pur şi simplu nu-i. 

Strofa a treia: 
Cântă cucu' în pădure, eu îi zvârl dolari, 

Lu' Luluţa-i cată mure Ghiţă prin tufari. 
 

Zina umblă cu pocalu', vrea să-l vadă plin, 
Eu mă duc să caut calu' şi mă-ntorc cu vin. 

 
Da cu mine iau chitara, calului să-i cânt, 

Să-nţeleagă murgu' graiu' de-aş vedea plângând. 
 

Da-i promit că când ne-ntoarcem rup din portofel, 
Şi-i dau drumu' să se ducă unde-o vrea şi el. 

Refren III: 
 

Cât de dulce-i viaţa când cu toţii stăm, 
Ghiţă zice bădărănii noi i le-ascultăm. 

Băutură, fete, da' mai tragi un fum, 
Uite-aşa gustăm din toate şï ne pare bun. 

 
 
 

Luna în cascade 
Caraiman (Câmpina) 

 
Aş fi vrut să fiu 

Nici eu nu mai ştiu 
Aş fi vrut un munte 

Cu plete cărunte 
Aş fi vrut o stea 

Flori de peruzea 
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Aş fi vrut izvoare 
Şi păduri în soare 

 
Refren:  

Stelele să-mi stea 
Lângă tâmpla-mi grea 

Să auzi cum cade 
Luna în cascade 

Stelele să-mi stea 
Lângă tâmpla-mi grea 

Să auzi cum cade 
Luna în cascade 

 
 

Şi ce-aş mai fi vrut 
Să mă fi durut 

Când moare un brad 
Şi stelele cad  

Aş fi vrut un vis 
Sus în paradis 

Printre creste albe 
Ale mele salbe 

Refren:  
 
 

Luna patrata 
Alina Manole 

 
vei veni la mine 
pe neasteptate 
imi vei spune: 

"draga, ai avut dreptate 
 

nu pot fara tine, 
ar fi mai bine 

sa iti cumpar o luna patrata, 
sa nu se despartim niciodata" 

 
ziarele scriu intr-una 

ceva s-a intaplat cu luna 
cineva o cumpara la bucata 

si o tranforma intr-o luna patrata 
 

vreau sa -mi cumperi o luna patrata  
sa ma plimb cu ea pe strada 

si lumea sa ma-ntrebe mirata 
de unde am eu o luna patrata 

 
vei veni la mine 
pe neasteptate 

iti voi spune:" draga, 
ai avut dreptate 
sunt o nebuna, 



91 
 

vreau sa-mi cumperi o luna 
si sa sa fie patrata 

 
ziarele scriu intr-una 

ceva s-a intamplat cu luna 
cineva o cumpara la bucata 

si o transforma intr-o luna patrata 
 

vreau sa -mi cumperi o luna patrata  
sa ma plimb cu ea pe strada 

si lumea sa ma-ntrebe mirata 
de unde am eu o luna patrata 

 
vreau sa -mi cumperi o luna patrata  

sa ma plimb cu ea pe strada 
si lumea sa ma-ntrebe mirata 
de unde am eu o luna patrata 

 
vei veni la mine 
pe neastepate 

iti voi spune:" draga, 
ai avut dreptate, 

hai sa facem stele patrate, 
haï sa facem stele patrate." 

 
 

MA DUSE-I SA TREC LA OLT  

Ma duse-i, da ma duse-i sa trec la Olt,   (X2)  
Cu a mea, cu a mea, cu a mea mândra cu tot, la, la...  (X2)  

Dar  podariul, dar podariul imi cere-un zlot,  
Si pe-a mea si pe-a mea si pe-a mea mândra de tot, la, la...  

Dar decât, dar da decât sa-i dau un zlot,  
Mai bine, mai bine, mai bine trec Oltu’n inot, la, la...  

Pe unde o fi, pe unde o fi Oltul mai mare,  
M-o trece, m-o trece, m-o trece mândra-n spinare, la, la...  

Pe unde o fi, pe unde o fi Oltul mai mic,  
Il trec eu, il trec eu, il trec eu ca sunt voinic, la, la...  

Pe unde o fi, pe unde o fi Oltul mai lent,  
Il trec eu, il trec eu, il trec eu ca sunt student, la, la...  
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Mai tii minte 

 
Mai tii minte seara-n care 

  Eu ti-am spus ca te iubesc? 
   M-ai privit cu nepasare 

   M-ai facut ca sa rosesc. 
 

                   R: Nu te mai iubesc 
                       Si as vrea sa stie orisicine 

                       Cum te-am iubit 
                       Iar tu ai râs, ai râs de mine. 

 
Te credeai o preafrumoasa 
   Cosânzeana din povesti 

   N-ai stiut ce e iubirea 
   Si acum ma parasesti. 

 
.Azi iubesc o alta fata 

   Alta dragoste-am gasit 
   Nu-i ca tine de frumoasa 
   Dar o iubesc si sunt iubit. 

 
M-AM SUIT IN DEALUL CLUJULUI  

M-am suit in dealul Clujului, ta, ra, ra, ram,  
Sa-i culeg o floare badelui, ta, ra, ra, ram,  

In padure singurea, sa-i culeg o viorea,  
M-am suit in dealul Clujului, ta, ra, ra, ram.  

Foicica viorea, sa-i spui, ta, ra, ra, ram,  
Cum ma arde focul dorului, ta, ra, ra, ram,  

Focul dorului amar si-l astept sa vie iar,  
Floricica viorea sa-i spui, ta, ra, ra, ram.  

Mi s-o dus badita-n sat vecin, ta, ra, ra, ram,  
Tractorist la statia de masini, ta, ra, ra, ram,  

Sa brazdeze holdele, sa rasara grânele,  
Mi s-o dus badita-n sat vecin, ta, ra, ra, ram.  

Vorba buna badea mi-a trimes, ta, ra, ra, ram,  
C-o veni in toamnala cules, ta, ra, ra, ram,  

Poama dulce s-adunam si la nunta sa jucam,  
Vorba buna badea mi-o trimis, ta, ra, ra, ram.  

M-am suit in dealul Clujului, ta, ra, ra, ram.  
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MARINA 
 

Mi sona innamorata di Marina 
una ragazza mora ma carina 

ma lei non vuol saperne del mio amore 
cosa faró per conquistar il suo cuoare 

 
Un giorno Iha contrai sola sola 
il cuoare mi batteva mille allora 

quando gli disse che la volevo amare 
mi diede un bacio é l‘amor sboccio 

 
Marina Marina Marina 

ti voglio al piú presto sposá 
Marina Marina Marina 

ti voglio al piú presto sposá 
ho mia bella mora no non mi lasciare 

non mi devi rovinare ho nonono... 
ho mia bella mora no non mi lasciare 

non mi devi rovinare ho nonono... 
 

Rit... 
 

Marina Marina Marina... 
 

MARINA – romană 
 

Mi-e inima vrájitá de Marina 
O fatá ca o floare primávara 

Privirea ei de soare mi-e lumina 
Pe care-o port ín fiecare zi. 

 
La casa nouá cínt cu mandolina 
Ca trubadurii cínd se lasá seara 

Stá tocmai la etajul 8 Marina 
Ca si prin vis eu o aud cíntínd: 

 
 Marina, Marina, Marina, o mie de ani de-as trái 

 Marina, Marina, Marina, aleasá pe viatá-mi vei fi 
 Crede-má, Marina, n-as putea vreodatá 

 Sá iubesc o altá fatá 
 O, nu, nu, nu, nu, nu 

  
Care-o fi pricina, lumea asta-i mare 

 Dar tu n-ai asemánare 
 O, nu, nu, nu, nu, nu 
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MARAMURES, PLAI CU FLORI 
 

Maramures, plai cu flori 
Míndru esti ín sárbátori 

Míndru esti si fericit 
Maramures ínflorit. 

 
De te duci ín sus, pe Iza 
Din Sighet píná-n Botiza 

Ies feciorii lui Bogdan 
Ínstruiati cu mághiran. 

 
Maramures, te-ai hori 
Si la lume-oi povesti 

Ca sá stie-ntreaga lume 
Cá ai cel mai míndru nume. 

 
Maramures, plai cu flori 
Míndru esti ín sárbátori 

Míndru esti si fericit 
Maramures ínflorit. 

 
 

MARMOR, STEIN UND EISEN BRICHT 
 

Weine nicht wenn der Regen fält 
Dam, dam, dam, dam 

Es gibt einer der zu dir hält 
Dam, dam, dam, dam 

 
 Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 
Alles, alles geht vorbei 
Doch wir sind uns treu. 

 
Kann ich einmal nicht bei dir sein 

Dam, dam, dam, dam 
Denk daran du bist nicht allein 

Dam, dam, dam, dam 
 

 R: … 
 

Nimm den goldenen Ring von mir 
Dam, dam, dam, dam 

Bist du traurig, dann sagt er dir 
Dam, dam, dam, dam 

 
 R: … 
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Ma intorc si-s pasi grei  / Muntii mei 
 

Merg pe unduite căi 
Încâlciţi sunt paşii mei 

Rucsacul m-apasă greu 
Iară eu prin munţi mereu 

 
Refren:  

Mă întorc şi paşii-s grei 
Las în urmă munţii mei 
Mă întorc şi paşii-s grei 
Mă gândesc numai la ei 

 
Munţii cât am străbătut 

Să m-opresc nu am putut 
Înfruntând şi ploi şi vânt 

Vreau pe creste să ajung 
Refren: 

 
Cerul arde-n curcubeu 

Iară eu prin munţi mereu 
Încâlcit e drumul meu  

Iară eu prin munţi mereu  
Refren x2: 

 

M-a ţinut mama acasă 
 

M-a ţinut mama acasă 
Să nu vin la tine 

Însă eu am tot rugat-o 
Pân’ s-a plictisit de mine 

 
Refren:  

Nu mai pot, hei hei 
Să mai suport 

La munte vreau 
Să mă întorc 

Nu mai pot, hei hei 
Să mai suport 

La munte vreau 
Să mă întorc 

 
Dacă ai un ghid nebun 
Şi-un nebun să-ţi cânte 

Orice-ar zice-ai tăi părinţi 
Tu ai să te întorci la munte 

Dacă ai un ghid nebun 
Şi-un nebun să-ţi cânte 

Orice-ar zice-ai tăi părinţi 
Tu ai să te întorci la munte 

Refren: 
Sâmbătă voi sta acasă 

Singur voi petrece 
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Altfel risc ca să mă treacă 
Ai mei pe hrană rece 

Sâmbătă voi sta acasă 
Singur voi petrece 

Altfel risc ca să mă treacă 
Ai mei pe hrană rece 

Refren: 
 

Poate acuma‘ să mă lege 
Să mă bată-n cuie 

Am să plec şi-ntotdeauna 
Am să mă întorc la munte 
Poate acuma‘ să mă lege 

Să mă bată-n cuie 
Am să plec şi-ntotdeauna 
Am să mă întorc la munte 

Refren: 
 

 

Mai frumoasa 
Esti departe si ai asupra mea  

O putere imensa 
Ma trezesc zambind in fiecare zi 

Ce sansa ca te-am cunoscut 
Nu mai credeam in iubire de mult 

 
Vreau sa raman in lumea ta plina de iubire 

N-am mai fost indragostita asa nicicand 
Fericirea pe care-o primesc 

Doar cu tine vreau s-o traiesc 
Cu tine invat sa iubesc 

 
Refren: 

Tu ma vezi  
Mai frumoasa decat stiu eu 

Ma faci sa simt  
Ca sunt centrul lumii eu 

Si ma alinti, ma alinti, ma alinti 
Cu vorbe dulci 

Inima mea nu vrea s-o minti,  
Nu vrea s-o uiti. 

 
Vreau sa raman in lumea ta plina de iubire 

Sa ma trezesc zambind in fiecare zi 
Fericirea pe care o primesc 

Doar cu tine vreau s-o traiesc 
Cu tine invat sa iubesc 

Refren: 
 

Uneori fara tine 
Drumul e greu 

As vrea sa fii cu mine, 
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Cu mine mereu 
Fericirea pe care o primesc 

Doar cu tine vreau s-o traiesc 
Cu tine invat sa iubesc 

Refren: 
 
 

Mai rămâi puţin 
Conexiuni 

 
Ai venit, de ce, ai uitat ceva sau poate 

Vrei să-mi spui pentru ce ai să laşi în urmă toate 
Câte-au fost între noi, să-ncerci să mai găseşti vreun rost 

Vreun motiv să amâni ce e de-acum definitiv 
 

Ia un loc, îl mai ai, pân’ la miezul nopţii este 
Timp destul să mai stai, poate vrei să trecem peste 

Inhibări şi tristeţi cu iz de gări sau poate acum 
Vrei să uiţi ce puţin rămâne până pleci la drum 

 
Refren:  

Mai rămâi puţin, te rog 
Este cea din urmă seară 

Efemeră ca un nor 
Vraja n-o lăsa să piară 
Lasă-ţi părul să-l alint 

Să-mi înşire-n mână salbe 
Zbor de vise ce nu mint 
În plutiri de aripi dalbe 

Mai lasă-mi-te-o zi 
 

Te mai vreau şi azi ca o ploaie de lumină 
Peste trup să-mi cazi şi-ntr-o linişte deplină 

Să colind ceru-n ochii tăi şi stropi de stea ce vin  
Să îi prind, când vei fi departe dorul să-mi alin 

Refren: 
 

Să nu spui nimic, nu-i nevoie de cuvinte 
Mai adormi un pic, să-mi rămâi aşa în minte 

S-a făcut prea târziu ca să mai pleci şi trenul tău 
A trecut, ne-mplinit rămâne astăzi rostul său 

Refren:  
 
 
 
 
 
 
 

M-am dus sa tai un copac (cadeeee) 
Hei hei 

Si m-am dus, m-am dus sa tai un copac 
Si a venit , a venit, un mic pui de drac  
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Si el mi-a spus, mi-a spus 
Sa nu tai copacul  

C-o sa-mi scoata un ochi  
Si o sa-mi sparga si capul,  

Insa eu, insa eu nu l-am ascultat  
Iar eu m-am dus, m-am dus  

Sa tai un copac. 
 

Cadeeeeeeee, da-te ba ca cadeeeeee,  
Da-te ba ca cadee,  

Cade, cade, cade, cade copacul 
Curge, curge, curge, curge, curge coniacul 

 
Si m-am dus, m-am dus sa beau un coniac 

Si a venit , a venit un mic pui de drac  
Si el mi-a spus, mi-a spus 

Sa nu beau coniacul 
C-o sa-mi scoata un ochi  

Si o sa-mi sparga si capul,  
Insa eu, insa eu nu l-am ascultat  

si m-am dus, m-am dus 
Sa beau un coniac. 

 
Curgeee, da-te ba ca curgeee,  

Da-te ba ca curgee,  
Curge, curge, curge, curge coniacul 

Cade, cade, cade, cade, cade copacul 
 

Cadeee, da-te ba ca cadeee,  
Da-te ba ca cadee,  

Cade, cade, cade, cade copacul 
Curge, curge, curge, curge, curge conïacul 

ddd 
Curgeeeee, da-te ba ca curgeee,  

Da-te ba ca curge, curge, curge, curge conïacul 
Cade, cade, cade, cade, cade copacul 

 
Cadeee, da-te ba ca cadeee,  

Da-te ba ca cadee,  
Cade, cade, cade, cade, cade copacul 

Curge, curge, curge, curge, curge conïacul 
 

Curge, curge, curge,   
Da-te ba ca curge, curge, curge, 

 Da-te ba ca curge, curge, curge curge conïacul 
Cade, cade, cade, cade, cade copacul 

 
curge, curge, curge , curge conïacul 

cade, cade, cade, cade copacul 
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MÁRIE SI MÁRIOARÁ 
 

Foaie verde-sálcioará, Márie si Márioará 
Márie si Márioará, ia un par, de má omoará 
Parul sá fie de plop, sá nu má omori de tot 

Márie si Márioará, ia un par de má omoará. 
 

Cá de trei zile zac ín boalá, si nu-mi zice nimeni: scoalá! - bis 
Dacá-ai zice dumneata, m-ar mai trage inima - bis 

 
Si-am zis verde-sálcioará, Márie si Márioará 

Ia un par de má omoará, ia un par de má omoará 
Parul sá fie de plop, sá nu má omori de tot 

Márie si Márioará, ia un par de má omoará. 

 

Mi-am luat maşină veche / mica  
 

Mi-am luat maşină veche 
şi mă bucur că trăiesc 

Mă trezesc la ora zece 
Pân'la două s-o pornesc 

Mi-am luat maşină veche 
şi mă bucur că trăiesc 

Mă trezesc la ora zece 
Pân'la două s-o pornesc 

 
Refren: 

Încă mă mai mir 
Cum de mai trăiesc 

Să nu-ţi fie frică 
Ia-ţi maşină mică 

 
N-am centuri de siguranţă 

Frâna m-a lăsat deja 
S-ar putea să scapi cu viaţă 

Dacă-ţi dau maşina mea 
N-am centuri de siguranţă 

Frâna m-a lăsat deja 
S-ar putea să scap cu viaţă 

Tot mai buna-i Dacia 
Refren: 

 
Mă trezesc cu vreo aripă 
Cum îmi cade pe şosea 

şi motorul are gripă 
Tot mai buna-i Dacia 

Mă trezesc cu vreo aripă 
Cum îmi cade pe şosea 

şi motorul are gripă 
Tot mai buna-i Dacia 

Refren: 
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Mi-e dor de muntii mei    - Dor de munţi 
 

Îmi doresc o zi şi-o lumină aşa de frumoasă 
Ochii să-i închid, să mă văd plecat iar de-acasă 

Şi prin munţi să hoinăresc 
Cu-o chitară şi un vers 

 
Refren: 

 Mi-e dor de munţii mei 
Departe sunt de ei 

Îmi pare drumul lung 
Şi aş vrea mai repede s-ajung 

 
 Munţii să-i revăd demni şi negri-ntinşi peste zare 

Frunza din păduri s-o aud prin vânt cum tresare 
Clipa asta o aştept 

Cu tot soarele în piept 
Refren: 

 

 

Mi-e draga padurea 

Em           G          D       Em 
1.Mi-e draga padurea si murmurul ei 

    Em            G                 D            Em 
   Mi-e plin iar rucsacul bocancii sunt grei 

          C           G         D            Em 
   Strabat iar poteca vreau muntii sa-nfrunt 

       Em                G           D     Em 
   Si linistea pietrei din nou s-o ascult. 

 
2.Pornesc catre creste cu dorul hoinar 

   Si fluier într-una si nu am habar 
   De vânturi mi-aduna deasupra nori grei 

   De ploua, de ninge, nu-mi pasa de ei. 
 

3.Nu sunt niciodata prea singur în munti 
   Ma-ntâmpina brazii si jepii marunti 

   Izvorul ma-ntreaba "Urcusul e greu?" 
   Si-asteapta raspunsul din cântecul meu. 

 
4.Caci cântul mi-e vesnic tovaras de drum 

   Îl cânt la tot pasul, cum cânt si acum 
   El stie tot dorul din sufletul meu 

   Mereu e cu mine la bine si greu. 
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MIELUL - Phoenix  

Und' te duci tu, mielule? / La pasune, domnule.  
Ce sa faci tu, mielule? / Sa pasc iarba, domnule.  

Cin' te mâna, mielule? / Ciobanasul, domnule.  
Ce asculti tu, mielule? / Fluierasul, domnule.  

Ce se-aude, mielule?  
Ce auzi tu, mielule? / Coasa-n iarba, domnule.  

Plângi de frica, mielule? Nu plâng, nu plâng, domnule,  
Eu n-am lacrimi, domnule, / Am cornite, domnule.  

Nu plângi nu plângi, mielule? Nu plâng, nu plâng, domnule,  
Plâng ciobanii, domnule / Latra câinii, domnule.  

Cin' te taie, mielule? Macelarul, domnule.  
Cin' te mânca, mielule? Dumneavoastra, Domnule.  

Cine moare, mielule? / Si noi mieii, domnule,  
Si voi domnii, domnule, / Noi cu totii, domnule.  

Ce ramâne, mielule? Acest cântec, domnule.  
 

 

MICA TIGANIADA - Phoenix  

Trec tigani pe drum, drumu-i plin de fum,  
Fumu-i plin de scrum, foc ardea.  
Vai tigani, tigani, gipsy si gitani,  

Fara cer si ani, trec pe drum.  

Tiganie rai, rai care erai,  
Caravan serai, giacardea.  

Raiul meu beteag, de pe alt meleag,  
Cât imi esti de drag, nu stiu cum.  

Trec sigani prin colb, colbul este orb,  
Orbul e un corb, giacardea.  

Cade seara-n câmp, soarele-i scalâmb  
Cortul este strâmb, foc ardea.  

Fac tiganii foc, focu-i la mijloc, fete cu ghioc  
Si cu carti de joc, hai noroc, noroc, vino la soroc.  

Vino sa-ti ghicesc, cartile vorbesc  
Si nu ne mintesc, giacardea.  
Fata de caro, sub cer indigo,  
Sa-ti spun incotro, foc ardea.  

Ca multi ani s-au scurs, de când el s-a dus,  
Cu un pui de urs pe un drum.  

Cu belciug si lant, fara nici un sfant,  
Spre un târg bizant, foc ardea.  

Zaiafet acum, lautari duium,  
Numai tu nicicum, giacardea.  
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Noaptea de-ar veni, pe pamântul gri,  
De ne-ar adormi, orisicum.  

O dar azi, dar azi, ceru-i de atlaz, soarele-n extaz,  
Ei se duc la pas, spre un alt popas, satra de pripas,  

Pâna nu-i mai vezi, pâna nu-i mai crezi si din ochi ii pierzi,  
Printre ceturi verzi, ceturi de livezi, vezi ca nu-i mai vezi.  

Giacardea, cardea, gialino mura,  
Gia mura mura, ce misto ...  

 

M-AM INDRAGOSTIT NUMAI DE EA 

Eu care voiam intr-una, alt si alt decor,  
Eu care spuneam prea lesne si oricui mi-e dor,  

Abia când a plecat plângând si n-a mai fost a mea,  
M-am indragostit numai de ea.  

Eu care veneam acasa c-un surâs formal,  
Monoton spunând acelasi monolog banal,  

A plecat mi-am zis dar n-a fost asa,  
O iubeam numai pe ea.  

R: Simt ca fara ea, nu pot respira,  
Casa e pustie fara ea,  

In ce-as putea eu sa mai cred acum,  
As da orice s-o mai intorc din drum. 

Am zarit-o pe o strada, pentr-o clipa doar,  
Sa-i vorbesc si sa m-apropii era in zadar,  

Ea care m-astepta plângând când eu uitam sa vin,  
Ma privea acum ca pe-un strain.  

A trecut atâta vreme de când a plecat,  
Dar abia acum mi-e draga cu adevarat,  

Abia acum când locuieste doar la mine-n gând,  
O iubesc mai mult decât oricând 

 

 

Mai vino seara pe la noi, Ionele 

Mai vin-o seara pe la noi, Ionele draga (bis) 
Poarta e deschisa, lampa e aprinsa, 

Mama s-a culcat, iar eu te-am asteptat. (bis ultimele 2) 
 

Mai vin-o seara pe la noi, Ionele draga (bis) 
In padurea rara, mindra sta-n camara, 

Plinge se omoara, ca Ionel se-nsoara. (bis ultimele 2) 
 



103 
 

Mai vin-o seara pe la noi, Ionele draga, (bis) 
In padurea verde, mandra-n poarta sede, 

Cu ochii priveste, la Ionel cind trece. (bis ultimele 2) 
 

Mai vin-o seara pe la noi, Ionele draga (bis) 
In padura deasa, mindra sta si teasa, 

Plinge si ofteaza, ca Ionel o lasa. (bis ultimle 2) 

 

Mai tii minte, mai draga Marie 
 

Mai tii minte, mai draga Marie, 
Cind nu era struguri copti la vie, 

Si tu erai mica Mariuta, 
Nu stiai sa dai neini gurita. (bis ultimele doua) 

 
Cind era cicoarea-mbobocita, 

Tu erai mica si imbrobodita, 
Aveai basmaluta rosioara, 

Miroseai a flori de primavara. (bis ultimele doua) 
 

Ti-am luat basmaluta uite asa, 
Sa vad cum iti sade fara ea, 

Si ti-am lasat coadele pe spate, 
Sa te cunosc fata de departe. (bis ultimele doua) 

 
 

Sa nu crezi neicuta c-am uitat, 
Ca erai frumos si erai-nalt, 
Si mai dus la apa la Gilort, 

Da eu nu stiam neica sa-not, 
Aveam camasuta cu altita, 

Nu stiam sa-ti dau tie gurita. 

 

Marine la nunta ta - Liviu Vasilica 
 

Marine la nunta ta, Marine, Marine, 
Toate fetele juca, mai draga Marine, 
Numai una nu juca, Marine, Marine, 

Sedea-n poarta si plingea, mai draga Marine. 
 

Marine sa te usuci, Marine, Marine, 
Ca piinea care-o maninci, mai draga Marine, 

Si ca vinul care-l bei, Marine, Marine 
C-ai tot zis c-o sa ma iei, mai draga Marine. 

 
Las-o, las-o, las-o asa, Marine, Marine, 
Ca si eu m-oi marita, mai draga Marine, 
Mai la deal de casa ta, Marine, Marine, 

Si ti-oi rupe inima, mai draga Marine. 
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MÂNÁ CAII, VIZITIU!!! 
 

Prin pádure, pe cárare, mái, mái 
Prin pádure, pe cárare 

Má-ntílnii cu doru’-n cale 
 

  Míná caii, vizitiu 
Si-adu bere, bragagiu 

Si-adu’ douá mititele 
  Si-un scaun míndrutei mele. 

 
  Míná caii, vizitiu 

  Iute ca argintul viu 
  Sá má duc la míndra-n sat 

  Píná nu s-a-ntunecat 
  i-auzi, i-auzi, i-auzi, ia… 

 
Prin poiana dorului, mái, mái 

Luai drumul codrului 
Unde-i ieslea murgului 

 
Coboríi printre vílcele, mái, mái 

S-ajung dorul míndrii mele 
Sá mai scap de gínduri rele 

MIRUNA    (Mircea Vintila, Mircea Vintila) 
 

Draga Miruna, iti spun printre soapte 
Imi place camasa ta de noapte, 

Dar, mai ales, vreau sa-ti dau de stire 
Sa mi-o lasi ca amintire, 
Sa mi-o lasi ca amintire. 

 
Nespus de frumos dormeai o noapte blanda, 
Zambeai prin somn iar eu stateam la panda, 

Sa nu te trezesc sa tulbur visele tale, 
Dar vreau sa-ti iau si costumul de baie, 

Sa te-admir cu si fara costumul de baie. 
 
 

In Gradina Botanica, 
Intr-o duminica 
Ea se plimba. 

 
Ne-am fotografiat 

Cu un vechi aparat 
Automat. 

 
Un celebru si bun coleg de facultate 
Spunea c-aveai blugii rupti la spate, 
Veneai spre casa cand afara ploua 

Cu troleibuzul optzecisinoua, 
Blonda si trista cum ne-ai placut noua. 
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Cu palaria de paie cu panglica mov, 
Ieseai din cladirea de pe strada Snagov, 

Usor te-ndreptai spre Calea Mosilor sa-ti iei 
Bluza pepit de la Bucur Obor, 
Bluza pepit de la Bucur Obor. 

 
 

Venind din practica 
Poseta galbena 

Ea isi lua. 
 

In magazin-a intrat 
Fusta si-a cumparat 

Maxi-nflorat. 
 

Draga Miruna, ce rost are sa-ti cumperi toate lucrurile acestea? 
Cheltuiesti o suma prea mare de bani ... 

De fapt, stii foarte bine ce-ti spuneam in seara aceea, 
printre soapte: 

 
Imi place camas ta de noapte, 

Dar, mai ales, vreau sa-ti dau de stire 
Sa mi-o lasi ca amintire, 

Sa mi-o lasi ca amintire ... 
 

Acum ma privesti dintr-o poza cu zimti, 
Atunci aveai nervi dar si buze firbinti, 

Si te-auzeam cum strigai, printre soapte:  
"Unde-i camasa mea de noapte ? 
Unde-i camasa mea de noapte ?" 

La mine-i camasa ta de noapte, 
La mine-i camasa ta de noapte,  
Plang pe camasa ta de noapte, 
Plang pe camasa ta de noapte, 

Plang pe camasa ta de noapte ... 
 
 
 
 
 

MOARTEA UNUI ALPINIST 
1.Ninge peste munte cu melancolie 
 Ninge peste moartea unui alpinist 

 Ninge peste astre, ninge si sfârseste 
 Inima ce-mi bate azi în pieptul trist. 

 
R: Ninge sfânt si pagân, 

 Numai ochii ne ramân 
 Despartirea sa ne-o vada 

 Caci în munti noi ne-am stins 
 Si-am ajuns de-atâta nins 
 Niste oameni de zapada. 
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2.Stânca grea si dura viata i-a rapit 
 Duhurile vaii casa i-au facut 

 Giulgiul îi e zapada pe care-a iubit-o 
 Vântul îl jeleste ca la început. 

 
3.Voi cei ce astazi dormiti în munti 
 Voi pe care stânca dura v-a învins 

 O, pustietatea lasa sa v-asculte 
 Iar soptirea blânda mi se pare plâns. 

 
4.Pulberea uitarii ninge pe morminte 

 Cei legati în coarda nu va vor uita 
 Catre culmea vietii mergem înainte 

 Pâna-n ziua-n care stânca ne-o trada. 

 

MUGUR DE FLUIER 

Îmi simt sufletul mugur de fluier 
Ce-a doinit cântec cu suier 

Pentru zilele ce-au fost trecute 
Pentru noptile negre si slute. 

 
Am pornit cu roua-n picioare 

Ca sa cânt un cântec de soare 
Pentru zilele ce au sa vie 

Pentru noptile cu iasomie. 
 

Freamatul apelor 
Si fosnetul codrilor 

În el se întâlnesc 
Si sufletu-mi încalzesc. 

 
Hei, hei, verde e iarba  

Soarele-i sus pe cer 
Hei, hei dusa e iarna 

Cu dintii ei de fier. 

 

N-AI SÁ STII NICIODATÁ – Ioana Radu 
 

Parcá ieri te-am vázut 
Si m-ai prins c-un sárut 

Parcá ieri a fost ziua aceea 
Cínd de mijloc m-ai prins 

Si un dor ai aprins 
Ín fáptura-mi curatá, femeia. 

Cu sáruturi fierbinti 
Ai stiut sá má minti 

Si sá-nseli dragostea mea, fatá. 
Ai plecat, am zímbit 
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Dar ce mult te-am iubit 
N-ai sá stii niciodatá. 

 
Cínd pe strázi, mai apoi 

Ne-ntílneam amíndoi 
Ca o tristá aducere aminte 

Eu, cu altul mergínd 
Si la bratu-i rízínd 

Tu, cu altá femeie ín minte. 
Rísul meu prefácut 
Deseori te-a durut 

Dar de dragostea mea vinovatá 
Si de ceasuri pustii 

Cínd doream ca sá vii 
N-ai sá stii niciodatá. 

 
Cínd vei ímbátríni 

Si-ti vei reaminti 
De atítea femei trecátoare 

Ele-or trece prin gínd 
Si-ai sá-ti spui suspinínd 

Cá iubierea-i un fluture pe o floare 
Va veni ríndul meu 
Si-o voi trece si eu 

Ín aceeasi rochitá-mbrácatá 
Dintr-atítea femei 

Cít au plíns ochii mei 
N-ai sá stii niciodatá. 

 

 

 

N-ai nevoie de foarte multe - dinu olarasu 
 

Refren 
n-ai nevoie de foarte multe ca sa fii fericit 

e de-ajuns o mana de prieteni in asfintit 
n-ai nevoie de foarte multe ca sa fii fericit 

e de-ajuns un cantec de-ajuns si putin infinit 
 

chiar daca lumea-i un pic anormala 
chiar daca anii sunt grei 

sau cine stie ce razboinica yala  
nu mai suporta chei 

Refren 
 

atata ispite stralucitoare 
atatea planuri, atata chin 

iar ai uitat ca lume-ai facuta  
din foarte putin 

Refren 
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Nebunul de alb - Emeric Imre 
 

Acum sunt mai pustiu ca totdeauna 
De când mă simt tot mai bogat de tine 

Şi-mi stau pe tâmple soarele şi luna 
Acum mi-e cel mai rău şi cel mai bine 

Şi uite, n-are cine să ne-ajute 
Abia-şi mai tine lumea ale sale 

Şi-ntr-un perete alb de muze mute 
Nebunii negrii caută o cale 

 
Refren:  

Şi te iubesc cu milă şi cu groază 
Tot ce-i al tău mi se cuvine mie 

Ca un nebun de alb ce capturează 
Regina neagră pentru veşnicie 

 
Prin gări descreierate - accidente 

Marfare triste vin în miezul verii 
Iar eu sunt plin de gesturi imprudente 

Ca să te-apropii şi ca să te sperii 
Jur-împrejur privelişti aberante 

Copii fragili ducând părinţii-n spate 
Bătrâni cu sănii gri de os pe pante 

Şi albatroşi venind spre zări uscate 
Refren:  

 
Mi-e dor de tine şi îţi caut chipul 

În fiecare margine a firii 
În podul palmei dacă iau nisipul 

Simt un inel jucându-se de-a mirii 
Te-aud în bătălii din vreme-n vreme 

Ostaşii gărzii tale ţi se-nchină 
Iubita mea cu foarte mari probleme 

Cu chip slavon şi nume de regină 
Refren:  

 

 

NICI BOGATII, NICI SÁRACII 
 

De-ar sti cucul sá vorbeascá 
Cine nu l-ar fi íntrebat 

Care ímbátríneste primul 
Cel bogat, ori cel sárac 

 
  Dar, nici bogatii, nici sáracii 

  Nu tráiesc de douá ori 
Nu se duc ín rai cu sacii 
Nici cu carul tras de boi 

Pái, dá-i la inimá ce-ti cere 
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Astázi esti, míine nu esti 
Nu lása sá treacá viata 
Cu nimic sá nu te-alegi. 

 
Sáracá copilárie 

Prin iarbá umblam descult 
Am plecat copil de-acasá 

Ca s-ajung unde nu-s multi 
 

N-am fost toatá viata domn 
La ríndu-mi am fost-am slugá 

De-am avut, de n-am avut 
Tot m-a iubit cíte-o míndrá 

 
Ascultá omule bine 

Bate fierul cít e cald 
Tráieste-ti viata bine 

Nu gíndi cá-i vreun pácat. 

 

 
Ninge astăzi pentru tine 

 
Ninge astăzi pentru tine, muntele e alb de nea 
Soarele din ceruri vine doar pentru iubita mea 

 
Refren:  

Când te scuturi de zăpadă 
Nu ştii cât eşti de frumoasă 
Ochii-s verzi, zăpada-i albă 

Şi se face cald în casă 
 

Si zapada de pe culme in vale sa rostpogolit 
Muntele e pus pe glume de cand stie ca-i venit 

Refren: 
 

Jepii Mici ca să te vadă  şi-au cumpărat ochelari 
Şi în cea mai mare grabă i-au chemat pe Jepii Mari  

Refren: 
 

Şi călugării din schit vor cu toţi a te vedea 
La cabană au venit doar pentru iubita mea 

Refren: 
 

Nu ştiu sigur, azi sau mâine pe Morar am să te sui 
Să ne logodim, iubito, sus în vârful muntelui 

Refren: 
 

Acum coboară şi dorul gonit de la locul lui 
Tocmai de la Vârful Omu, jos în Valea Cerbului 
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NU-I BAI  

Mânios badea-i de-aseara, nu-i bai!  (X2)  
De ce n-am iesit, afara, nu-i bai.  (X2)  

N-am iesit ca n-am putut, nu-i bai!  
Mi-o dat mama de cernut, nu-i bai.  

Si mi-o dat o sita deasa, nu-i bai!  
Sa nu pot iesi din casa, nu-i bai.  

D-am luat alta mai rara, nu-i bai!  
Si-am iesit la badea afara, nu-i bai.  

Când o fost la sarutat, nu-i bai!  
M-o chemat la framântat, nu-i bai. 

 
 
 

Noapte la mare – noapte la munte 
 

Noi n-am fost niciodată doi 
Ci unul singur amândoi 

Sălbatic cuplu însingurat 
Pe care timpul l-a uitat 

Refren:  
Noapte la mare, noapte la mare 

Buzele tale au gust de sare 
Pielea-ţi miroase a scoici şi a soare 

Noapte la mare, noapte la mare 
Noapte la munte, noapte carpatină 

Buzele tale au gust de răşină 
Pielea-ţi miroase a flori şi a fructe 
Noapte la munte, noapte la munte 

 
Buzele tale pe buzele mele 

În întunericul nopţii-s mai grele 
Mâinile tale - flăcări în noapte 

Roiuri de vise, roiuri de şoapte 
Refren: 

Noapte albastră, noapte-nstelată 
Inima mea e o scoică furată 

Perla din ea e dragostea mea 
Stai lângă mine, eu sunt a ta 

Refren: 
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Noaptea la trei 
La cabana Piatra Arsa la cabana Piatra Arsa 

S-a gasit o baba trasa noaptea la trei, hei 
Refren 

'Tu-le muma-n cur de ghizi si pe ghide cand le prinzi  
Si pe ghide cand le prinzi noaptea la trei 

'Tu-le muma-n cur de hoti si nevestele la toti 
Si nevestele la toti noaptea la trei 

 
La cabana din Closani La cabana din Closani  

Se *** fetele pe bani noaptea la trei, hei 
Refren 

La cabana de la Straja La cabana de la Straja  
Se *** fetele cu paza noaptea la trei, hei 

Refren 
La cabana de la Blaj La cabana de la Blaj  

Fetele vin la cuplaj noaptea la trei, hei 
Refren 

La cabana de la Ic La cabana de la Ic  
Se *** fetele un pic noaptea la trei, hei 

Refren 
La cabana Campusel La cabana Campusel  

Fetele se *** nitel noaptea la trei, hei 
Refren 

La cabana Bucura La cabana Bucura  
Fetele *** matura noaptea la trei, hei 

Refren 
La motel Valea de Pesti La motel Valea de Pesti  

De la fete nadusesti noaptea la trei, hei 
Refren 

La cabana Scorotei La cabana Scorotei  
Fetele iti dau ***** noaptea la trei 

Refren 
 

 

NOI SUNTEM  ROMÂNI 
 

A sosit ziua dreptátii 
Ziua sfíntá a libertátii 

Tot románu-nveseleste 
Románia-ntinereste. 

 
  Noi síntem románi 

Noi síntem románi } bis 
  Noi síntem aici, ín veci, stápíni 

 
Ardelean, copil de munte 

Ia ridicá-ti a ta frunte 
Si dá-i suflet de míndrie 
Cá esti om de omenie. 

 
Moldoveanul si munteanul 
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Sínt frati buni cu ardeleanul 
Trei románi plini de putere 

Cá románu-n veci nu piere. 
 

Hai románi, lumea ne vede 
Románia-n noi se-ncrede 

Cá de-acum románu-n lume 
Va fi vrednic de-al sáu nume. 

 
  Noi síntem románi, noi síntem románi 

  Noi síntem aici, ín veci, stápíni 
  Noi síntem romani, noi síntem romani 

  Noi síntem urmasi de-ai lui Traian. 

 

 

 

NUMAI NOI 

Numai noi, suntem împreuna 
Numai noi sub clarul de luna 
Suntem doi fericiti în munte 

Tu si eu cuplul fericirii 
Eu si tu vis al împlinirii 

Iar în par porti doar flori de munte. 

R: Vom fi singuri prin vai si pe creste 
Din noi doi va ramâne o poveste 
Împreuna vom fi si ne vom iubi. 

 
Numai noi, câta poezie 

Numai noi, noaptea e târzie 
Focul doar mai trosneste parca 
Sunt al tau, nu mai sunt cuvinte 
Esti a mea, ne iubim pe munte 

Pat de flori, si-mpartim o soarta. 
 

Jos sunt flori, pe cer numai stele 
Ne iubim martore-s doar ele 

Adormim ca si doi copii 
Numai vis sub clarul de luna 
Numai vis, suntem împreuna 

Amândoi plini de bucurie. 

 

Numai una   - Talisman  
Pe umeri pletele-i curg rau, 
Mladie-i ca un spic de grau, 
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Cu sortul negru prins la brau, 
O pierd din ochi de draga. 

  
Eu cand o vad, ingalbenesc 

Si cand n-o vad, ma-mbolnavesc, 
Iar cand vin altii de-o petesc 

Vin popi de ma dezleaga. 
La vorba-n drum, trei ceasuri trec. 

Ea pleaca, eu ma fac ca plec. 
Dar stau acolo si-o petrec 

Cu ochii cat e zarea. 
  

Sa zica lumea cate-o vrea, 
Mi-e draga mie si-i a mea. 

Decat sa ma despart de ea 
Mai bine-aprïnd tot satul. 

 

 

Nu te mai iubesc / Ursul Trubadur  
 

1. Mai tii minte seara-n care 
Eu ti-am spus ca te iubesc 

M-ai privit cu nepasare 
M-ai facut ca sa rosesc 

 
Refren:  

Ooooo, Nu te mai iubesc 
Si-as vrea sa stie orisicine 

Cat te-am iubit 
Si tu ai ras, ai ras de mine 

 
 

Te credeai o prea frumoasa 
Cosanzeana din povesti Oooo 

N-ai stiut ce e iubirea 
Si acum ma parasesti  

Refren:  
 

Azi iubesc o alta fata 
Alta dragoste-am gasit Ooooo 

Nu-i ca tine de frumoasa 
Dar o iubesc si sunt iubit  

Refren:  
 

Ai ramas o amintire 
Dintr-o viata de scolar 

O poveste de iubire 
De care nu ai habar 

Refren:  
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Banca si aleea scolii 
Eu pe toate le-am uitat 
Insa n-am uitat si clipa 

Cand noi doï ne-am sarutat 
Refren:  

 
 

Numai noi - Dragoş Bălan (Condorul Braşov) 
 

Numai noi, suntem împreună 
Numai noi, sub clarul de lună 
Suntem doi, fericiţi în munte 

Tu şi eu, cuplul fericirii 
Eu şi tu, vis al împlinirii 

Iar în păr porţi doar flori munte 
 
 

Refren:  
Vom fi singuri prin văi şi pe creste 

Din noi doi va rămâne-o poveste 
Împreună vom fi şi ne vom iubi 
Vom fi singuri prin văi şi creste 

Din noi doi va rămâne-o poveste 
Împreună vom fi şi ne vom iubi 

 
Ne iubim, câtă poezie 

Ne iubim, noaptea e târzie 
Focul doar mai trosneşte parcă 
Eşti a mea, nu mai sunt cuvinte 

Sunt al tău, ne iubim în munte 
Pat de flori şi-mpărţim o soartă 

Refren:  
 

Jos sunt flori, pe cer numai stele 
Ne iubim, martore-s doar ele 

Adormim ca şi doi copii 
Numai vis, sub clarul de lună 
Numai vis, suntem împreună 

Amândoi plini de bucurii 
Refren:  

 

NU-I NIMIC,  ASTA E!    B. Dylan, trad. Florian Pittis 
 

Ei la ce bun sa intrebi de ce iubito 
Daca n-ai aflat deja 

Pai si la ce bun sa intrebi de ce iubito 
Acum tot n-ar mai conta. 

Cand cocosii tai vor canta in zori 
Pe geam te uita eu sunt calator 

Tu esti devina ca ma pierd din nou in nori 



115 
 

Dar nu-i nimic, 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 cumlit 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! 
Dar nu-i nimic, asta e! 

But don't think twice, it's alright. 

 

Nu-s parale 
 

Greu la deal, şi greu la vale, 
Nu-s bucate, nu-s parale, 

Toţi sunt lefteri, 
Negustorii n-au afaceri, 

Preoţii n-au cununii, 
Moaşele n-au faceri.  

 
Lanurile-s părăsite: 

Nici imaş nu-i pentru vite, 
Apele-au secat. 

Goi, flămînzi, copiii zbiară. 
Gospodarii au plecat 

În lume, să ceară... 
Refren: 

"Biruri noi!" guvernul strigă, 
Iar ţăranul: "Mămăligă!"... 

Nu-s parale, nu-s: 
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Ce mai construiţi palate 
Şi oraşe ca-n Apus? 
Ştiţi voi ce-i la sate? 

nu-s parale, nu-s 
nu-s parale, nu-s 
nu-s parale, nu-s 

 
Nu mai are cum ţăranul 

Din pămînt să scoată banul, 
Vouă să vi-l dea. 

Foametea de pe la sate 
Va să vie să mai stea 

Şi-n cele palate! 
Refren: 

 
Lanurile-s părăsite: 

Nici imaş nu-i pentru vite, 
Apele-au secat. 

Goi, flămînzi, copiii zbiară. 
Gospodarii au plecat 

În lume, să ceară... 
Refren: 

OH  MAMA 
 

Seara de la muncă 
M-apucă aşa un dor de ducă 

Dar iarăşi mă îmbărbătez 
Şi beau ceva să nu turbez 

N-ajung banii să mă distrez 
Şi iarăşi plâng în pumn de ciudă 

Dar nu e nimeni să m-audă 
Şi îmi promit în mod solemn 
Că mâine am să urc în tren 

Plec la drum ca un ciutan nebun 
 

Refren:  
Dar ce mă fac, o mamă, biletu-i scump 
Naşu-i un drac, o, mamă, şi cere mult 
Să-i vin de hac, o, mamă, e tare greu 

Bate, bate vântu-n buzunarul meu 
oh mama 

 
Mă-ntreb într-una ce să fac 

Îmi vine să-mi iau lumea-n cap 
Mă plimb prin casă de nebun 
Fii calm, băiete, toţi îmi spun 

Lasă grija-n pomul de Crăciun 
Îmi dau cu apă peste faţă 

Ca să mai iau puţin din greaţă 
Îmi fac rucsacu-nebunit 

Direct la gară am fugit 
Cu răbdarea mea nu-i de glumit 
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Refren: 
 

Bătrânii nici nu m-au văzut 
Şi iar damblaua mi-am făcut 

N-am luat bilet că sunt nătâng 
Şi mai că îmi vine să plâng 

Mi se zbate iarăşi ochiul stâng 
Dă, Doamne, baftă ziua-ntreagă 
Sau fă din naş un om de treabă 

Şi mă jur, Doamne, să mă fac 
Cel mai simţit şi bun băiat 

Să nu fie, Doamne, cu păcat 
Refren: 

 
 
 
 

Om al muntelui 
 

Daca mergi pe o carare 
Cu rucsacul in spinare 

Nu inseamna ca esti  
Om al muntelui si-l iubesti 

 
Noaptea sub cerul instelat 

La foc sa stai  
Sa te simti, cu adevarat  

Om al muntelui 
 

De ajungi prin vai si creste 
O s-auzi acea poveste 
Despre omul muntelui 

Ce umbla prin vai hai hui 
 

Dimineata sa te trezesti usor  
Sa auzi, susurul apelor ,  

Tu esti …. 
om al muntelui 

om al muntelui, x2 
 
 

OM BUN 
Dan Andrei Aldea 

1.Om bun deschide-ne poarta 
  Da-ne o coaja si nu ne goni 

  În schimb îti vom alunga tristetea 
  Cu vesele cântece si ghidusii. 

 
R: Venim de departe si mergem departe 

 Tocmai în zare sus la castel 
 Ne-am oprit aici pe drum ne-a prins noaptea 

 a adapost unor bieti menestrei. 
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2.La castel mâine va fi sarbatoare 
 Printesa-mplineste ani douazeci 

 Vom bea mult vin, vom goli tavi cu mâncare 
 Ce va fi acolo, sa tot petreci! 

 
3.Noi vom cânta noaptea întreaga 

 Oaspeti veseli vor dantui 
Si-n toiul petrecerii, pret de o clipa 

 Om bun si la tine ne vom gândi. 
 

4.Deschide-ne poarta si da-ne o coaja 
 Ai mila de niste bieti menestrei 
 Vesnic pe drum asta ni-i soarta 

 Vesnic pe drum cautând un castel. 
 

 

OMUL PADURII – COBORÂI DIN DEAL IN VALE  

1.Fost-am omul padurii 
          Si nu m-or mâncat lupii. 

                   R: Hai turai si turai! 
                                                     Hai turai si turai! 

 
2.Ca nici lupii nu-s nebuni 

   Sa manânce oameni buni. 
 

3.Coborâi din deal în vale 
   Ma-ntâlnii cu doru-n cale. 

 
4.Doru' prinse-a ma-ntreba 

   "Doru` ti-i de cineva?" 
 

5.Eu la dor am prins a-i spune 
   "Mai dorule, mai nebune !" 

 
6."Mai vazut-ai om frumos 

   Sa nu fie pacatos?" 
 

7."Mai vazut-ai om de treaba 
   Sa nu-i fie lumea draga?" 

 
8.Fost-am omul padurii 

   Si nu m-or mâncat lupii. 

 
OMUL BUN SI POMUL COPT  

Omul bun si pomul copt, da hai, mai dorule hai,  
Astia n-or avut noroc, da hai, mai dorule hai.  

Si stau la margine de drum, pomul copt si omul bun. (X2)  
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Pai dupa ce-or dat ce-o avut, da hai, mai dorule hai,  
Ne-or lasat, ne-or parasit, da hai, mai dorule hai.  

Si stau la margine de drum, pomul copt si omul bun. (X2)  

Si asteapta vremea sa treaca, hai, mai dorule hai,  
Poate-or mai rodi vreodata, hai, mai dorule hai.  

Trecatori sa vina iara, sa-ntinda mâna sa ceara.  (X2)  

Omul bun si pomul copt, da hai, mai dorule hai,  
Astia n-or avut noroc, da hai, mai dorule hai.  

Si stau la margine de drum, pomul copt si omul bun. (X2)  

 
OCHII CAPRUI 

 
1.Iubeam si eu candva doi ochi caprui 

Plangeam si eu candva de dorul lui 
Dar ce pacat ca ochii lui minteau 

Iar eu ca niciodata ii iubeam 
 

Mai exista o fata in viata mea 
Pe care o credeam prietena mea 

Dar mai tarziu am aflat de fapt cine era 
Si am aflat ce dragoste-mi purta. 

 
R: Plangeam cand ii vedeam impreuna 

Plangeam cand ii vedeam tinandu-se de mana 
Plangeam cand ii vedeam intamplator 

Dar nu stiam ca-i urmaresc de dor. 
 

2.Dar astazi cred ca m-am indragostit 
Nu stiu ce s-a-ntamplat, dar e adevarat 

Nu e baiatul meu cu ochi caprui 
Acesta-i are albastri – albastrui 

 
Sper sa nu mai existe o alta fata 

Sa se-ntample iar ca altadata 
Dar imi amintesc mereu de ei 

Doi ochi caprui ce i-am iubit doar eu. 
 

R: Plangeam cand ii vedeam impreuna 
Plangeam cand ii vedeam tinandu-se de mana 

Plangeam cand ii vedeam intamplator 
Dar nu stiam ca-i urmaresc de dor.   

 
 

OCHI NEGRI, OCHI DE TIGAN - Phoenix  

Fata verde cu parul padure,    (X2)  
Simti cum privirea lor vrea sa te fure.  

R: Noaptea-n ei tese ie, nimeni urma sa ne-o stie,  
Noaptea-n ei tese ie, zburatorii ca sa vie.  
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Umezi sunt de dor si-al lor vis plin de zbor,  
Noaptea-n ei se scalda in priviri ca de salba. 

Fata verde, ei te saruta,  
Cu privirea lor cea muta,  

Ochii negri, ochi de tigan. 

 
 

Opreste Nae Vaporu´ 
 

Pe o mare înspumată 
Un vapor naviga... 

Iar pe acel vapoooor 
Coana Chiriţa striga... 

 
Vai, vai, vai ci durere. 

Ioti-te, bre, vaporu' cum chere 
Şi marinarii cum moari 

Moari şi dă din chişioari... 
 
 

Opreşte Nae vaporu' 
Opreşte, cî mă scufund... (pâr, pâr, pâr...) 

Un val mi-atinji chişioru' 
Şî-ni traji galoşu' la fund (pâr, pâr, pâr...) 

 
 

Vai, vai, vai ci durere. 
Ioti-te, bre, vaporu' cum chere 

Şi marinarii cum moari 
Moari şi dă din chişioari... 

 
Căpitanul Roberto 

Şî cu-ai săi marinaaari... 
S-au închis în cabinăăăă 

Şî zghiară ca nişti măgari... 
 

Vai, vai, vai ci durere. 
Ioti-te, bre, vaporu' cum chere 

Şi marinarii cum moari 
Moari şi dă din chişioari... 

 
 
 
 
 

Oriunde te vei afla    -Holograf - 
Nu stiu de ce pasari albe se ivesc din nou pe cer 

Numele ti-l scriu si pier 
Trec amintiri ce se-ating usor de fiecare val 

Si se pierd apoi spre mal 
Panze albe, flacari vii aprinse-n nopti senine 

Viata mi-o purtati mereu 
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Numai marea stie ca vei fi mereu cu mine, 
Vis al sufletului meu 

R: 
Oriunde te vei afla, voi fi aproape, oriunde vei fi, oriunde te vei afla, 

Oricand ma vei chema, voi fi aproape, oriunde vei fi,  
oricand ma vei chema, in urma ta 

 
Clipe de dor se revarsa acum din marea de clestar 

Prin inele de corali 
Si ca-ntr-un vis, vad castele de nisip ce cresc in larg 

Dar la primul val se sparg 
Panze albe, flacarii vii aprinse-n nopti senine, 

Viata mi-o purtati mereu 
Numai marea stie ca vei fi mereu cu mine, 

Vis al sufletului meu 
2 x R: 

 

 
Our last summer  

- ABBA 
The summer air was soft and warm  

The feeling right, the Paris night  
Did it's best to please us  

 
And strolling down the Elysee  

We had a drink in each cafe  
 

And you  
You talked of politics, philosophy and I  

Smiled like Mona Lisa  
 

We had our chance  
It was a fine and true romance 

 
I can still recall our last summer  

I still see it all  
Walks along the Seine,  

laughing in the rain  
Our last summer  

Memories that remain 
 

We made our way along the river  
And we sat down in the grass  

By the Eiffel tower 
I was so happy we had met  
It was the age of no regret  

Oh yes 
Those crazy years, that was the time  

Of the flower-power  
 

But underneath  
we had a fear of flying  

Of getting old,  
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a fear of slowly dying  
We took the chance  

Like we were dancing our last dance 
 

I can still recall our last summer  
I still see it all  

In the tourist jam, round the Notre Dame  
Our last summer  

Walking hand in hand  
 

Paris restaurants  
Our last summer  

Morning croissants  
Living for the day, worries far away  

Our last summer  
We could laugh and play 

 
And now you're working in a bank  

The family man, the football fan  
And your name is Harry  

 
How dull it seems  

Yet you're the hero of my dreams 
 

I can still recall our last summer  
I still see it all  

Walks along the Seine, laughing in the rain  
Our last summer  

Memories that remain  
 

I can still recall our last summer  
I still see it all  

In the tourist jam, round the Notre Dame  
Our last summer  

Walking hand in hand  
 

Paris restaurants  
Our last summer  

Morning croissants  
Living for the day, worries far away...  

 
 
 
 

PARTAJ - Ecoul 
Iubire de taina si moarte 

Ce pot sa-ti mai spun despre noi 
Acum c-a venit despartirea 
Ia lumea si-mparte-o la doi 

 
R: Cum toate se-mpart pe din doua 

Da-mi noapte si ia numai zi 
Da-mi moartea si tu tine viata 
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Partaj, partaj echitabil sa fii 
 

Urmeaza partajul juridic 
Urmeaza atacul de cord 
Se-ncaiera fractii calare 

Eu plec catre sud,iara tu,tu spre nord 
 

A fost o minune de-o clipa 
Si ultimul zbor peste veac 

O aripa porti in valiza 
O aripa port in rucsac 

 
Nu-mi trebuie martori, iubire 

Nu-mi trebuie probele, nu 
Destul mi-i ca-n toate acestea 

Si martor si proba mi-esti tu 
 

Ia muntii si lasa-mi prapastii 
Ia piscuri si da-mi mie vai 

Cu ce sa mai vad ce-mi ramane 
Cand pierd pentru veci ochii tai? 

 
Partajul sa fie acesta 

Iti dau acum tot ce vrei 
Dar ultimul lucru din toate 

Pe mine te tog sa ma iei 
 
 

Pădure nebună 
1.O vara întreaga m-a tinut padurea 

 Cu fata în iarba si gândul aiurea 
 Iar acum în toamna la plecare 

 Se tânguie ca ma rup din inima ei si o doare. 
 

R: Padure, padure nebuna 
 În fiecare noapte cu luna 
 Voi rataci fara tinta agale 

 o frunza mânata de vânt pe potecile tale. 
 

2.În fiecare noapte de iarna 
 Umbra mea alba va veni sa se-astearna 

 Ca o ursoaica cu puii ucisi 
 La umbra stejarilor tradati de frunzis. 

 
3.Voi veni în fiecare dimineata 

 Uneori ca o umbra alteori ca o ceata 
 Ori ca o negura, ori ca o bruma 

 Voi veni, voi veni, nu te mai tângui padure nebuna. 
 
 

PADURE LINISTITOARE 
Mircea Florian 

1.Codrule, maria ta, lasa-ma la umbra grea 
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 Si sa-mi curga lumea mea 
 Umbra-i deasa, vântul bate 

  Si racoarea ma strabate 
 Voi gândi la toate cele 
 Câte-n luna si in stele 

 O sa am doar flori în fata 
 Si privirea în verdeata. 

 
2.O sa fiu atunci cuminte 

 Si-o sa-mi fii chiar tu parinte 
 Si-o sa-mi dai îmbracaminte 
 Umbra deasa drept camasa 

 Si copacii ca o casa 
 Voi gândi la mândra mea 
 Si frunzele-mi vor cadea 
 Si la oameni m-oi gândi 

 Lucrurile toate se vor limpezi. 
 

3.Padure frumoasa esti 
 Sa nu mi te vestejesti 

 Ca doar tu ma linistesti 
 Umbra-i deasa, vântul bate 

 Gândurile-mi sunt furate 
 Si gândesc la toate cele 

 La batrâni si la Ilene 
 O sa am doar flori în fata 

 Si privirea în verdeata. 
 
 

Padurea de smaralde (Hai mandruto ) 
 

Hai mandruto la portita 
Sa-ti dau flori sa-ti dau gurita. 

 
Refren: 

Hai di ri di dai, prin padurea de smaralde 
Hai  di ri di dai, vino mandrulito hai 

Hai di ri di dai, prin padurea de smaralde 
Hai  di ri di dai, vino mandrulito hai 

 
Hai mandruto la izvor 

Sa-ti dau apa c-am sa mor. 
Refren:  

 
Hai mandruto printre brazi 
Nu fi proasta, n-ai  sa cazi. 

Refren:  
 

Hai mandruto printre stanci 
Nu fi proasta nu-ti dau branci. 

Refren: 
 

De-as sti c-ar veni neicuta 
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I-as pardosi potecuta. 
Refren: 

 
Daca neica ar pleca 
Poteca i-as asfalta. 

Refren: 
 

Mandra mea si-a cui te are 
As muri-n bratele tale. 

Refren: 
 

Hai mandruto printre munti 
Nu te teme, n-ai sa-i uiti 

Refren: 
 

Hai mandruto printre flori 
Nu te teme, n-ai sa mori 

Refren: 
 

Hai mandruto colo-n zare 
Si-am sa-ti dau o sarutare 

Refren: 
 
 
 
 

PE CINE SI CÂTE CARARI 
Ducu Bertzi 

1.Pe cine si câte carari las în urma nu-mi pasa 
 Trec singur prin lume desi câteodata m-apasa 

 Sunt vesel chiar daca stiu bine ca drumul se înfunda 
 Voi merge spre zare si n-are decât sa se ascunda. 

 
 R: Cânt fara sa-mi pese ca-i cineva sa m-asculte 

Îmi place doar toamna când umblu prin frunzele multe 
Visez o iubire ce n-a fost si nu e 

Desi tot mai rece si singur cararea ma suie. 
 

2.Din carti nu ramân cu nimic nu ma învata 
 Decât frumusetea padurilor câte-o povata 

 Mi-e sufletul pajiste, inima lunca si vie 
 Tristetile toate din lume mi-s scumpe, sa vie. 

 
3.Când beau din întinderi si gust din încinse izvoare 

 Nimic nu ma îmbata mai mult decât umeda zare 
 De oameni mi-e drag când departe de ei stiu ca unde 

 Si unde o mâna învinsa de febra se-ascunde. 
 

4.Dar nu-i nici lumina si nu-i nici durere prea aproape 
 De aceea m-asez lânga tarmul cu vise si ape 

 De aceea pe cine si câte carari las în urma nu-mi pasa 
 Si-mi plac numai mie si numai cu florile-n casca 
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PE MURAS SI PE TÂRNAVA  

R: Dar mie, mie, mie, mie  
Nici ca-mi pasa,  

C-a mea-i mai frumoasa  
Si mai dragastoasa, mai, mai, 

Pe Muras si pe Târnava,    (X2)  
Nu-i fata sa-mi fie draga,    (X2)  

Pe Muras si pe câmpie, / Nu-i fata sa-mi placa mie.  
Numa-n târg la Orastie, / Sade una-ntr-o cocie si-asta-mi este draga mie. 

 

PESCARUL AMATOR 
 

De dimineatá stá pe lac pescarul amator 
Si-si cíntá numai pentru el un cíntecel de dor. 

Pe lacul mare si adínc va pescui cu spor 
Si peste mult va ridica pescarul amator. 

Si cíntecul cínd i-l auzi: tri-li-lu-li-lu-li 
De el toti pestisorii fug: tri-li-lu-li-lu-li. 

 
De vrei sá prinzi cu undita, stii, peste cít mai mult 

Am o metodá strasnicá! Hai spune cá te-ascult! 
Eu de círligul unditei atírn un viermisor. 

Si ce faci de nu-i ispitesti pe pesti cu viermisori? 
Le-atírn atuncea un gíndac, ca sá le fiu pe plac. 

Dar poate cá la pesti nu le prieste la stomac! 
Le dau atuncea bani si spun: Na, tine patru lei 

Si dute-n piatá si-ti alege hrana care-o vrei! 
 

Ha, ha, ha… 
 

Sistemul meu e si mai bun, ca sá prinzi peste mult! 
Hai, zii te rog mai repede, sínt gata sá te-ascult! 
Nu-ti trebuie nici unditá, nici sfoará, nici gíndac, 

Cu-un singur ceas si-un fácálet la pesti le vii de hac! 
Ce faci cu ceasul, poti sá-mi spui? Cred c-ai ínnebunit! 

Asa sistem de pescuit eu n-am mai auzit! 
Iei ceasul si-l asezi pe mal. Cínd pestii vor veni 

Sa vadá cít e ceasul, eu cu bátu-i voi pocni! 
 

Ha, ha, ha… 
 

Dar íntr-o zi ghinion avu pescarul amator 
Cáci pescuind fárá permis, íl prinse-un pázitor. 

- Ce faci aicea, pescuiesti? Eu, nu! Cine ti-a zis? 
- Dar n-ai ín mína un círlig, de el un vierme prins? 
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- Da, ai dreptate, i-am ráspuns, am un círlig si-un bát 
De el am prins un vierme si sá-nnoate íl ínvát! 

 
Ha, ha, ha… 

 
Si-n íncheiere, dacá vreti un peste sá míncati 

Cu toatá-ncrederea, vá rog, la noi sá v-adresati! 
Un peste mare, uite-asa, un somn sau un crápsan 

Vi-l pescuim cu undita ín maximum un an! 
Un peste mare, uite-asa, la masá vi-l servim 

Cu undita vi-l pescuim direct din magazin! 
 

Ha, ha, ha… 
 
 
 
 
 

PESTE RABDARI     (Mircea Vintila, Gheorghe Azap) 
 

Atunci cand ai promis ca vii    Mi-am pus camasa de nylon 
Aceea cu pasmanterii,     Si-n suflet inca un zorzon. 

 
Ma lustruisem, ma lustruisem, ma lustruisem pe bombeu 

Paseam atent, paseam atent, paseam atent sa nu ma sfarm; 
Miscandu-ma, miscandu-ma, miscandu-ma destul de greu; 

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. 

 
Ma lustruisem, ma lustruisem, ma lustruisem pe bombeu 

Paseam atent, paseam atent, paseam atent sa nu ma sfarm; 
Miscandu-ma, miscandu-ma, miscandu-ma destul de greu; 

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

Dar n-ai sosit nici mai apoi 
Incat, de-a binelea posac, 

Mi-am procurat tigari de foi 
Si le-am topit cu basamac. 

 
Ma lustruisem, ma lustruisem, ma lustruisem pe bombeu 

Paseam atent, paseam atent, paseam atent sa nu ma sfarm; 
Miscandu-ma, miscandu-ma, miscandu-ma destul de greu; 

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

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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Ma lustruisem, ma lustruisem, ma lustruisem pe bombeu 
Paseam atent, paseam atent, paseam atent sa nu ma sfarm; 

Miscandu-ma, miscandu-ma, miscandu-ma destul de greu; 
Infipt in blugi, infipt in blugi, infipt in blugii bleu jandarm. 

 
 

Pestera Cartianu 
 

Monsher vazu o stanca[ca,ca], o stanca[ca,ca], o stanca[ca,ca] 
Si dedesubt de stanca[ca,ca] o mare pestera 

Monsher in ea intra [tra,tra] intra [tra,tra] intra [tra,tra] 
Grabit si fara frica[ca,ca] 

Si colo-n fund de pestera, de pestera, de pestera 
Vazu ceva ca misca[ca,ca] 

Si-atunci ceru lumina, lumina! 
Ce-o fi ce-o fi? 

O fi liliacul bata-l vina? 
Nu, ca nu-i place lumina! 
O fi ursul bata-l sfantul? 

Nu, ca nu rodea pamantul! 
Pai foaie verde de trifoi 
Eu va zic sa stiti si voi 

Era apa Scorota 
 

Ce intra-n Clopotnita! 
 
 
 

Plec la mare - Ilie Micolov 
 

Nu am decât o valiză 
Este mică, dar e grea 
Plec la mare zece zile 

Şi mi-am pus de toate-n ea… 
 

Merg cu un şofer simpatic 
Un băiat înalt şi brun 

Mă ascultă şi zâmbeşte 
Înţelege când îi spun… 

 
Iartă-mă, dar mă grăbesc 

Plec cu primul tren la mare 
Vreau să stau întins la soare 

Liniştea să-mi regăsesc 
 

Mă aşteaptă draga mea 
Fată neagră de culoare 
Pe nisipul ars de soare 

Mă grăbesc s-ajung la ea 
 

Trece timpul, trenul merge 
Mai schimbând o vorbă-n noapte 

Trecem podul Cernavodă 
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Dunărea rămâne-n spate 
 

Dimineaţa din Constanţa 
O pornim către Neptun 
Şi vecinului din dreapta 

Zău, abia aştept să-i spun 
 

Iartă-mă, dar mă grăbesc 
Bine c-am ajuns la mare 

Vreau să stau întins la soare 
Liniştea să-mi regăsesc 

 
Mă aşteaptă draga mea 
Fată neagră de culoare 
Pe nisipul ars de soare 

Bine c-am ajuns la ea 
(abia astept sa sar in ea) 

 
 

PLECAI  LUNI CU COASA-N VALE 
 

Plecai luni cu coasa-n vale 
Fluierínd a dor si jale 

Pe poteca de la moará  } bis 
Má-ntílnii c-o Márioará 

 
Márioara-i ca o floare 

Poartá-n pár sclipiri de soare 
Pe altitá si pe ie   } bis 

Flori albastre din címpie 
 

Ochi frumosi ca mura neagrá 
Fata-mi cade-ndatá dragá 

Ea ími spune “spor la coasá” } bis 
Eu íi zic “sá-mi fii mireasá” 

 
Apa morii cíntá-n undá 

Mierla cíntá sá le-ajungá 
Iar páianjenii din fire  } bis 

Tes poveste de iubire 
 

Trei albine cálátoare 
Au zburat din floare-n  floare 

Sá vesteascá-n toatá tara 
“Se máritá Márioara!” 

Colo-n vale, unde-i moara, 
Se máritá Márioara. 

 
 
 

 
PLOAIA CARE VA VENI  (adaptare de Dorin Liviu Zaharia dupa 

o piesa a grupului "ECHIPA '84", Dorin Liviu Zaharia) 
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Sunt un frate tanar, care crede in dreptate, 

Am ochi negri dar am mainile curate. 
Iubesc pletele si ploaia si camasile-nflorate, 

Nu raspund cand mi se-arunca vorbe-n spate. 
 

Un fapt fara importanta 
ma poate face sa sper, 

Ma-nclin si pun in balanta 
ce-i sfant cu ce-i efemer. 

 
Peste tot atarna greu 

Teama de sinceritate... 
Dar de cate ori, prieteni, n-am suras cu intristare 

Cand sperantele pareau inselatoare. 
 

Cand necinstea si prostia 
si-ascundeau prin gropi norocul, 

Stiti de cate 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 vietii ne-a impus salturi mortale. 
 

Deasupra florilor noastre 
ciuperca cheama a pustiu, 
Din cer cad pasari albastre 

si totusi nu e prea tarziu. 
 

Ploaia care va veni 
Le va potopi pe toate. 

Sa-ncercam sa facem noi 
Un oras fara pacate. 

Ploaia care va veni 
Le va potopi pe toate. 

 
 

PRIMA POEZIE 
 

Vorbesc unii cu nepásare, de dragoste si poezii 
Spun cá astea ar fi simple copilárii 

Si le privesc cu mirare. 
Iubite, íti cer iertare, dar nu ai dreptate, sá stii. 
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Cá nu e om sá nu fii scris o poezie 

Mácar o data, doar o data-n viata lui 
Cínd a iubit, a luat un petic de hírtie 
Si-a asternut pe el tot focul dorului. 

Si nu e om sá nu-si fii spus ín gínd vreodatá: 
“Azi voi gási o rimá nouá-n al meu dor!” 

Apoi cu mina tremurínd, emotionatá, 
A scris la fel c-atítia altii: TE ADOR! 

 
Stá poezia uitatá, ascunsá íntr-un scrin 

Píná íntr-o zi o gásesti 
E íngálbenitá hírtia si-i ruptá putin 

Si-nduiosat o citesti. 
Si surízínd íti stergi o lacrimá tírzie 

Ímpáturesti la loc hírtia si íti spui: 
“Cá nu e om sá nu fii scris o poezie 

Mácar o data, doar o data-n viata lui!” 
 
 

PRIMÁVARA – George Toparceanu 
 

Dupá atíta frig si ceatá 
Iar s-aratá soarele 

De-acum nu ne mai íngheatá 
Nasul si picioarele 

 
Cu narcisi, cu crini, cu lotusi 

Timpul cald s-apropie 
Primavara asta, totusi, 

Nu-i decít o copie 
 

Sub cerdac, pe láuruscá 
Cum trecurá Babele 

A iesit un pui de muscá 
Sá-si usuce labele 

 
Pásárile migratoare 

Se re-ntorc din tropice 
Gízele depun la soare 

Ouá microscopice 
 

Toatá lumea din ogradá 
Cíntá fárá pauzá 

Doi cocosi se iau la sfadá 
Nu stiu din ce cauzá 

 
Un curcan stá sus, pe-o bírná 

Nu vrea sá se bucure 
Motul rosu íi atírná 

Moale ca un ciucure 
 

Doar Grivei, bátrínul, n-are 
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Cu ce roade oasele 
Cá de cínd cu postul mare 

Toate-i merg de-a-ndoasele 
 

Pentru cite-a tras, sármanul, 
Cui sá ceará daune? 

Drept sub nasul lui, motanul 
A venit sá miaune 

 
Dar acum l-a prins potaia 

Si-a-nceput sá-l scuture… 
Peste toatá hármálaia 

Trece-n zbor un fluture 
 

Pe trotuar, aláturi, saltá 
Douá fete vesele 

Záu cá-mi vine sá las baltá 
Toate interesele! 

 
 

Pusca si cureaua lata 
 

Cind eram tinar ficior, eram fala muntilor, 
Umblam ziua la vinat, prin codru verde de brad. (bis strofa) 

 
R: 

Pusca si cureaua lata, ce barbat eram odata, 
La vinat prin munti si vai, cu ortacii mei. 

 
Porneam cu roua in picioare, pe urme de caprioare, 

Ne opream in poienita, beam apa din fintinita. (bis strofa) 
 

De-o fost vara, de-o fost toamna, luam mistretii la goana, 
Cu cetina verde-n clop, si nu oboseam de loc. (bis strofa) 

 
Iote vremea mi-o trecut, s-uite c-am imbatrinit, 

Sa mai merg putere nu-i, sa iau urma cerbului. (bis strofa) 
 

Cind a ninge si-a-ngheta, n-o sa mai vedeti urma, 
Mi-oi trimite numa doru, ca sa gaseasca izvoru. 

    
 
 

   Pustoaica - Ovidiu Hajdu - 
Pustoaico, tu ai sânge de viperã 

Pustoaico, îti zic adio si te las 
 

Da da, tu tu, mi-ai înselat simtãmintele 
Da da, tu tu, mi-ai rãnit inima-a-a (2 ori) 

 
Pustoaico, am fost un suflet prea credincios 

Pustoaico, de-acum nimic n-are rost 
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Da da, tu tu, mi-ai înselat simtãmintele 

Da da, tu tu, mi-ai rãnit inima (2 ori).    

 

PUTEREA OBISNUINTEI   Ion Dogar Marinescu 
 

Intr-o zi, la o stana, a venit un lup si a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

A doua zi, alt lup a venit si a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

A treia zi, alt lup a venit si a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

A patra zi, alt lup a venit si a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

A cincea zi, alt lup a venit si a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

A sasea zi, o oaie a mancat o oaie. 
Ciobanul si-a luat pusca, a plecat in padure si spre seara s-a intors cu lupul mort. 

RADU MAMII, RADULE - 1 
 

Prin pádurea bradului 
Trece mama Radului 

Din ochi negri lácrimínd 
Si de Radu íntrebínd 
Radu mamii, Radule 

 
N-ati vázut pe Radu mamii? 
L-am vázut la crísma Stanii 
Unde-si beau drumetii banii 

Si haiducii gologanii 
Radu mamii, Radule 

 
Radule stai, nu mai bea 

Uite potera colea 
Ínsá Radu n-asculta 

Potera-l ínconjura 
Radu mamii, Radule 

 
Frunzulitá, viorea 

Seful poterei striga: 
“Dá-te Radule legat, 

Ca sá scapi nevátámat!” 
Radu mamii, Radule 

 
Radu mamii se-ncrunta 

Pusca-n vínt o slobozea 
Cárare prin ei fácea 
Si de poterá scápa 

Radu mamii, Radule 
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Radu mamii Radule - 2 
 

Foaie verdea-a bobului, prin padurea bradului, 
Trece mama Radului, trece mama Radului, 

Radu mamii Radule, 
Din ochi negrii lacrimind si de Radu intrebind, 

Radu mamiiRadule 
 

N-ati vazut pe Radu mamii, l-am vazut la crisma Stanii, 
Unde-si bea drumetii banii, 

Si haiducii gologanii,  
Radu mamii, radule (bis ultimele 2) 

 
Radu bea si chefuia, Potera mi-l urmarea, 

Radu bea si chefuieste, potera mi-l urmareste, 
Radu mamii, Radule (bis ultimele 2) 

 
Date Radule legat, ori vrei sa mori impuscat, 

Nu-s femeie cu naframa, sa ma dau de buna seama, Radu mamiii, Radule 
Si-s voinic cu fruntea lata, nu ma dau pe voi o ceata, Radu mamii, Radule (bis ultimele 2) 

Râpa - Strainul 

                    La marginea pantei abrupte              
   La un han s-a oprit un strain 

   Era trist si avea hainele rupte 
                 Si pe masa o cana cu vin. 

 
Un strain ce-nconjoara pamântul 

   Stai la mine ramâi doar un ceas 
   Sa te întorci înapoi nu mai ai unde 

   Înainte sa mergi ti-a mai ramas. 
 

Mi-amintesc de o vara fierbinte 
   De-o padure cu muguri pe ram 

   Mi-amintesc de prieteni si de iubita 
   Si de-o casa cu mama la geam. 

 
Am ajuns la un mal pe o stânca 

   Sa-mi înec tot amarul nu pot 
   Si ma-ntreb daca apa este adânca 

   Sa ma-nec azi cu jale cu tot. 
 

Mi-a raspuns ridicându-se agale 
   Avea ochii plini de lacrimi si dor 

   "Multumesc pentru vinul mariei tale 
   Eu ma duc azi la râpa sa mor". 

 
Acum plîng si nimeni n-aude 
   Trec printre oameni socot 

   Înainte sa merg nu am unde 
   Înapoi sa ma-ntorc n-are rost. 
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Rău mă dor ochii, mă dor 
 

Rău mă dor ochii, mă dor 
De durerea frunzelor 

 
Refren:  

Şi mă duc şi iar mă duc 
Până la izvor sub nuc 
Şi mă fac şi iar mă fac 

Lemn de brad şi lemn de fag 
 

Rău mă dor picioarele 
De bătut cărările 

Refren: 
 

Rău mă dor ochii, mă dor 
De lumina stelelor 

Refren: 
 

Rău mă doare inima 
Că iubeşti pe-altcineva 

Refren: 
 

Unde ai plecat nu ştiu 
Dar mi-e sufletul pustiu 

Refren: 
 

Şi-am să plec fără să ştiu 
Dus de dorul meu târziu 

Refren: 

 

ROATA MORII SE INVARTESTE  

De trei luni, seara de seara,  
Trece badea pe la moara,  

Trece mândru in caruta,  
Fiindca are-n sat alta draguta.  

R: Roata morii se-nvârteste, tac, tac, tac,  
Inima se chinuieste, tac, tac, tac.  
Morarita-i cu fuioru, tac, tac, tac, 

Si fuioru-i toarce dorul, tac, tac, tac.  
De necaz sunt obrajorii,  

Ca se-aprind ca si bujorii,  
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Vremea trece, vremea vine  
Si nu se opreste si la mine.  

Când s-o duce iar in vale,  
Am sa-i pun o piatra-n cale,  

Poate piatra rupe-o roata,  
Sa-nopteze si la moara o data.  

 
 
 

ROMANTA FARA SFARSIT - „Semnal M“ 
 

Vád la fereastra ta tírziu 
O luminá si nu stiu 

De esti treazá sau visezi 
 

Vád ín spectacolul nocturn 
Cavaleri din vechiul turn 

Ce te-ndeamná sá-i urmezi 
 

Si as dori sá pot intra 
Sá alung din preajma ta 

Tot ce-i trist si tot ce-i ráu 
 

Si as dori sá fiu acum 
O romantá cu parfum 

Sá pot sta ín párul táu 
 
 

Vád la fereastra ta tírziu 
O luminá si nu stiu 

Dacá rízi sau dacá plíngi 
 

Trec si ín drumul nesfírsit 
Má primesc cu bun venit 
Numai plopii cei nátíngi 

 
Dar am sá má íntorc cindva 

Sá alung din preajma ta 
Tot ce-i trist si tot ce-i ráu 

 
Si as dori sá pot sá-ti spun 

O poveste de pe drum 
Cínd visam sub geamul táu 

 
 

Si as dori sá pot intra 
Sá alung din preajma ta 

Tot ce-i trist si tot ce-i ráu 
 

Si as dori sá fiu acum 
O romantá cu parfum 
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Sá pot sta ín párul táu 
 
 

ROMANTA DE TOAMNA 
 

1.Nu pot sa stau drept merg cu toamna-n piept 
 Vântu-n toate ranile ma doare 

 Si pe orice drum ca un vers postum 
 Vine frunza în întâmpinare. 

 
R: Si-am sa-ti scriu scrisori 

 Pe tulpini de flori 
 e lumina stelelor patrunse 

 Si-un roman sa-ti scriu 
 Folosind pe viu sub umbra de nuc  

 Tincturi de frunze. 
 

2.Putredul accent a lovit atent 
Fiecare fir de iarba verde 
 Clipe indigo care încotro 

 Sa avem motive de a ne pierde. 
 

3.Frunze îti trimit scrise cu grafit 
 Sau cu movul iernii care vine 

 Ce sa-ti mai însir, frunze în delir 
 Te iubesc si ma gândesc la tine. 

 
4.Orisiunde merg frunze cad din cer 

 Si din clopot ni se-aude mersul 
 Scriu scrisori pe flori lacrimând în ploi 

 Într-un liber schimb cu universul. 
   
 

RUGA PENTRU PARINTI  
- Sefan Hrusca  

Enigmatici si cuminti terminându-si rostul lor,  
Lânga noi se sting si mor dragii nostri dragi parinti.  

Cheama-i Doamne inapoi si asa au dus-o prost  
Si fa-i tineri cum au fost, fa-i mai tineri decât noi.  

Pentru cei ce ne-au facut, da un ordin da ceva,  
Sa-i mai poti intârzia sa o ia de la-nceput,  

Au platit cu viata lor ale fiilor erori,  
Doamne, fa-i nemuritori pe parintii care mor.  

Ia priviti-i cum se duc, ia priviti-i cum se sting,  
Lumânari in cuib de cuc parca tac si parca ning,  
Plini de boli si suferinti ne intoarcem in pamânt,  

Cât mai suntem cât mai sunt mângâiati-i pe parinti.  

Pe pamântul tot mai greu, despartirea-i tot mai grea,  
Sarut mâna tatal meu, sarut mâna mama mea,  
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Dar de ce priviti asa, fata mea si fiul meu?  
Eu sunt cel ce va urma, dragii meu ma duc si eu.  

Sarut mâna tatal meu, sarut mâna mama mea,  
Ramas bun baiatul meu, ramas bun fetita mea,  

Tatal meu, baiatul meu, mama mea, fetita mea...  

 

RUGUTU’ 
 

Ínflorit-a, ínflorit-a rugutu’ 
Lásatu-m-a, lásatu-m-a drágutu’ 

Nu m-o lásat de urítá 
M-o lásat c-am fost pírítá – bis 

La, la, la... 
 

Pírítá, pírítá de douá fete – bis 
Prost e badea cá le crede – bis 

La, la, la … 
 

Pírítá, pírítá de doi feciori – bis 
Cá le-am fost dragá si lor – bis 

La, la, la … 
 

Pírítá de douá fete 
Prost e badea cá le crede – bis 

Pírítá, pírítá de doi feciori 
Cá le-am fost dragá si lor – bis 

La, la, la … 
 
 
 
 

SA-MI CANTI COBZAR  

Sa-mi cânti cobzar batrân ceva,  
Sa-mi cânti ce stii mai bine,  

Ca vin ti-oi da si bani ti-oi da  
Si haina de pe mine.  

Sa-mi cânti cobzar din cobza ta,  
Sa-mi cânti si din chitara,  

Ca doar s-o ispravi cândva,  
O viata atât de-amara…  

Sa-mi cânti cobzar din cobza ta,  
Povestea de iubire,  

Ce m-a facut ca sa tresar,  
De-atâta fericire…  
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Lasati-ma langa pahar,  
De viata nici cami pasa,  
Eu sunt copilul nimanui,  

Si n-am nici bani, nici casa.  

Lasati-ma aici sa stau,  
In crâsma intunecoasa,  

Sa beau, sa cânt si-apoi sa uit,  
Ca am iubit o fata.  

 

 
Sanie cu zurgalai 

 
Sanie cu zurgalai, frumosi sunt calutii tai, hei! 

Dar mai frumosi sunt ai mei, Ca le dau apa cu mei, 
Si zboara ca niste zmei, 

Si mai frumoasa-i mindara mea, 
Deseara ma duc la ea, sanie cu zurgalai. 

 
De-o vrea mindra, de n-o vrea, 

Deseara ma duc la ea, hei! 
Obosit cum o-i putea, ma duc deseara la ea, 

Sanie cu zurgalai, 
Obosit si plin de apa, ma duc la ea ca mi-e draga, 

sanie cu zurgalai. 
 

Saniuta du-ma iara, saniuta du-ma iara, hei! 
Unde-am fost si-alalta seara, unde-am fost si-alalta seara, 

Sanie cu zurgalai, 
Du-ma la mindruta mea, ca-i e dulce gurita, 

Sanie cu zurgalai. 

   

 
SARACA INIMA ME'  

Saraca inima me' (2X) / Iara-ncepe a ma dure, mai. (2X)  

R: Hai hai, inima hai,  
La multe rele ma dai  

Hai hai, inima hai,  
Pe din jos, pe dupa Rai. 

Fost-am la doftor cu ea (2X)  
La doftor si la potica si mi-or zâs ca n-am nimica.  

Poticarasu mi-o zâs / Leacuri la inima nu-s.  
La inima este un leac / Cetera si omu drag.  

La inima este un tâfru / Cetera si omu' mândru.  
Mai pretine, io si tu / Soha n-om vide' raiu'.  

Fie raiu sanatos / Noi om bea mai pe din jos.  
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Aiba raiu sanatate, / Noi om bea mai pa de-o parte.  
Noi in rai loc n-om ave’/Ca tare ne-o placut a be’  

Loc in rai noi n-om primi/Ca ne-o placut a iubi  

 

 
SA FIE PACE IN LUME  

Sa fie pâine pe masa  
Si toti ai casei acasa  

Si grâu-n brazda sa iasa  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

Si ale lumii guverne  
Sa stie bine-a discerne,  

Nevoia vietii eterne,  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

Sa fie-o blânda lumina,  
Si nu rachete-n gradina,  

Doar vesti frumoase sa vina,  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

Ca focul rau sa nu arda,  
Cât viata-n noi nu e moarta,  

Sa stam cu totii de garda  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

Sub zbuciumatele astre,  
Destul cu-atâtea dezastre,  

O cer durerile noastre,  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

Destul cu traiul de câine,  
Spre dezvoltare Si pâine  
Si pentru ziua de mâine  

Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt.  

De-o pace dreapta mi-e sete,  
Plenara-ntregii planete,  

A hotarât ce se vede,  
Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt  

Ministrii lumii sa n-asculte  
De interese oculte,  

Ci de vointele multe,  
   Sa fie pace, pace, pace pe Pamânt   

Sa nu-mi iei niciodata dragostea     -Holograf - 
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 
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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. 

 
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. 

 
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 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 
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 maï fost 
De dorul tau.... 

 

 

 

SAVETUCA 
 

Bade-al meu, mai cátre seará 
Vine si má strigá-afará: 
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“Savetucá, iesi la poartá, 
Ca sá te sárut o datá! 

O datá, de douá ori, 
Cá din asta n-ai sá mori!” 

 
Mái, Vasile, cum as merge 

Dar máicuta má píndeste 
Stá-n cámará ghemuitá 

Cu cociorva pregátitá 
Ia sá-ncerc sá ies afará 

Si-ai vede ce scármánealá 
 

Dá-mi, mámucá, cofa-n mina 
S-aduc apá din fíntíná 
Las’ cá merge Niculus 

Cá afará-i lunecus 
Lunecusu-i cu priciná 

Si te strigá la fíntíná 
 

Mama trage cu ochiu’ 
La Vasile, sáracu’ 

Si Vasile, batá-l vina 
Strigá cít íl tine gura: 

“Savetucá, de cínd strig 
Am ínvinetit de frig!” 

Cít ai fi de-nvinetit 
Cu mama nu-i de glumit. 

 
 
 
 
 
 

Seara de mai 
 

Ţii minte seara de mai 
Stele pe cer luceau 

Ce frumoasă erai 
Parca le semănai - de ce oare? 

 
Refren: 

 Nu-mi spune, nu-mi spune 
Nu-mi spune că sunt vinovat 

Nu-mi spune, nu-mi spune 
Nu-mi spune că sunt vinovat 

Dar tu ai plecat, nu m-ai aşteptat 
De ce mai uitat - de ce oare? 

Dar tu ai plecat, nu m-ai aşteptat 
De ce mai uitat - de ce oare? 

 
Vântul în par iti bătea 

Când ţi-am spus că te iubesc 
Mi-ai privit şi ai oftat 
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Şi mi-ai spus că nu mă crezi - de ce oare? 
Refren: 

 
Iti spun adio acum 

Voi  pleca pe alt drum 
Cat de mult te-a iubit 

Cat de mult te-am dorit -de ce oare? 
Refren: 

 
E seară şi e târziu 
Străzile sunt pustii 
În zadar te aştept 

Căci tu n-ai să vii - de ce oare? 
Refren: 

 
 

 
Scrisoare de bun ramas   - Pasarea Colibri - 

Iubito cata lume intre noi, 
Numaratori de ploi din doi in doi 

Si dintr-un ochi de dor necunoscut, 
Cate zapezi pe buze ne-au crescut 

Asculta-ma si lasa-ma sa strig, 
Mi-e frica de-ntamplare si mi-e frig 

 
Si nu mai vreau sa stiu pan` la sfarsit  

Cine-a iubit frumos cine-a gresit  
Cine-a iubit cine-a gresit 

Cine-a facut spre noapte primul pas 
Cine-a plecat din joc cine-a ramas 

Cine si-a smuls peretii rand pe rand 
Cine s-a intors mereu cu ziua in gand 

 
Cine-a pierdut si cine-a castigat  

De toate-nlantuit sau dezlegat 
Cine-a crezut mai mult in celalalt 
Sub cerul prea strain si prea inalt  

Sub cerul prea strain si-nalt 
 

Iubito cata lume intre noi 
Numaratori de ploi din doi in doi 

 
Si dintr-un ochi de dor necunoscut 
Cate zapezi pe buze ne-au crescut 

Cand n-am sa uit cum suna glasul tau  
Decat tacerea ce-mi va fi mai rau 

Si cum sa pot sub stele innopta  
Cand nu mai simt ce-nseamna umbra ta 

Nu simt ce-nseamna umbra ta 
 

Iubito cata lume intre noi 
Numaratori de ploi din doi in doi 

Si dintr-un ochi de dor necunoscut 
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Cate zapezi pe buze ne-au crescut 
Ascullta-ma si lasa-ma sa strig  

Mi-e frica de-ntamplare si mi-e frig 
Si nu mai vreau sa stiu pan` la sfarsit  

Cine-a iubit frumos cine-a gresit, 
Cine-a iubit cine-a gresit 

 
Numaratori de ploi de doi in doi  

Iubito cata lume intre noi 
Numaratori de ploi de doi in doi  

Iubito cata lume intre noi..... 

 

Satra – strainul 
 

N-am nici rochii, nici pantofi 
Nici castel cu slujitori 

In caruta m-am nascut 
Din caruta stiu sa cant 

Refren: 
Na nana na na na na na etc. 

 
Tiganco cu banii-n par 

Si cu sanii ca de mar 
Hai cu mine-n lumea mare 

Sa vezi cum e cu parale 
Refren: 

 
Mai straine, mai straine 
Stai in lumea ta cu bine  
Eu nu-mi las tiganii mei 

Poti sa-mi dai tu mii de leï 
Refren: 

 

SE SCUTURAU TOTI TRANDAFIRII  

Se scuturau toti trandafirii,  
In seara cind ne-am despartit,  

Plingea padurea si zefirii,  
Plângea si lacul linistit.  

Tu nu m-ai inteles pe mine  
Si nici n-ai vrut sa ma-ntelegi  

Dar când ne v-om cunoaste bine,  
V-om fi batrâni, v-om fi mosnegi.  

Ma vei uita ca-s prea departe  
Si pentru prea mult timp lipsesti,  

Ma vei uita ca si uitarea,  
E scrisa-n legile omenesti.  
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Poate vre-un murmur de chitara,  
Iti va trezi pareri de rau,  

Sa-ti amintesti de prima seara,  
De cel ce te-a iubit mereu.  

  
 

SI-ALTA DATA  
Multi ani traiasca,     (X2)  

La multi ani!  
Totdeauna, totdeauna,  

O s-o facem, facem ca si-acuma:  
Cât-un pic, pic, pic  
Cât-un pic, pic, pic 

Pâna n-o mai ramâne nimic.  
Câte-un strop, strop, strop,  
Câte-un strop, strop, strop 

Pâna n-o mai ramânea deloc.  
Câte-un pica, pica, pica,  
Câte-un pica, pica, pica, 

Pâna n-o mai ramânea nimica.  
S-alta data, s-alta data,  

O s-o facem, facem si mai si mai lata.  
 
 
 
 
 

Si-am iubit  ardeleanca (da-ma mama dupa giuri)  
 

Satu-ntreg si lumea toata, si lumea toata, si lumea toata, 
Ma uraste pentru-o fata, o pentru-o fata, pentru-o fata x2 

Refern:  
Dar in ciuda tuturor, am s-o iubesc pina mor,  

Chiar de-ar fi sa omor pe cineva, hei! 
Lumea sa ma lase-n pace, eu iubesc pe cine-mi place, 

C-asa-i viata mea de haimana. (bis) 
 

Si-am iubit o ardeleanca, o ardeleanca, o ardeleanca, 
Cu ochi negrii de tiganga, pai de tiganca, pai de tiganca x2 

Refern:. 
 

Da-ma mama dupa Giuri, pai dupa Giuri, pai dupa Giuri 
Sa ma duca in varful surii, in varful surii, in varful surii, 

Refern: 
. 

Da-ma mama dupa Toma, pai dupa Toma, pai dupa Toma 
Sa ma-duca in toata forma, in toata forma , in toata forma 

Refern: 
  

Mi-a spus mama intr-o seara, pai intr-o seara, pai intr-o seara, 
S-o-las pe Lialiana ca m-omoara, pai ca m-omoara, pai ca m-omoara. 
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R: ... (bis refren) 
 

Eu iubesc, tata iubeste, tata iubeste, tata iubeste, 
Mama rau se nacajeste, se nacajeste, se nacajeste. 

 
R: ... (bis refren) 

 
 
 
 

Si te iubesc atat de..  
– Alina Manole 

 
Dragul meu dintotdeauna, 

De pleci ori stai imi e tot una 
(poftim?) 

Am obosit …de plictiseala 
(si de ce m-ai mai chemat aici?) 

Tabiet si tabinete 
Tu respiri prin eprubete 

Te feresti de boala 
(e normal) 

 
Dar te iubesc atat de… 

(mic) 
Atat de… 

(hhmm..stiu)…atat de asa si asa 
(asa s-asa?) 

Si te iubesc atat de…atat de..atat de asa si asa 
 

Dragul meu imi faci statuie.. 
(Eu?) 

N-ai pretentii, nu bati cuie 
(pai nu?) 

Nu mai vrei copii ca fac deranj 
(pai daca nu am ..ciocan?) 

Nu faci pauze de masa.. 
(Ba da) 

N-ai prieteni,n-ai nici casa 
(mai am cativa..) 

Si nu-ti plac nuantele de orange 
(orange?..cum sa nu?..uite am si tricoul orange..) 

Galben! 
 

Si te iubesc atat de..atat de..atat de asa si asa 
 

(asa si asa..asa si asa…) 
 

N-ai idei originale 
(asa si asa) 

Ma tratezi ca pe icoane 
(asa si asa) 

Nu vrei sa incomedezi 
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(normal,de ce sa fac deranj?) 
Sunt femeie cu papusa 

Pune gura si ma musca(acum, aici de fata cu ..) 
Stiu,ti-e teama ca ma pierzi(intr-un fel) 

 
Si te iubesc atat de..atat de..atat de asa si asa 
Si te iubesc atat de..atat de..atat de asa si asa 

 
(Stiu..ma iubeste atat de)..spune-ti si voi...atat de ..atat de asa si asa 

Si te iubesc atat de ..atat de ..atat de asa si asa 
 

(Ea ma iubeste atat de)..plina de..(atat de)..asa si asa 
(atat de asa si asa) asa si asa  

(Si eu pe ea)..asa 
(Si eu langa ea)…asa  

(Si oi pleca)..asa 
(Si-o voi lasa)..asa 

( asa sï asa) 
 
 
 
 

Sobita 
Ma puse dracu’ sa ma-nsor 

Ce mare dandanaie 
Sa-mi iau nevasta cu avere 

O soba de odaie 
 

Refren:  
Durdur duru, durdur duru 

Si-asa mica cum e ea 
Durdur duru, durdur duru  

E sobita mea 
 

In prima noapte ea n-a vrut  
A zis ca-i fac durere 

Ca-i stric sobita ce i-a dat 
Maicuta ca avere 

Refren: 
 

A doua noapte, tot la fel 
N-a scos macar o vorba 

Dar eram tanar si-as fi vrut  
Sa bag un lemn in soba 

Refren: 
 

A treia noapte-am incercat 
Sobita era sparta 

Cu multe luni-naintea mea 
Bagase altu-o cioata 

Refren: 
 

Vecinii mei sunt vecini buni 
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Nu scot macar o vorba 
Mai vin si ei din cand in cand 

Sa bage-un lemn in soba 
Refren: 

 
Acum sobita s-a largit 

Incap lemne mai multe 
Noroc ca-s ghizi la BTT 

Si vïn sa ma ajute. 
Refren: 

 
 

STRUNGA 

În padurea de la strunga, hei 
Sunt de cei cu pusca lunga, hei 
Care dau chiorâs la punga, hei 
Sunt de cei ce-mpusca-n luna 

Care noaptea-n frunze suna 
Feciori de lele nebuna. 

 
Da-te-n laturi, mai crestine, mai 
Daca vrei sa treci cu bine, mai 

Sa ramâi cu viata-n tine 
Au voinici cu spete late 
Si cu mâneci suflecate 

Stau cu pustile-ncarcate. 
 

Valeleu ciocoi, bogate, hei 
Nici de-i trece din pacate, hei 
Sa-ti arunc doi colti în spate 

Ca mi-e pusca hultuita,  
Si mi-e ghioaga tintuita 

Si mi-e inima-ncoltita. 

   

 
STUDENTA  

Studenta din anu-ntâi, / Sede acolo unde-o pui  

R: Ai restanta, n-ai vacanta / Asta n-are importanta  
Ai restanta, n-ai vacanta / Daca esti in BEST 

Studenta din anu doi / Umbla dupa araboi.  
Studenta din anu trei / Umbla dupa negrotei.  
Studenta din patru / Sare dintr-un pat in altu.  

Studenta din anu cinci / Nu e greu sa o convingi.  
Studenta din anu sase / Te lasa-n piele si oase.  
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Strada Sperantei 

Vine sau nu vine , dati-mi un raspuns 
Nu cred chiar de mine sa se fi ascuns . 

Unde umbla? Unde este? 
De mi-ar da macar o veste 

Sa stiu ca exista, si mi-ar fi de ajuns . 
 
 

R: Sa-i amintiti va rog frumos adresa mea 
Cand va intalniti cu fericirea 

Casa cu flori , strada sperantei la parter 
O mai astept si mai sper .. 

 
Si 'ntr-o dimineata daca va veni 

Poate sta si o viata , poate sta si o zi 
Pan' la rasarit de luna 

Si sa mi spuna "Noapte buna" 
Sa stiu ca exista si mi-ar fi ajuns . 

 
R: Sa-i amintiti va rog frumos adresa mea 

Cand va intalniti cu fericirea 
Casa cu flori , strada sperantei la parter 

O mai astept si mai sper ..bis bis 

 

Suflecata pan’ la brâu 
 

Ma dusei pe o carare, sus, 
Ma-ntalnii c-o fata mare, jos, 

Ma dusei pe o carare, sus, 
Ma-ntalnii c-o fata mare, jos. 

 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau, sa spele, 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau. 
 

O-ntrebai cu ce le spala, sus? 
Cu sapun si cu scrobeala, jos 
O-ntrebai cu ce le spala, sus? 
Cu sapun si cu scrobeala, jos. 

 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau, sa spele, 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau. 
 

O-ntrebai daca e fata, sus, 
Ea mi-a spus c-a fost odata, jos, 

O-ntrebai daca e fata, sus, 
Ea mi-a spus c-a fost odata, jos, 
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Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau, sa spele, 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau. 
 

Ma uitai intr-o galeata, sus, 
Si vazui ca nu e fata, jos, 

Ma uitai intr-o galeata, sus, 
Si vazui ca nu e fata, jos, 

 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau, sa spele, 
Suflecata pan’ la brau, 

Ducea, ducea rufele la rau. 
 

Ma uitai intr-o fantana, sus, 
Si vazui ca e batrana, jos, 

Ma uitai intr-o fantana, sus, 
Si vazui ca e batrana, jos, 

 
Si-n galeata, si-n fantana, 

Vazui, vazui ca fata-i batrana 
Si mi-am amintit indata, 

Ca si bunicuta a fost fata. 

  

Suparat sunt Doamne, suparat 
 

Suparat, suparat sunt Doamne iarasi suparat, 
Mult venin este in jur, multa minciuna, 

Iar se-aduna norii a furtuna. 
Suparat, suparat sunt Doamne iarasi suparat, 

Multi ma intreaba, ce-i cu mine. 
Parca-ar fi loc totusi de mai bine. 

 
R: 

In viata mea nu-s toate chiar la locul lor, 
Dar ceva nu pot uita usor, 

In viata mea nu-s toate chiar la locul lor, 
Dintre-atitea rele bune, sunt un trecator prin lume, 

Suparat, suparat sunt Doamne iarasi suparat, 
Multi din prietenii in care am crezut, 

Repede si ieftin m-au vindut. 
 

Suparat, suparat sunt Doamne iarasi suparat, 
Multa ceata se aduna-n jurul meu, 

Nu m-ajuta nimeni si mi-e greu. 
Suparat, suparat sunt Doamne iarasi suparat, 

Numai bine am facut si-am ajutat, 
Am ajuns acum sa fiu sapat. 

R:... 
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Suparat, suparat dar niciodata nu ma las, 

Sunt stejar si nu ma-ndoaie orice vint, 
Sunt stejar si nu ma dau batut. 

Suparat, multe am iertat si ieri, dar n-o sa uit 
Sunt stejar si prietenii mei au uitat, 

Ca la umbra mea cindva au stat. 

 

 

 

 

Sunt sărac – Karma 
 

Mă întreb ce s-ar fi întâmplat 
Dacă-n zori m-aş fi trezit bogat 

Deseori la asta m-am gândit 
Însă visul meu nu s-a-mplinit 

 
Refren:  

Sunt sărac, sunt sărac 
N-am un ban în buzunar 

Sunt sărac şi ce dacă 
Eu cu soarta mă împac 

 
Banul e vorba ţăranului 

Banul este ochiul dracului 
Când îl ai, îţi pare foarte mic 

Când nu-l ai, nu valorezi nimic 
Refren:  

 
Fericirea n-o poţi cumpăra 

Nici cu bani şi nici cu altceva 
Cânt şi nimeni nu mă poate-opri 

Să dau glas tăcerii inimii 
Refren X 3:  

 
Mai saraci, mai saraci, 

 mai saraci suntem ca voi  
Mai saraci, si ce daca  
Noi tot am venit la voi 

 

Taina 

Daca n-am sa vin deseara 
   Mama usa n-o-ncuia 

                          Spune-i tatei ca-s în poarta 
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   Sau gaseste tu, sau gaseste tu, sau gaseste tu ceva. 
 

              Refren:  
În noaptea asta mama lumea e a mea 
                   O lume de douazeci de ani 

                   Priveste, mama, jocul si taci, nu întreba: 
                   E foarte simplu, este ziua/seara/noaptea mea. 

 
Nu pune nici-o întrebare 

   De întrebari m-am saturat 
   Nelamurita sa ramâna 

   Fie taina mea, fie taina mea, n-o-mpart cu nimenea. 
 

De m-apuca miezul noptii 
   Si eu, mama n-am venit 

   Lasa telefonu-n pace 
   Caci în noaptea asta, în noaptea asta, mama nu-s de gasit. 

 

TÁRÁNCUTÁ, TÁRÁNCUTÁ 
 

Cínd iese badea la cosit 
Iese si míndra la prásit 

Si la horá duminica 
El tot cu ochii dupá ea 
Si cínd e joc de alunel 
Míndruta e tot língá el. 

 
Pái, táráncutá cum e ea 

Eu cred cá badi-i-ar plácea 
Iar cínd íi catá vorbá el 

Ea fuge si nu vrea de fel 
Dar íntr-o zi s-a míniat 

Si i-a spus badea supárat: 
 

Táráncutá, táráncutá 
Cu bujori ín obrájori 

De ce-mi cauti tu priciná 
Vrei sá uiti cá-mi esti veciná 
Cínd ími tii calea-n grádiná 

Noaptea cínd e luna-n nori – bis 
 

De data asta, mái fatá, 
Zii bodaproste c-ai scápat 

Dar te prind eu altádatá 
Sá stii cá intru ín pácat 

 
Táráncutá, táráncutá 
Cu bujori ín obrájori 

O sá má aduci ín stare 
Sá te prind de cingátoare 

Ziua ín amiaza mare 
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Sá-mi dai fraga buzelor – bis 
 

Ea fraga buzelor i-a dat 
Apoi l-a luat si de bárbat 
Si-apoi la nuntá au jucat 

Cu toti prietenii din sat 
Si au míncat si au báut 

Trei zile nunta a tinut. 
 

Trecut-au ani si ani de-atunci 
Si-acolo-n satul dintre lunci 

Gospodárie ca a lor 
Si voie buná ca a lor 

N-ai sá gásesti cít ai cáta 
N-ai sá gásesti la nimenea. 

 
Táráncutá, táráncutá 

Te-au nins florile de már 
Nu mai esti tu tinericá 

Dar esti íncá frumusicá 
Si-ti stá bine ca mámicá 

Cu trei fire albe-n pár – bis 
 

Pái, sá-ti tráiascá fetita 
Si sá o vezi la casa ei 

Si sá-ti tráiascá si bádita 
Si sá vá vád cu nepotei 

Táráncutá, táráncutá 
Cine e ca tine-n sat 

Ai acum o fatá mare 
Si de ea esti mindrá tare 

Cá-i din cap píná-n picioare 
Cum erai tu altá dat’ - bis 

 
Táráncutá, táráncutá 
Cu bujori ín obrájori 

Cine-a mai vázut vreodatá 
Doi báieti pe língá-o fatá 
Ce vor creste mari odatá 

Míndri de máicuta lor – bis 

 

 

 

 

Ţac, pac  
 

Vin' la mine, sâmbătă 
Că-s acasă -singur fă! 
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Mama-i la biserică 
Tata-i lat în cârciumă 

 
Refren:  

Ţac Pac să ţi-o trag 
Până-n ziuă praf te fac 

Întoarce-te cu şalele 
Că mă iau damblalele 

 
Ţac Pac să ţi-o trag 

Până-n ziuă praf te fac 
Întoarce-te cu faţa-n sus 
Să-ţi arăt un cap de urs 

Bauuu 
 

Ia borcanul cu smântână 
Şi unge-te bin' pe p... 
Unge bine, crăpătura 

Ascultaţi beli-xx-aţi p...a 
Refren: 

 
Unge bine crăpătura 

Că de-aia ţi-am dat untura 
Şi uleiul, cu vermut 
Ca să ţină la f...tut 

Refren: 
 

Si de-seară, ce mâncăm? 
Ne f..em şi ne culcăm 

Şi copiii? Ce mănâncă? 
Trag o la…ă şi se culcă. 

 

 

Te-am cunoscut în troleibuz 
 

Te-am cunoscut în troleibuz 
Era mare-ngrămădeală 

Mi-ai zâmbit 
De cur eu te-am ciupit 

Poate să-mi cadă-n cap şi o caramidă 
Sunt fericit 

Cred că m-am îndrăgostit  
 

Te-am mângâiat pe sâni uşor 
Buretele era cam moale 

Că ţi-ai pus 
Bretelele cam sus 

Poate să-mi cadă-n cap şi o caramidă 
Sunt fericit 

Cred că m-am îndrăgostit  
 

Te-am mângâiat pe păr uşor 
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Peruca ţi-a căzut pe-o spate 
Şi-nfocat 

Chelia ţi-am pupat 
Poate să-mi cadă-n cap şi o cărămidă 

Sunt fericit 
Cred că m-am îndrăgostit  

 
Te-am sărutat pe obrăjor 

Proteza-ţi clănţănea-n gură 
Şi din gât 

Tu miroseai urât 
Poate să-mi cadă-n cap şi o caramidă 

Sunt fericit 
Cred că m-am îndrăgostit  

 
Ai coborât din troleibuz 

Atuncea te-am văzut întreagă 
Şchiopătai 

Picior de lemn aveai 
Poate să-mi cadă-n cap şi o caramidă 

Sunt fericit 
Cred că m-am îndrăgostit  

 
Te-am privit apoi în ochi 
Amândoi erau de sticlă 

Şi din gât 
Venea miros urât 

Poate să-mi cadă-n cap şi o caramidă 
Sunt fericit 

Cred că m-am îndrăgostit 
 

 

 

 

 

Te doresc 
Îmi placi şi te doresc numai pe tine 

Şi-ţi dăruiesc tot ce am mai scump pe lume 
Căci chipul tău curat mereu m-a fermecat 

Din depărtări mi-aduce remuşcări- x2 
 

Refren: 
mmm da, da, da , - mmm da, da, da ,da , 
mmm da, da, da , da, -  mmm da, da ,da 

 
Ai crescut mare şi-ai înflorit 

Aşa frumoasă cum eu te-am dorit 
Aveai petale albe şi-un parfum curat 
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Acum e plin de jale c-ai plecat- x2 
Refren: 

 
Spune-mi de ce-ai plecat de lângă mine 

Spune-mi de ce-ai plecat şi m-ai lăsat 
Am adormit gândindu-mă la tine 

Şi-n somnul meu pe tine te-am visat- x2 
Refren: 

 
Zadarnic strunele de la ghitară 

Mă regăsesc plângând de-atâtea ori 
Căci fără tine viaţa-mi-este amară 

Şi visul dragostei e trecător- x2 
Refren: 

 
Zadarnic eu pe tine te-am strigat 

Răspuns la un sarut  tu nu mi-ai dat 
Hai vino, vino iar la frunza de stejar 

Căci inimioara tu mi-ai pus pe jar- x2 
Refren: 

 
 

Ţi-am cumpărat un munte 
 

Din marele bazar cu amănunte 
Plătind cu viaţa tot ce scump era 

Iubita mea, ţi-am cumpărat un munte 
În vârstă de un milion de ani 

 
Ţi l-am adus în braţe pân’ la poartă 

E minunat şi piatra lui e grea 
Comerţul ambulant cu munţi se poartă 

Dar unde ai să-l pui, iubita mea 
 

Ce munte colosal, un munte straniu 
Cu porci mistreţi ce cântă-n coruri jir 

Iar în adânc sunt straturi de uraniu 
Şi-am dat puţin pe el, un chilipir 

 
Iubita mea, găteşte marea vale 
În care să-l aduc şi să-l răstorn 

Şi-apoi la nunta regăsirii tale 
Să cânt ca vânător al lui din corn 

 
Iubita mea, ţi-am cumpărat un munte 

Să faci cu el ce-oi ştii şi ce vei vrea 
Eu mă retrag în peşteri muribunde 

Căci am uitat să-ţi mai şoptesc ceva: 
Am dat pe acest munte viaţa mea 
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(org. strofa 1) 

Iubita mea, ţi-am cumpărat un munte 
Am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani 

Are păduri şi râuri şi o punte 
Păcat că n-o să-ncapă-n lumea ta 

 
(org. strofa 4) 

Şi m-am certat cu fel de fel de lume 
Căci toţi voiau să-l ia să-l dea la nunţi 

I-am înjurat de fapte şi de nume 
Nu ştiu de ce toţi oamenii vor munţi 

 
 

 

Tropa-trop   
 

Mi-a fost dor de o plimbare 
O plimbare-n lumea mare 

Şi-am pornit în depărtare pe un drum 
Aş fi vrut să uit de toate 

Să plec în singurătate 
Peste munţi şi peste ape eu treceam 

 
Refren:  

Totu-i drum, numai drum 
Ce cuvinte pot să-ţi spun 
Peste ziuă, peste noapte 
Vom ajunge mai departe 

Tropa-trop în galop 
Poate o s-avem noroc 

Să nu ningă, să nu plouă 
Să ne ude pân’ la... glezne 

 
La cabană nu mai este 

Niciun loc de cort 
La cabană nu mai este 

Niciun loc 
 

Pe poteci întunecate 
Şi prin locuri neumblate 

Peste munţi şi peste ape eu treceam 
Înapoi nu mă uitam 

Şi nici nu mă mai gândeam 
Unde o s-ajung pe drumul ce-l urmam 

Refren: 
 

Ceahlău, munte-mpădurit 
Îţi spun: „Bine te-am găsit” 

Nici nu ştii cât mi-am dorit să te revăd 
Să-ţi văd flora şi barajul 
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Să-ţi admir tot peisajul 
Să te cânt cum altădată te-am cântat 

Refren: 
 
 
 
 
 
 

Tanar si liber 
Nu-mi trebuie lucruri de mare valoare 

Mi-ajunge un strop de caldura din soare 
Un petec de iarba dansand, fara vant 

Si tanar, si liber sa fiu si sa cant 
 

Refren:  
Hei, hei, hei, tanar si liber 

Hei, hei, hei, aici pe pamant 
Hei, hei, hei, tanar si liber 

Hei, hei, hei, sunt liber sa cant 
 

Nu-mi trebui palate cu-oglinzi de cristal 
Si nici n-am nevoie de vreun piedestal 
Ma doare minciuna mai rau ca o rana 

Ma bucura marea si vantul de vara 
Culorile toate alearga prin mine 

Esti tanar sau nu esti, depinde de tine 
Si-atat cat mai pot sa alerg si sa cant 

Tanar si liber e visul meu sfant 
Refren:  

 
Nu-mi trebuie vorbe, lozinci si sabloane 

Nu-mi umpleti fereastra cu grele obloane 
Lasati-ma liber sa pot sa traiesc 

Lasati-ma tanar sa pot iubesc 
Lasati-ma verde ca pomii in vara 
Lasati-ma rosu ca cerul de seara 

Lasati-ma totusi sa fiu cum vreau eu 
Si n-am sa ma plang ca sunt tanar mereu 

Refren:  
 

 

 

 

TRANDAFIR DE LA MOLDOVA  

Trandafir de la Moldova,  
Te-as iubi dar nu stiu vorba.  
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R: Lunca-i lunca, iarba-i verde,  
Ce-am iubit nu se mai vede,  

Ce-a fost verde s-a uscat,  
Ce-am iubit s-a spulberat.  

Trandafir moldovenesc,  
Te-as iubi dar nu-ndraznesc, mai.  

Trandafir de la Bacau,  
Vino sa te iubesc eu, mai.  

Trandafir din Dorohoi,  
Sa ne iubim amândoi, mai!  

Trandafir din Chisináu 
Vino sá te iubesc eu 

 

 
 

TRANDAFIR CU PATRU FOI 
 

Trandafir cu patru foi 
M-or cerut la maica doi 

Unul miercuri si-altul joi – bis – mái, mái 
Cel de joi era din sat 

Si máicuta nu m-o dat. 
 

Si-o venit unul din lume 
Fárá sá-i aud de nume 

Nevázut, necunoscut  } bis 
Ála mamei i-o plácut 

 
Dupá douá luni de zile 
Veni mama pe la mine 

Má-ntrebá de o duc bine – bis – má, mái 
O duc bine, o duc ráu 

Stie doar sufletul meu. 
 
 
 
 
 
 

TRANDAFIRUL 
 

Míndrá floare-trandafir, ín viatá esti musafir 
Ori esti trist, ori te petreci, pín’ la urmá tre’ sá pleci 
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  Poti s-ai lumea la picioare 
  Bani cu furca sá-i íntorci 

  Dar cínd te trage pámíntul 
  Tot acasá te íntorci 

  Poti sá faci de toate-n viatá 
  Dar fá-le la timpul lor 

  Sá nu uiti un singur lucru: 
  Omule, esti muritor 

 
Mult am mai umblat prin lume, íncercínd s-o duc mai bine 

Mi-am dat seama peste ani, unde-s bani ís si dusmani 
 

  … 
 

Pe cárarea vietii mele au fost spini, au fost si flori 
Azi copiii ími poartá urma, dar au calea fárá nori 

 
  Doamne, orice ráu din lume dá-mi-l mie, nu-l da lor 

  Pentru ei am tras o viatá si-am sá trag píná am sá mor 
 

Multumesc lui Dumnezeu cá-s bine si sánátos 
Am ajuns unde-am ajuns si-am plecat cíndva de jos 

 
  

                                                                                                                          TOTUSI  IUBIREA   

Si totusi e stare de veghe  
Si totusi murim repetat  

Si totusi mai cred in pereche  
Si totusi ceva s-a-ntâmplat.  
Motoarele lumii sunt stinse,  

Retele pe cai au cazut,  
Un mare pustiu pe cuprins e,  

Trezette-le tu cu-n sarut.  

R: Si totusi exista iubire  
Si totusi exista blestem,  

Dau lumii, dau lumii de stire  
Iubesc, am curaj si ma tem. 

Si tu si iubirea exista  
Si moartea exista si ea,  

Imi place mai mult când esti trista  
Tristetea, de fapt, e a ta.  
Ce spun se aude aiurea,  
Ma-ntorc la silaba dintâi,  

Praval peste tine padurea,  
Adio, adica ramâi.  

  
TREC TIGANII  

In carute colorate trec tiganii,  
O tiganca-n parul ei si-ascunde banii,  
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Alta intr-un colt de cort da cu ghiocul,  
Sa-i ghiceasca unei fete mari norocul,  

Un tigan cânta cu foc dintr-o vioara  
Când peste carute iar se lasa seara.  

R: Trec tiganii, trec, se duc si petrec,  
Trec tiganii, nu se mai opresc, dar ei se iubesc.  

La, la, la, la, la...  

La o margine de sat au aprins focul,  
Iar in jurul focului au incins jocul,  

Noaptea e cu luna plina fermecata,  
Seara cu tiganii n-o uiti niciodata,  

Caii pasc pe câmpul verde linistiti,  
Iar tiganii dorm in corturi fericiti.  

   
   

TIGANCUSA  

La o margine de sat sta o satra de tigani  
O tiganca frumusica, mi-a zâmbit de sub castani.  

R: Tigancusa esti frumoasa, tigancusa mea,  
Te iubesc de-o viata si nu te pot uita. 

Trece vara, vine iarna, pleaca satra de tigani  
Si cu ea pleaca tiganca ce-am iubit-o sub castani.  

Trece iarna, vine vara, vine satra de tigani,  
Dar iganca frumusica a fugit cu alt tigan.  

 
 
 

Ti-am dat un inel - Holograf – 
 

Poa' sa vina primavara 
Cu alaiul ei de flori 

Poa' sa vina si-alta vara, 
Fara tine nu le vad 

Poa' sa vina cine o vrea sa vina 
Daca nu esti tu,e in zadar (mmm daaaah) 

 
Seara incepe fara tine, 

Noaptea este si mai grea 
Cand ma trezesc si langa mine, 

Nu gasesc iubirea ta 
Si crede-ma, crede-ma ca fara tine nu sunt eu 

Nu, nu, nu, nu. 
 

Am lasat la usa casei tale un inel, 
Daca vrei o veste de la mine iti spune el 
Daca vrei sa fii cu mine nu mai astepta 
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Nu astepta, nu astepta... 
 

Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel 

Mare cat inima mea. 
 

Stii prea bine ca-mi esti draga, 
Stii prea bine ca te vreau 

Si stii, prea bine 
Viata intreaga pentru tine eu o dau 

Si nu uita (nu uita) 
Nu uita ca dragostea nu s-a pierdut. 

Nu, nu nu... 
 

Daca insa toate astea te-or aduce inapoi 
Daca zilele si noptile sunt pentru amandoi 

Daca crezi in mine vino si nu astepta, nu astepta, nu astepta. 
 

Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel 

Mare cat inima mea. 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel 

Mare cat inima mea. 
 

Sapte inimi am in mine, sapte vieti de-as avea 
Dintre toate, stii prea bine, tot pe tine te-as lua 

Vremea insa nu ne iarta 
Lasa totul cum era si vino acum, 

Si vino acum, si vino acum, si vino acum 
 

Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel 

Mare cat inima mea 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel, 
Ti-am dat un inel 

Mare cat inima mea 
 

Mare cat inima mea.....( x60) 
 
 
 
 
 

Tu – Conexiuni 
 

Tu eşti în globul de cristal 
Ce-mi arată drumul către mal 



163 
 

Când mă pierd în lumea mea şi-aş vrea 
Să înving tristeţea grea 

 
Tu, nevăzută, dar te simt 

Te ignor, dar nu pot să mă mint 
Eşti în ceea ce respir, eşti tu 

Firul ce mă leagă de miracolul din zori 
Când din vis cobori 

În tot ce-ating în jurul meu 
Chipul tău îl văd mereu în gând 

Eşti orice, oricum, oricând 
 

Tu, esti aşteptarea din amurg 
Când secundele încet se scurg 

Cu atingeri moi de catifea 
Alintate-n mâna ta 

 
Tu, eşti ideea de intens 

Căutării mele-i dai un sens 
Un motiv ca să încerc mai mult 

Tu eşti vocea ce-o ascult 
Eşti chemarea de demult 

Ce mă face să nu-mi aparţin 
Nu mai sunt eu 

Nu mai e nimic al meu, eşti tu 
Nu pleca, nu spune nu 
Nu pleca, nu spune nu 

Nu pleca,  
nu-mi spune nu 

 
 
 
 

Tu Ardeal     -Stefan Hrusca - 
Refren: 

Tu Ardeal, tu Ardeal, iti suntem osteni, 
Templul sfant, templul sfant, muntii Apuseni. 

 
Ca tu ne esti vatra si din piatra-n piatra, 

E taria unui neam de moti, 
Asta-i tara noastra, noi nu stam in gazda, 

Horea nostru-i risipit pe roti. 
Refren... 

Ne-au furat barbarii, ne-au caznit mai marii, 
Dar avem in piepturi sapte vieti. 

Ne vibreaza-n sange, pan' la Putna plange, 
Clopotul ce bate la Rametz. 

Refren... 
 

Nu vrem razbunare, doar atat ne doare, 
Ca se pierde amintirea-n val. 

Doamne da-i tarie, unei maini sa scrie, 
Biblia latinului Ardeal. 
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Refren... 
 

Rauri cresc purtate, tari ce nu sunt toate 
Dar veni-vor si mai bune vesti 

Pentru toti romanii care-si sint stapanii 
Soarele rasare-n Bucuresti 

Refren... 
Unde-i Avram Iancu, sa mai franga rangul, 

Celor ce Ardealul vor pustiu. 
Iata ca rasare, Iancu din oricare, 

E-n puterea fiecarui fiu. 
Refren... 

Pentru aceasta tara, poate sa si moara, 
Fiecare dintre noi razand. 

Restul e dorinta, de ingaduinta, 
Si sa fie pace pe pamant. 

Refren... 
Nu uitati aceasta, dreapta ne e brazda, 

Ce-am lucrat cu ale noastre maini. 
Fiecare munte stie aici sa cante, 

Imnul "Desteptati-va romani". 

Refren...X2 

 

Tu ai vândut marea - Alina Manole  
   

 Am strigat după tine, după Tine-am strigat  
 un secol sau două până te-am găsit,  

 
 cu tine alături am ales să tac...  

 tu ai vorbit prea mult, m-ai risipit  
 

 Ani după ani colorăm poezii,  
 ani după ani desenam emisfere,  

 
 tu le-ai luat, le-ai întins pe asfalt  

 şi paşii mulţimii le-au strivit în tăcere  
 

 refren:  
 Tu ai vândut marea mea pe o noapte  

 un alt răsărit ai avut lângă ea  
 m-ai minţit că din tine fac parte  

 eşti marea lor acum, nu mai eşti Marea Mea  
 

 Am strigat după tine, după Tine-am strigat  
 visul meu colorat, copt de Lună-n amurg. 

  
 eu te-ascundeam printre scoici argintii  

 tu ai curs către mal  
 Eu unde mai curg?  

 



165 
 

 refren:  
 Tu ai vândut marea mea pe o noapte  

 un alt răsărit ai avut lângă ea  
 m-ai minţit că din tine fac parte  

 eşti marea lor acum, nu mai eşti Marea Mea 
 
 
 
 
 
 

Tu tot mai viscol îmi eşti - Iulia Guşatu 
 

Sălbatice ramuri m-au prins dedesupt 
Azi simt cum lumina mă sapă în tâmple 

Cu tot ce e rază mă lupt şi mă lupt 
Deşi durerea eul îmi umple 

Gândesc mai în urmă c-o stea jumătate 
Mă-ntind spre odihnă pe-al cerului pat 
Prăpastia-i mare, de toţi mă desparte 

Şi umblu desculţă cerşind câte-un sfat 
 

Refren:  
Târziu de tot aţipeşte lumina 

Iar eu mai cred în poveşti 
Şi pentru toată iarna porţi vina 

Iar tu tot mai viscol îmi eşti 
Târziu de tot aţipeşte lumina 

Iar eu mai cred în poveşti 
Şi pentru toată iarna porţi vina 

Iar tu tot mai viscol îmi eşti 
 

Căzând prăbuşesc o cetate de timp 
Secundele sună războinic a zale 

Din piept porumbeii zboară-amurgind 
Spre-a cerului şi a raiului cale 

Călcâiul înseamnă durere şi sânge 
Privirea îmi cere iertare mereu 

În suflet târziu lumânarea se stinge 
Şi trupul îmi e ca pământul de greu 

 
Pasăre, cuvânt, cenuşă 
Mâna ce-a bătut la uşă 

 
Piatră, cântec, risipire 

Sărutare de iubire 
 

Fruct, durere şi-nceput 
Ardere în trup de lut 

 
Lacrimă, pământ, ninsoare 
Dragoste ce nu mai moare 
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Stea, lumină şi cădere 
Două suflete-n tăcere 

 
Ură, teamă, timp pierdut 

Ia-o de la-nceput 
 

Dar tu tot mai viscol îmi eşti 
Dar tu tot mai viscol îmi eşti 

Dar tu….IN PLINA VARA 
Refren:  

 
 Şi ninge, e vară şi-n genunchi îmi plouă 

Şi mi se rupe pântecul în două 
Şi-n fiecare zi cu greu de te mai pot găsi 

Doar tu îngheţi ce dinăuntru mă apasă 
De dincolo de timp să-ţi fiu mireasă 

E rece-mbrăţişat şi nu e bine 
Tu, călător nestingherit prin mine 

Doar tu, cum fără soare mă priveşti 
Tu tot mai viscol îmi eşti 

Refren:  
 
 
 
 

TINERETEA MEA 
 

Trecui pe língá-o vílcea, mái 
Vázui tineretea mea, mái – bis 

Oare unde se ducea? 
Tinerete vezi cum esti 

Unde oare te grábesti, mái? 
 

Si-a íntílnit-o sufletul, mái 
S-o íntoarcá nu putu, mái 

Si-a íntílnit-o inima, n-a putut-o ínturna 
Tinerete, vezi cum esti 

Unde oare te grábesti, mái? 
 

C-asa-i viata omului, mái 
Ca si frunza pomului, mái 

Íl ímbracá florile, pe urmá ninsorile 
Tinerete, vezi cum esti 

Unde oare te grábesti, mái? 
 

Si-a cázut neaua pe nuc, mái 
Si má-ntreabá cum o duc, mái 

Nu stiu ce má-ntreabá asa 
Parcá n-ar stii, n-ar vedea – bis 

Cá sínt albá ca si ea, mái 
Nu stiu ce má-ntreabá asa 

Parcá n-ar stii, n-ar vedea – bis 
Tinerete, vezi cum esti 
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Unde oare te grábesti, mái? 

 

Tineretea mi s-a dus cu anii  
 

Cind esti tinar in putere, 
Te muncesti sa-ti faci de toate, 

Dar acum la batrinete 
Vezi ca n-ai cui le imparte. (bis strofa) 

 
Tineretea mi s-a dus cu anii, 

Primavara dulce-a vietii mele, 
Doamne spune-mi ce folos au banii, 

Daca n-ai acas' copii, muiere. (bis strofa) 
 

De-as putea s-adun in brate, 
Toti copii necajiti, 

Le-as da bani, le-as da povata, 
Sa fie buni si cuminti (bis strofa) 

 
Tineretea mi s-a dus cu anii, 
primavara dulce-a vietii mele 

Doamne spune-mi ce folos au banii 
Daca n-ai acas' copii, muiere (bis strofa) 

 

Tudorito, nene - Ioana Radu 
 

Cine te-a facut pe tine, Tudorito nene 
Asa-nalta si subtire, Tudorito nene. 

Parca m-am intrebat pe mine, Tudorito nene (bis) 
 

Si Tudorito sa-ti spun drept, Tudorito nene 
Mi-ai facut o rana in piept, Tudorito nene, 

Nu e rana de cutit, Tudorito nene, 
Si e rana de iubit, Tudorito nene. 

 
La poarta gradinii mele, Tudorito nene, 

Mi-au rasarit 3 lalele, Tudorito nene, 
Una-i verde, si-alta albastra, Tudorito nene 

Si-alta-i Tudorita noastra, draga Tudorito nene! 

  

 

Tot asa ma bate gindu  
 

Tot asa ma bate gindu 
Sa-mi vind casa si pamintu 

Sa-mi iau cai si hamuri bune 
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Sa ma duc cu mindra-n lume 
Sa-mi iau cai si hamuri bune 
Sa ma duc cu mindra-n lume 

Mindrulita draga mea. 
 

C-asa inima imi cere 
S-am mindruta pe placere 
Sa am mindruta frumoasa 
Sa ma duc cu drag acasa 
Sa am mindruta frumoasa 
Sa ma duc cu drag acasa 

Mindrulita draga mea. 
 

C-asa-mi zice frunza-n vie 
Sa iubesc ce-mi place mie 
C-asa-mi zice frunza-n fag 

Sa iubesc tot ce mi drag 
C-asa-mi zice frunza-n fag 

Sa iubesc tot ce mi drag 
Mindrulitza draga mea. 

 
C-aasa-mi zice tata meu 
Ce iubesc sa fie al meu. 

Mindrulita draga mea. 

 
 
 

Ţurţuri metalici 
 

Cand turturi metalici mi-apar la feresti 
Si ninge pe fata cu fulgi mari de nea 

Mai spune-mi o data cat de mult ma iubesti 
Saruta-mi obrazul si nu pleca 

 
Refren:  

Mai ramai doar o clipa, nu pleca 
Nu pleca, mai ramai, doar o clipa-n viata mea 

Cand turturi metalici mi-apar la feresti 
Mai spune-mi o data cat de mult ma iubesti 

 
Afara e frig si e noapte de mult 

Cu tine in gand am sa adorm 
Doar glasul tau dulce as vrea sa-l ascult 

Te vad, te aud, te strig si ïn somn 
 

 
Uiuiui bradui, bradui 

 
Uiuiui bradui, bradui, mai 

Trili lili lila 
Sus la munte sa ma sui, mai 
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Trili lila 
 
 

Sa ma sui, sa ma cobor 
Pan' la mandra la izvor 

Pan' la mandra la izvor, mai 
Trili lili lila 

 
Ma sui pe-un bolovan, mai 

Trili lili lila 
Si strigai la un cioban, mai 

Trili lila 
 

Sa-si intoarne oile 
Sa nu man'ce florile 

Sa nu man'ce florile, mai 
Trili lili lila 

 
 

Oile nu le-o-nturnat 
Trili lili lila 

Florile mi le-o mancat 
Trili lila 

 
Suparata-i mandra mea 

Cum sa ma mai duc la ea 
Cum sa ma mai duc la ea, mai 

Trili lili lila 
 

Da-o-ncolo, suparare 
Trili lili lila 

Si vino cu mine-n vale 
Trili lila 

 
Colo-n vale la izvor 

Ca sa te sarut cu dor 
Ca sa te sarut cu dor, mai 

Trili lili lila  
 
 
 
 

Unde e Targovistea  
 

O batrina intr-o gara, a-ntalnit o fetisoara, 
Maicutza te-as intreba, unde e Targovistea, fetitzo, fetitza mea 

Ca nu stiu sunt straioara, sunt venita de la tzara, fetitzo, fetitza mea. 
 

C-am primit si eu scrisoare, de la baiatu al mai mare, 
A plecat de linga mine, s-a-nsurat si-i este bine, fetitzo, fetitzo mea 

Si-ala mic m-asteapta in gara, ca ma stie bolnavioara, fetitzo, fetizta mea. 
 

Nu stiu ce o fi patzit, de baiatul n-a venit, 
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Poate drumu am ratacit, poate drumu am ratacit, fetitzo, fetitza mea, 
Ca nu vad pe nimenea, vai de inimioara mea, fetitzo, fetitza mea 

 
Si fata s-a aplecat, si mana i-a sarutat, 

Nu mai plinge maica mea, ca eu iti sunt nora ta, fetitzo fetitza mea 
Te-asteptam sa fi cu noi, mama pentru amindoi, maicutza, maicutza mea. 

 

 

 

Un kil de rom 
 

Si-am plecat si eu la munte 
Un kil de rom 

Cu trenul de sapte 
Un kil de rom 

M-am facut din om neom 
Un kil de rom 

Dupa ce-am baut un rooooooom.. 
 

Refren: 
Un kil de rooooo, oooom 
Un kil de rooooo, oooom 

Un kil de rom  
sa la la la, na na na na 

Un kil de rom  
sa la la la, na na na na 

(Napoleon) 
 

Controlorul a venit 
Un kil de rom 

Sa-mi ceara biletul 
Un kil de rom 

Eu i-am spus ca l-am uitat 
Un kil de rom 

Si doar asta am cumparaaaaaaat.. 
Refren: 

 
 

M-a vazut ca-s amarat 
Un kil de rom 

Si la prima a coborat 
Un kil de rom 

Si din colt dupa peron 
Un kil de rom 

Mi-a adus intr-un bidooooooon.. 
Refren: 

 
Ia, băiete, ia şi bea 

Un kil de rom 
Asta este şansa ta 
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Un kil de rom 
Am fost şi eu tânăr cândva 

Un kil de rom 
Şi-am băut aşa cevaaaaaaaa 

Refren: 
 

La cabana am ajuns 
Un kil de rom 

Tocmai pe-nserat 
Un kil de rom 

Si eram cam rupt de spate 
Un kil de rom 

Caci aveam o greutateeeeeeee... 
Refren: 

 
Am cerut si eu un pat 

Un kil de rom 
Mi s-a spus ca-i rezervat 

Un kil de rom 
Cabanierul e plecat 

Un kil de rom 
S-a dus si si-a cumparaaaaaaat... 

Refren: 
 
 
 
 

UN OM PE NISTE SCARI   Mircea Vintila, Adrian Paunescu 
 

In lumea plina de urmari, eu sint un om pe niste scari. 
In sus ce e? In jos nimic. In jos ce e? In sus nimic. 

 
Vorbesc cu ceilalti care-au fost si-n sus si-n jos si unde zic, 

Eu insumi spun de locurile pe unde-am fost nu e nimic. 
 

Vecinul meu praseste ciori, vecina mea praseste farduri, 
Eu sunt un om pe niste scari, si-un caine bulucind prin garduri. 
Eu sunt un om pe niste scari, si-un caine bulucind prin garduri. 

 
Daca de mai multe ori, caci ce pot fi aceste garduri, 

Decat cazute foste scari, decat cazute foste garduri. 
Decat cazute foste scari, decat cazute foste garduri. 

 
Vecine, domnule, straine! nu inteleg ce-aveti cu mine, 

Stiu, scarile ne sint comune, dar trec atat de rar pe-aici, 
Portarul insusi poate spune ca am ambitii foarte mici. 
Portarul insusi poate spune ca am ambitii foarte mici. 

 
Din cand in cand mai vin pe-acasa, de ce va suparati cand vin? 

Arare talpa mea apasa pe dalele cu pasi straini. 
Arare talpa mea apasa pe dalele cu pasi straini. 

 
Vecinul meu praseste ciori, vecina mea praseste farduri, 
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Abia m-am ridicat din garduri, si maraind in joase salturi, eu sint un om pe niste scari. 
Si maraind in joase salturi, eu sint un om pe niste scari. 

 
Si daca vreti sa fiu-n balada, si fiindca eu nu am o stea, 

Accept, ravnesc, visez sa cada un corb nervos la moartea mea. 
Accept, ravnesc, visez sa cada un corb nervos la moartea mea. 

 
Si-acuma, va implor, zambiti, in lumea plina de urmari, 

Voi care fard si ciori prasiti, intunecati si spalaciti, lasati-ma sa fiu pe scari. 
Intunecati si spalaciti, lasati-ma sa fiu pe scari. 

 
 
 

UN ZVON   (Mircea Baniciu, Dan Verona) 
 

Iubita mea, cand tocmai ne iubeam 
Cu voia celor de la Primarie, 

Am auzit ca veacul n-are geam 
Si unde sunt geamgii nu se stie. 

 
Abia de s-a zvonit prin telegraf 

O adiere ca o intamplare 
Si iata cum, duminica in praf 

Isi frange coastele pe strada mare. 
 

Vazand ca ne iubim cu-adevarat 
Sub cuibul vechi cu pui de randunica, 

E, poate, cineva care-a aflat 
Motiv sa tremuram si noi de frica. 

 
Prin geamuri sparte mai cazura ploi 
Si-n alte veacuri, mult mai efemere, 

Dar daca sufla crivatul in noi, 
Adio, lumanare de-nviere. 

 
Poate zvonu-i fara rost 

Geamuri sparte au mai fost, 
Dar de nu, e bine-a sti 

Ce ne facem de geamgii? 
 

Sa nu te smulga vantul intr-o zi 
Din viata mea cu toate ale tale, 
De-acum, iubito, stiu, va trebui 

Sa te pazesc cu garzi imperiale. 
 

Din veacu-acesta sa iesim cumva 
Prin geamuri sparte-asa cum fac copiii 

Si poate-n celalalt, de ziua ta, 
De nicaieri se vor ivi geamgii. 

 
Poate zvonu-i fara rost, 

Geamuri sparte au mai fost, 
Dar de nu, e bine-a sti 
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Ce ne facem de geamgii? 
Hei!... 

 
 
 
 

VARA LA TARA     -   (Mircea Baniciu, George Toparceanu) 
 

Refren: 
La, ra-ra-ru, la-p-ta, 

La, ri-ra-ra-ra, 
La, ri-li-lu-li-p-ti 
La-la-ri-lu-la-la, 

Lu, li-li-lu-li-p-ti, 
Lu-lu-lu-li-lu, 

Li-lu-lu, li-lu-lu, li-lu-lu ! 
 

Locuinta mea de vara (au!) 
E la tara ... 

Acolo era sa mor (nu!) 
De urat si de-ntristare 

Beat de soare 
Si parlit ingrozitor! (asa, asa) 

 
Acolo, cand n-are treaba, 

Orice baba 
Este medic comunal. (medic!) 

Viata ce aci palpita 
E lipsita 

De confort occidental. 
 

Nu exista berarie, (au!) 
Nici regie ... 

Doar un hot de carciumar (hot de carciumar! ha-ha!) 
Care are marfa proasta 

Si-o nevasta 
Ce se tine c-un jandar'. 

 
Refren: 

 
Cand te duci pe drumul mare 

La plimbare 
Este praf de nu te vezi: 

Trec, miscand domol din coada, 
Spre livada 

Ale satului cirezi. (mmmmmmuu!) 
 

Si te poarta sub escorta 
O cohorta 

De tantari subtiri la glas, (sss! tz-tz-tz-tz!) 
Inzestrati la cap c-o scula 

Minuscula, 
Cu pretentie de nas... (o-ho-hopa!) 
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Refren: 

 
Cand se ia cate-o masura, 

Lumea-njura 
Pe agentul sanitar 

Si-l intreaba fara noima: 
"CE-AI CU NOI, MA ? 

PENTRU CE SA DAM CU VAR ?" 
 

Ale satului mari fete 
Fara ghete 

Ies la garduri pe-nserat... (aaah!) 
(Am vazut aici-ntr-o noapte 

Niste fapte 
Care m-au scandalizat !) 

 
(cucurigu!) 

Dar in zori incep cocosii 
Pacatosii, 

Ca sa faca iar scandal, (cucurigu!) 
Sa te saturi de vieata 

Si dulceata 
Traiului patriarhal ! 

 
D-aia zic eu, prin urmare, 

Vorba mare: 
Ca de-acuma, sa ma tai, 

Nu-mi mai trebuie alta cura (nu!) 
In natura 

Sa ma duceti cu alai ! 
 

Refren: 
 

Mearga pictorii la tara (da!) 
Ca sa piara 

De caldura si de praf ! (asa le trebuie!) 
Mie dati-mi strazi pavate, (se-aude, primaria?) 

Maturate, (da!) 
Dati-mi cinematograf ! (SI BINGO!) 

 
Dati-mi, dati-mi strada-ngusta 

Unde gusta 
Omul viata mai din plin, 

Cu trasuri, femei cochete (ee!) 
Si cu fete (EEE!) 

Incaltate cel putin ! (hei!) 
 

Refren: 
Vara promisa - Hrusca – 

 
1. Te-as fi iubit cum n-ai mai fost 

Ca un soldat in plin razboi 
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Dar uita ploua fara rost 
Iar intre noi. 

Ca intr-o gara nu stiu cum 
Cand unul vine altu-i dus 

Si ratacim pe-acelasi drum 
In sens opus. 

 
R: Ne rasfoieste, timpul, femeie 

Pe un peron vechi de gara 
Tu Iliada, eu Odisee 

Scrisa de mult intr-o vara. 
 

2. Ca un pandar te-as fi iubit 
Iesit la drum in calea ta 

Dar zilnic trece si-n zadar 
Altcineva... 

Suntem si noi ca doua punti 
Pe apa unui singur dor 

Dar departiti de niste munti 
Intamplator. 

 
3. Ca un copil te-as fi iubit 

Ce fura mere din vecini 
Uitand ca totul e pazit 

De-un gard cu spini 
Dar vara ce ne-a logodit 
Cu multe flori impurpurat 
Ori a plecat, ori n-a venit 

Cu-adevarat 
 
 
 

VÁLELEU 
 

Mi-o zis mama cá mi-o da 
Váleleu, váleleu! 

Zestre, cínd m-oi márita 
Váleu, váleu, váleleu! 

 
20 de perne mari 
Váleleu, váleleu! 

Táte pline cu tíntari 
Váleu, váleu, váleleu! 

 
20 de perne moi 
Váleleu, váleleu! 

Táte pline cu gunoi 
Váleu, váleu, váleleu! 

 
20 de perne mici 
Váleleu, váleleu! 

Táte pline cu furnici 
Váleu, váleu, váleleu! 
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2 rate crácánate 
Váleleu, váleleu! 

Si-álea cicá-s vaci cu lapte 
Váleu, váleu, váleleu! 

 
20 de poloboace 
Váleleu, váleleu! 

Fár’ de fund si fár’ de doage 
Váleu, váleu, váleleu! 

 
 
 

VÂNARE DE VANT  -  B. Dylan, trad. A. Paunescu 
 

How many roads must a man walk down before you call him a man? 
How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? 

How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? 
 

Refren: 
The answer, my friend, is blowing in the wind, 

The answer is blowing in the wind. 
 

Cate drumuri un om ar avea de facut pana ei sa-l considere om? 
Cate mari pescarusii mai au de batut pana ajung pe nisip pentru somn? 
Cate bombe vor mai sfarteca vieti intregi pan' sa le interzicem pe veci? 

 
Refren2: 

Raspunsul prieteni e vanare de vant, 
Raspunsu-i vanare de vant. 

 
Cati ani poate un munte in lume trai pana marea sa-l spele intr-o zi? 

Si cati ani si oamenii pot vietui pana liber permis le-a fi? 
De cate ori omul vede un rau si tace intorcand capul sau? 

 
Refren2 

 
De cate ori omul in sus va privi pana cerul sa-l vada-ndeajuns? 

Cat de multe urechi necesare le sunt ca sa auda al drumurilor vant? 
Cati mai au de murit ca sa afla in sfarsit ca oameni prea multi au murit. 

 
Refren2 

 
 
 
 
 
 
 

VECINÁ, DRAGÁ VECINÁ 
 

Veciná, dragá veciná 
Tine-ti bárbátelul bine} bis 
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Cá vine seara la mine. 
 

Vine seara, pe-nserat 
Tremurá pe língá gard} bis 

Veciná, dragá veciná 
Tine-ti bárbátelul bine. 

 
Eu sínt femeie miloasá 

Íl iau de mina-l bag ín casá} bis 
Veciná, dragá veciná 

 
Íi pun masá, sá mánínce 

Íi fac patul, sá se culce} bis 
Veciná, dragá veciná 

Tine-ti bárbátelul bine. 
 
 
 

Verde-nrourat 
 

Umblá vorbá de soroc, verde-nrourat 
Cá noi n-am avut noroc, verde-nrourat 

Víntul bate, apa trece, pietrele rámín  } bis 
E si grea, e si frumoasá viata de román 

 
C-avem suflet-mbátrínit, verde-nrourat 
De la truda ce-am trudit, verde-nrourat 

Víntul bate, apa trece, pietrele rámín  } bis 
E si grea, e si frumoasá viata de román 

 
Noi murim spre a renaste, verde-nrourat 

Ca Isus ín zi de Paste, verde-nrourat 
Víntul bate, apa trece, pietrele rámín  } bis 

E si grea, e si frumoasá viata de roman 
 

Umblá vorbá de soroc, verde-nrourat 
Cá noi n-am avut noroc, verde-nrourat 

Víntul bate, apa trece, pietrele rámín  } bis 
E si grea, e si frumoasá viata de román 

 
 
 
 

Viata de vagabond 
Era blonda tunsa scurt, se purta la minijup 

Se ducea la cinema cand eu m-am luat dupa ea 
Langa ea m-am asezat si timid am intrebat 

Am dat tot ca s-o-ntalnesc si sa-i spun cat o iubesc 
 

Refren: 
Sunt un vagabond si n-am nici un rost 

Dar as vrea sa te cunosc 
Sunt un vagabond si n-am nici un ban 
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Dar as vrea ca sa te am 
 

Esti o vagaboanta si n-ai nicio soarta 
Dar as vrea sa-mi fii amanta 

Sunt un vagabond si n-am nici un rost 
Dar as vrea sa te cunosc 

 
Frumoasa ai fost mereu vei ramane-ntotdeauna 

Vei aparea in sufletul meu cum pe cer apare luna 
A doua zi de dimineata ea in poarta m-astepta 
Eram in haine kaki, nu credeam c-ai sa mai vii 

Refren: 
 

Dupa noua luni jumate ea in poarta m-astepta 
C-un copil micut in brate, si plangea si ma-njura 

Iar acum am viata-amara, platesc pensie-alimentara 
Un copil facut in pripa, fara nici un fel de frica 

Refren: 
 
 
 
 

VISUL 

A fost odata un vis frumos cu un baiat si-o fata 
A fost un vis cam dureros de te ranesc ma iarta. 

A fost un vis nascut în munti, crescut la o cabana 
Umbrit de brazi înalti carunti ce astazi se destrama. 

 
R: De ce va destramati usor 

Voi vise pe poteci 
În amintirea muntilor 

Sa dainuiti pe veci. 
 

Cad stelele ard lumânari pe-al muntelui altar 
Vin cerbii iarasi pe carari padurile tresar 

Izvoarele în sopot lin vestesc iubirea noastra 
Iar ale tale vise vin sa-ti bata la fereastra. 

 
Ramâi cu bine visul meu si s-auzim de bine 

Te voi pastra în gând mereu voi fi mereu cu tine 
Iar cel ce va veni apoi pe munte tu sa-l aduci 

Va voi veghea pe amândoi pe creste de-ai sa-l urci. 
 

R: Sa nu va destramati usor ...  

 

Vreau o minune -Holograf - 
Mama nu m-a dat de mic la scoala 

Am mai stat acasa inc-un an. 
Am luat cu mine o chitara 
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Si-am plecat in lume far-un ban. 
Nimeni n-a stiut de-atunci de mine. 
Nici eu n-am mai vrut sa stiu de ei. 

Daca mi-a fost rau sau mi-a fost bine 
Judeci tu acuma daca vrei. 

 
R: 

Vreau o minune! 
Vreau o minune in viata mea! 

Vreau o minune! 
Sa mai pot schimba ceva! 

Vreau o minune! 
Sa fiu din nou copil acum as vrea! 

 
 

Prietenii mi-au zis sa vin acasa, 
Sa-ncerc sa fac ceva cu viata mea. 

N-am ascultat de nimeni, nu imi pasa! 
Si mi-am urmat in lume calea mea. 

 
Anii au trecut pe langa mine, 

Si nu-mi aduc aminte ce-a fost rau. 
Am nevoie acum de-o minune, 

Sa fiu din nou asa cum am fost eu. 

 
 

VREMURI  - F. Bordeianu - N. Covaci 
 

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. 

 
Hei, pletosi, 

Cu pantaloni stramti si soiosi, 
Chitaristi, 

Zgomotosi si fantezisti, 
Mini-jupe, 

Foarte scurt si strans pe trup, 
Hei, tu, break, 
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indracit ca un berbec ! 
 

Toate sunt la mod-acum 
Si tot exagerat, 

Timpul trece ca un fum 
Si tot va fi uitat, 

Da, da, 
Nu, nuÃ¢â‚¬Â¦. 

 
canta sala: 

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. 

 
 

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.  
 

Hei, pletosi, cu pantaloni stramţi si soiosi  
Chitaristi, zgomotosi si fantezisti  

Mini-jupe, foarte scurt si strans pe trup  
Hei, tu break indracit ca un berbec.  

 
Toate sunt la moda acum  

Ceva exagerat  
Timpul trece ca un fum  

Si tot va fi uitat. 

 

Zapada si doage de lemn 
Cand simt ca se-apropie iarna 
Ma bucur si chiui cat pot iu-hei 

Caci vad cum se-asterne zapada 
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Prin munti, peste vai, peste tot 
Atunci bucuria ma-ncinge 

Caci vad ca degeaba nu ninge 
 

Refren 
Zapada si doage de lemn iu-hei 

Sunt doua grozave idei 
Zapada si doi bocanci grei 

Sunt doua nebune idei 
De-un deget zapada se-asterne 

Cu ceara pe schiuri imi dau 
Imi dau pe bocanci cu slanina 

Si rucsacul in spate il iau 
Imi trag caciulita pe frunte 

Noroc si drum bun catre munte 
 

Frumoasa-i placerea vitezei 
In zbor cristiane sa faci 

Sa intri prosteste in santuri 
Din schiuri surcele sa faci 
Atunci de viteza te saturi 

Si-n loc sa schiezi vei da sfaturi 
Refren 

In mai cand trazneste si tuna 
Un petec de nea eu mai cat 

Iar de nu il gasesc nici pe-acolo 
Ma apuc si schiez pe asfalt 
De rade si dracul, mai frate 

Sa cari doua doage in spate 
Refren 

Batran voi schia viata toata 
Nu-mi pasa cum stiu sa schiez 

Un “ioleri” eu cant pe zapada 
Si viata-n cabana visez 

De-ar fi sa ma-mpiedic si-n barba 
Eu tot mai schiez inca o iarna 

Refren 
Sunt iute la drum, sunt sfarleaza 

Caci am rezistenta la drum 
Nici viscol, nici ger nu conteaza 
Nici foamea nu-mi vine de hac 

Pe munte ma simt ca acasa 
Picioarele-n drum nu ma lasa 

Refren 
Pe munte senin sa se faca 

De-acolo admiri ce-i frumos 
Doar fraier sa fii sa nu-ti placa 
De sus sa privesti doar in jos 

In cinstea lui scot palaria 

Zaraza 
 

Cind apari, seniorita in parc pe-nserat, curg in juruti petale de crin, 
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Ai in ochi patimi dulci si luciri de pacat si ai trupul de sarpe felin, 
Gura ta e-un poem, de nebune dorinti, sinii tai un tezaur sublim, 
Ai in ochi patimi dulci si luciri de pacat si ai zimbetul de heruvin. 

 
Vreau sa-mi spui frumoasa Zaraza, cine te-a iubit, 

Citi au plins nebuni pentru tine, si citi au murit, 
Vreau sa-mi dai gura-ti dulce Zaraza, sa ma-mbete mereu, 

De a ta sarutare Zaraza, vreau sa mor si eu. 

Vreau sa-mi spui frumoasa Zaraza, cine te-a iubit, 
Citi au plins nebuni pentru tine, si citi au murit, 

Vreau sa-mi dai gura-ti dulce Zaraza, sa ma-mbete mereu, 
De a ta sarutare Zaraza, vreau sa mor si eu. 

 
ZÁRZÁRICÁ, ZÁRZÁREA 

 
Zárzárea, zárzárea 

Zárzáricá, zárzárea } bis 
Pe la poarta míndrii mele 

Un flácáu trecea 
 

Pot sá mor de dor de mure} bis 
Nu má mai duc la pádure 

 
Pentru ochi ca mura neagrá 

Ocolii pádurea-ntreagá} bis 
Pentru ochi ca murele 

Ocolii pádurile 
 

De-as muri de dor de mure 
Nu má mai duc la pádure 

De-as muri de dor de drag 
N-as mai trage cite trag 

 
  

 
Zi de vineri  

 
Si ne rugam adesea sa nu ninga 

Si sa se duca ploaia in pustiu 
In sufletul avid de frumusete 

Strangeam comoara pentru mai tarziu 
 

Refren:  
Mi-e dor de noi, de noi cand eram tineri 

Si nu credeam ca o sa fim carunti 
Cand asteptam aceasta zi de vineri 

Sa ne-ntalnim sa mergem inspre munti 
 

Mi-e tare dor de noi cand eram tineri, 
Nu aveam griji si nici nu aveam bani. 
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Cand asteptam aceasta zi de vineri, 
Si n-aveam totusi 20 de ani. 

 
Si ne rugam s-avem sambata liber, 
Si ne rugam sa facem rost de bani, 

Pe-atunci si visul se vindea degeaba, 
Acum speranta se vinde doar pe ani. 

Refren:  
 

Sa ai averi, sa ai putere multa, 
Sa ai palate, s-o duci ca-n povesti 

Sa-ti vina totul gata fara munca, 
Zadarnicie este, tanar nu mai esti 

Refren:  
 
 
 

ZII, VASILE, ZII !!! 
 

M-o trimis mamuca-n sat 
Sa joc cu Badea Ignat 

Ca-i din neam bun si bogat 
Dar eu joc cu cine-mi place 
Nu stii mama ce mi-a face 

Acasa cind m-oi intoarce 
 

Refren: 
 

Zii, Vasile, zii, tot asa s-o tii 
C-asa-i place inimii 

Zii, Vasile, tu, ca amu-i amu 
Si-mi esti drag ca sufletul 

 
Badita meu nu-i banos 
Nici sa tine ca-i frumos 

Dar e tare dragastos 
Nu-i frumos cine se tine 

Da-i frumos cui ii sta bine 
Iaca uneia ca mine 

     
Refren: 

 

 

 

 

 

PENTRU INCEPATORI 
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10 negrii 

 
10 negrii mititei au papat oua  

1 s-a intoxicat si-au ramas doar 9  
 

9 negrii mititei au plecat la inot  
1 s-a inecat pe loc si-au ramas doar 8  

 
8 negrii mititei au mancat castane coapte  

1 s-a fript tare rau si-au ramas doar 7  
 

7 negrii mititei construiau la case  
1 si-a rupt un picior si-au ramas doar 6  

 
6 negrii mititei incaltau opinci  

1 a alunecat si-au ramas doar 5  
 

5 negrii mititei au plecat la teatru  
1 a jucat cam prost si-au ramas doar 4  

 
4 negrii mititei au mancat ardei  

pe-1 l-a piscat cam tare si-au ramas doar 3  
 

3 negrii mititei au fost la razboi  
1 a fost impuscat si-au ramas doar 2  

 
2 negrii mititei au tras cu tunul  

1 a murit din ei si-a ramas doar  
UNU! 

 
 
 
  
 

A a a, acum e toamna da 
 

A a a acum e toamna da  
Iarba cand se vestejeste  

frunza-n codru ingalbeneste  
A a a acum e toamna da  

 
E e e placuta vreme e  

mere prune nuci si pere  
noi avem dupa placere  
e e e placuta vreme e  

 
I i i , veniti copii la vii  

din struguri mustul se face  
si mustul noua ne place  

i i i veniti copii la vii  
 

O o o , se duc cocori-n stol  
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se duc cuci si randunele  
si ne pare rau de ele  

o o o, se duc cocori-n stol  
 

U u u , se macina grau  
si din grau painea se face  

si noua painea ne place  
u u u, se macina grau  

 
 
 

4 anisori sprancene 
 

(se bate din palme de 2 ori dupa fiecare vers)  
 

4 anisori sprancene  
Ochisori umbriti de gene  

Si gurita conturata  
De un strat de ciocolata  

Degetele curioase  
Gata ca sa tot descoase  

Lucrurile de prin casa  
Top in pat si zdup sub masa.  

 
Refren:  

Nici o clipa de ragaz  
Nu umbla la aragaz  

Portocala nu-ti mai place  
Lasa prizele in pace  
Nu cu pixul pe pereti  

Vai, tu faci cat 5 baieti  
Vai, tu faci cat 5 baieti.  

 
4 anisori zburdalnici  

Au nevoie de 3 paznici  
Ca sa-nvete sa se poarte  

Asa cum scrie la carte  
O carte de oameni mari  
Care nu mai vor sa stie  

De vremea cand ei traiau  
In tara copilariei.  

 
Refren: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A zis mama 
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A zis mama ca mi-o da,  
Valeleu, valeleu,  

Zestre cand m-oi marita,  
Valeu, valeu, valeleu.  

 
Douazeci de perne mici,  

Valeleu, valeleu,  
Toate pline cu furnici,  
Valeu, valeu, valeleu.  

 
Douazeci de perne mari,  

Valeleu, valeleu,  
Toate pline cu tzantzari,  

Valeu, valeu, valeleu.  

 

Am pierdut o batistuta 
 

Am pierdut o batistuta  
Ma bate mamica  

Cine afla sa mi-o deie  
Ca-i sarut guritza!  

 
Batista-i parfumata  

Se afla la o fata,  
La o fata frumoasa  
Pe care o iubesc... 

 
 

Are mama o fetita 
 

Refren:  
Are mama o fetita,  
Cat un ghemotoc!  
Are mama o fetita,  

Frumusica foc!  
Vesela si harnicuta,  

Unde s-ar afla,  
Parca e o furnicuta!  

Asa este ea!  
 

Si la scoala si acasa  
E mereu in zor!  

Fata mamii e voioasa  
Si de ajutor!  

 
Refren: ...  

 
 

Alunelu\' 
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Alunelu', Alunelu', hai la joc,  
Sa ne fie, sa ne fie cu noroc.  
Alunelu', Alunelu', hai la joc,  

Sa ne fie, sa ne fie cu noroc.  
 

Cine-n hora o sa joace,  
Mare, mare se va face.  

Cine n-o juca de fel  
Sa ramana mititel. 

 
 
 
 

Bate vantul frunzele 
 

Bate vantul frunzele,  
Invarte moristile,  

Randunica asa zboara,  
Iar eu trag zmeul de sfoara.  

 
Mama la placinte coace  

Si bunica lina toarce  
Tata trage la rindea  

Iar eu bat din palme-asa.  
 

Mosul taie lemnele  
Eu adun surcelele  

O fetita da la pui  
Iar eu in copac ma sui.  

 
 
 
 

Broasca Testoasa 
 

Am ani o mie asta-i tot  
Si vin asupra-mi altii  

Sub theo-balt regele got  
Crescui in rezervatii.  

Refren 
Hai-li, hai-lo, giuntacirticartacarto  

giuntacirticar-taca, tacarbalingar-taca, tacarbalingar-taca,  
gciuntacarticartacar, tacarbalingar-taca  

giuntacirticatacirto.  
 

Atate-au fost in acesti ani  
De care nu stiu boaba  

Acum expusa-s pentru bani  
La mosi intr-o taraba.  

Refren 
 

Stafia mortii nu-mi da ghes  
Nu stiu temuta-i coasa  
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Sunt broasca test, sunt broasca test  
Sunt broasca testoasa.  

 
Refren 

 
 

Cantecul gamei 
 

DO e-o doamna cam voinica,  
RE un rege mustacios,  

MI o mica turturica,  
FA un falnic chiparos,  

SOL un soldatel de treaba,  
LA un lac netarmuit,  

SI e ultima silaba  
Si spre DO iar am pornit.  

Do-re-mi-fa-sol-la-si-do, sol-do. 
 
 

Ceata lui Pitigoi 
 

Ceata lui Pitigoi,  
Trece mandra prin zavoi.  

Toti luptatori de soi,  
Dai intr-unul tipa doi.  

 
Aualeu ce taraboi,  

Dai intr-unul tipa doi.  
Aualeu ce taraboi,  

Dai intr-unul tipa doi.  
 

Ageri ca niste zmei  
Si cu pusca dupa ei.  
Sprinteni si ochesei,  
Latra cainii dupa ei  

 
Ham, ham, ham langa bordei,  

Latra cainii dupa ei.  
Ham, ham ham langa bordei,  

Latra cainii dupa ei  

 
Cucule, pasare sura 

Cucule, pasare sura, cuc, cu-cu,  
Cucule, pasare sura, cuc, cu-cu,  

Ce tot cinti la noi pe sura  
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.  

Ce tot cinti la noi pe sura  
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.  

 
Ori ti-e foame, ori ti-e sete, cuc, cu-cu,  
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Ori ti-e foame, ori ti-e sete, cuc, cu-cu,  
Ori ti-e dor de codrul verde  

Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.  
Ori ti-e dor de codrul verde  

Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.  
 

Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,  
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,  

Ci mi-e dor de codrul verde  
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.  

Ci mi-e dor de codrul verde  
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu. 

 

GAMA 
 

Vá povestesc marea dramá, ce pare de necrezut 
S-a petrecut íntr-o gamá, si-ntr-o zi uite-asa a-nceput: 
Bátrínul DO sedea la fereastrá si tacticos gazeta citea 

Iar doamna SOL, cu nasu-ntr-o carte, sá n-atipeascá se tot trudea. 
Micutul RE, vírít sub somierá, motanul vrea sá-l ia de mustáti 

Ce sá vá spun, era o atmosferá la fel la fel ca si-n alte dáti. 
 

Sá fi fost ora 9, cínd domnul DO, plictisit, 
Pe doamna SOL a íntrebat-o de ce LA, fiica lor n-a venit 

Iar doamna SOL, profund tulburatá, si-a spus ín gínd: “Ei, fie ce-o fi!” 
I-a explicat cá fata-i la teatru, cu un tínár blond ce se cheamá MI 

Compozitor si foarte simpatic, si cá-i student la conservator 
Iar domnul DO a spart un ceasornic spunínd ca ásta nu-i viitor 

 
MI ínsá a dat ascultare inimii pline de dor 

Si a compus acest cíntec, ce-a plácut imediat tuturor 
Succesul sáu a fost formidabil, iar domnul DO, profund coplesit 

Recunoscu cá-i strasnic báiatul si pentru LA e un sot potrivit 
 

Dupá un timp, doi ani mi se pare, a apárut si-un mostenitor 
Si dupá o scurtá deliberare sá-l cheme FA au spus toti ín cor 

Sá-l cheme FA au spus toti ín cor! 
 

- Mámicule, din familia noastrá mai lipseste o notá! 
- Care? 

- SI!!! 
-  

Si iarási s-a deliberat 
Cu barza s-a discutat 

Si SI cel asteptat… 
 
 
 
 

Iepuras, dragalas 
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Iepuras dragalas  
A fugit peste imas  

Si s-a dus colo sus  
Intr-o tufa s-a ascuns!  

 
Si Codau caine rau  

L-a zgornit din cuibul sau  
Si-a fugit speriat  

Colo-n codru-ntunecat! 
 
 

 

ÍN ARIZONA 
 

Ín Arizona m-am náscut, pe seaua unui cal 
Din brate mama m-a pierdut, cáci se grábea la bal. 

 
O, Suzana, sínt Rio cel vestit! 

Pistoale, puscá si lasou } bis 
Si-n lume am pornit! 

 
Asear’ seriful m-a arestat, cá m-a gásit cam beat 
Dar, dacá vreau sá má distez, la noapte evadez! 

 
O, Suzana, sínt Rio cel vestit! 

Pistoale, puscá si lasou } bis 
Si-n lume am pornit! 

 
Asa e viata de cowboy, cínd mergi pe cal cálare, 

Cínd dai un pumn si primesti doi, si oasele se-ndoaie. 
 

O, Suzana, sínt Rio cel vestit! 
Pistoale, puscá si lasou } bis 

Si-n lume am pornit! 
 
 
 

In padurea cu alone 
 

In padurea cu alune  
Aveau casa doi pitici  

Vine pupaza si spune  
Vreau sa stau si eu aici  

Pu-pu-pu, pu-pu-pu  
Vreau sa stau si eu aici, bis  

 
Iata vine si-o broscuta  

Top, top, top sarind mereu  
Daca e loc in casuta  

Tare-as vrea sa stau si eu  
Top-top-top, top-top-top  
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Tare-as vrea sa stau si eu, bis  
 

Soricelul striga-ndata  
Iata si eu am venit  

Casa voastra e curata  
Noroc, bine v-am gasit  

Chit-chit-chit, chit-chit-chit  
Noroc, bine v-am gasit, bis  

 
Si-n casuta cea draguta  

Stau vreo cinci prieteni mici  
Soricelul si-o broscuta  

Pupaza si doi pitici  
Tra-la-la, tra-la-la  

Stau vreo cinci prieteni mici, bis 
 
 
 
 
 

In padurea verde 
 

In padurea verde  
Bucurie multa  

Cu baieti si fete  
Canta cucul canta.  

 
Odiridi, odirididina  

Odirididina uha! 
 
 
 
 

Infloresc gradinile 
 

Infloresc gradinile,  
Ceru-i ca oglinda,  
Prin livezi albinele  

Si-au pornit colinda.  
 

Canta ciocarliile  
Imn de veselie,  
Fluturii cu miile  

Joaca pe campie.  
 

Joaca fete si baieti  
Hora-n batatura.  

Ah! de ce n-am zece vieti,  
Sa te cant Natura.  

 
 

ÍN TARA LUI MURÁ-N GURÁ – moment poetic pt. copii 
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In tara lui Murá-n Gurá 
Totu-mi este pe másurá 

Cínd má scol de dimineatá 
Nu la 7 ci la 10 

Vine-o tavá cu dulceatá 
Si-un pahar cu apá rece. 

 
Si dulceata-mi zice: ia-má! 
Si paharu-mi zice: bea-má! 
Ia-má, bea-má! Usor de zis 

Gura ínsá s-o deschizi 
Nu-i deloc asa usor 

Ajutor! Ajutor! 
 

Lingurita grijulie 
Imi deschide gura mie 
Ei, asa mai merge, zic 
Dacá má ajuti un pic. 

 
Vine vremea sá fac baie 

Apa intrá ín odaie 
Cu volanele-i albastre 

Ne-adresám domniei voastre: 
Cum doriti sá fiti spálat? 

Uite-asa, culcat ín pat. 
Cum doriti sá fiti láut? 
Uite-asa, ín asternut. 

Si acum prosopul cel pufos 
Se-ncliná moale pína jos. 

 
Sá vá frec, as vrea, pe spate 

Vai de mine, nu se poate! 
Intreabá-te si íntreabá-má 

Cum sá ies din plapumá 
Afará-i frig, ín pat e cald 

La urma urmei nu má scald 
 

In tara lui Murá-n Gurá 
Casti o gurá cít o surá 

Si índatá-ti picá-n ea 
Tot ce vrei si tot ce-ai vrea 

 
Sármálute-n foi de vitá 

Supá caldá, tocánitá, 
Cozonac, compot, halvitá, 

Círnáciori si ciulama, 
Muráturi, etcetera… 

 
Am míncat de m-am umflat! 

Nu-i nimic, o macara 
Iatá cá pe sus má ia 

Si m-aseazá, dupá plac, 
Colo-n umbrá, ín hamac. 
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Uta-uta, ce sá zic 
Bine-i cínd nu faci nimic! 

 
Lectiile-mi stau pe masá 

Dar de lectii, záu, nu-mi pasá! 
Eu má legán ín hamac 

Ele singure se fac. 
 

Dragá aritmeticá 
Nu stiu ce te-mpiedicá 

Sá-mi rezolvi vreo 5 probleme 
Eu de fleacuri nu am vreme! 

 
Draga mea gramaticá 

Nu fii antipaticá 
Nu fii, záu, nesuferitá 

Si transcrie-ntr-o clipitá 
Exercitiile mele 

Vezi cá eu n-am timp de ele! 
 

Draga mea istorie 
Vezi cá n-am memorie 
Tine tu mai bine minte 
Cine s-a luptat cu cine 

Ín ce an si-n care loc 
Eu sá-nvát n-am timp deloc! 

 
Lectiile-mi fac pe plac 

Stau si motái ín hamac. 
 

Ín tara lui Murá-n Gurá 
Am prieteni pe másurá 

Vreti sá vi-i prezint, cumva? 
S-a fácut! Poftiti íncoa’! 

 
Ásta-i Puiu, prinde muste 
Ásta-i Licá, vreau gáluste 

Ásta-i Mircea, strímbá nas 
Ásta-i Dutu, mielul gras 
Asta-i Mita, linge friscá 

Ásta-i Tudor, nu se miscá 
Asta-i Sanda, somn ín gene 
Si-ásta-s eu, burduf de lene. 

 
Toatá, toatá ziulica 

Ati vázut, nu fac nimica! 
Si programul nu se-ncarcá 

Astfel nu e de mirare 
Cá ceva má-mbie, parcá 

Si má cheamá la culcare. 
 

Ah, mi-e somn de pic! Si-apoi 
Prea mult am vorbit cu voi 
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Cínd vorbesc mai multisor 
Obosesc íngrozitor 

Somnul repede te furá 
Ín tara lui Murá-n Gurá 

Nici n-ai timp sá cati la luná 
 

Noapte buná! 
Noapte buná! 

 
 

RÍNDUNICA – moment poetic 
 

Sase pui si-o biatá mamá. 
Mai demult, o ríndunicá 

Avea-n cuibu-i sase pui, 
Si privea la ei, sármana, 

Ca la chipul soarelui. 
 

Íntr-o zi, cínd vázuse ríndunica, 
Cá puii ei se fácuserá voinici, 

N-a mai stat, nici cít ai clipi sub soare, 
Píná cínd pe fiecare 

Mi i-a ínvátat sá zboare. 
 

Si, cínd puii ei stiau sá zboare 
Íncotro voiau, sub slaváríndunica, ostenitá, a cázut ín cuib bolnavá. 

Si, cu ochii plini de lacrimi, tintá-n ochii fiecui, 
Zise celor sase pui: 

 
Dragii mamei, eu, de-aseará, am ín inimá un cui. 

Aripile greu má dor, dar nici vorbá sá mai zbor. 
Dumnezeu mi-a dat puteri, oricínd am avut nevoi 

Sá aduc íntruna hraná pentru mine, pentru voi. 
 

Azi, cínd ínsá sínt bolnavá, dragii mamei, se cuvine 
Mari, cum v-a crescut máicuta, sá-ngrijiti si voi de mine. 

Si, ca nici unul dintre puii mei sá nu simtá cá mi-e rob, 
Sá-mi aduceti, fiecare, zilnic numai cíte-un bob. 

Ale voastre sase boabe milostive, má vor tine 
Píná cínd s-o-ndura cerul sá má facá iarási bine. 

 
Ascultínd cuvíntul mamei, au plecat cei sase pui 

Si-au adus, ín sase zile, fiecare bobul lui. 
Dupá aceea ínsá puii, beti de-al slávilor ínalt, 

Ín speranta cá va duce celálalt, n-a maid us nici unul boboul. 
Si, uitatá, mucenica a murit apoi de foame. 

Cea mai sfíntá ríndunicá! 
 

Si-a rámas de-atunci povestea tristá si neluatá-n seamá, 
Cá o mama poate creste sase, opt, chiar zece pui, 

Dar cá zece pui, adesea, nu pot toti hráni o mamá. 
La ospete 
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La ospete ursul cere, ursul cere,ursul cere  
La ospete ursul cere, ursul cere,ursul cere  

Nu mai faguri plini de miere, nu mai faguri plini de miere.  
Iepurasul vrea laptuci, vrea laptuci, vrea laptuci  
Iepurasul vrea laptuci, vrea laptuci, vrea laptuci  
Cat de multe sa-i aduci, cat de multe sa-i aduci.  

Veverita vrea alune, vrea alune,vrea alune  
Veverita vrea alune, vrea alune, vrea alune  

Capra iarba din padure, capra iarba din padure  
Catelusul vrea un os, vrea un os vrea un os  
Catelusul vrea un os, vrea un os, vrea un os  
Cat de mare si gustos, cat de mare si gustos  

Iar copii vor indata, vor indata,vor indata  
Iar copii vor in data, vor indata, vor indata  
Prajituri si ciocolata, prajituri si ciocolata. 

 

La revedere, tabara draga!  

La revedere, tabara draga! 
La revedere, noi plecam. 

Sa stii tu, draga, ce rau ne pare  
Si cat de mult noi regretam. 

 
 

Podul de piatra 
 

Podul de piatra  
S-a darimat.  
A venit apa  

Si l-a luat.  
Vom face altul  

Pe riu in jos,  
Altul mai trainic  
Si mai frumos. 

 
 
 

Pupaza din tei 
 

Pu, pu, pu, strici mereu,  
Somnul meu, pupaza din tei.  

Las ca mi te prind motato  
Si te-oi intreba ce vrei,  

Cand ti-oi smulge coada toata  
Si te-oi vinde pe cinci lei.  

 
Pu, pu, pu, pu, pu, pu, chiar acu,  

O sa-ti viu de hac!  
Si-ajungand la tei caciula  
Peste cuib capcan-o fac.  

Si-apoi, scotocind cu mana,  
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Prind de gat puiul de drac.  
 

Ha, ha, ha, vezi asa,  
Mi te-am prins, ca de mult ti-o coc!  

Si la targ ajuns cu dansa,  
Printre lume imi fac loc,  

Strigand cat ma tine gura,  
Sa se-auda-n iarmaroc:  

 
Negustor, pupazi vand,  

Marfa mea-i blanda ca un miel.  
Dar un mos cu barba deasa,  

De unde-o fi fost de fel,  
Imi croi cateva bete,  
Luand pupaza cu el.  

 
Ajutor, hai sariti!  

Hotii, mai, prada-un negustor.  
Mosul insa, rupand sfoara,  

Zvarle pupaza spre nor,  
Si dihania, voioasa,  

O porni spre sat in zbor.  
 

Astazi iar, pu, pu, pu, ca un drac,  
Sus in tei la noi!  

Poti sa canti la noi, spurcat-o  
Pana-n veacul de apoi!  
Nu mai fac negustorie  

Cu motate de-alde voi. 
 
 
 
 

Saniuta fuge 

Saniuta fuge,  
Nimeni n-o ajunge,  

Are dor de duca,  
Parca-ar fi naluca.  

 
Refren:  

Toata ziua prin zapada,  
Vine lumea sa o vada,  

Saniuta e usoara,  
Fuge parca zboara.  

 
 

Are talpi lucioase  
Varfurile-ntoarse  

Pod de scandurele,  
Sa tot stai pe ele.  
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Peste hopuri sare  
Ca pe zmeu calare  

Hatul de-o sa scape  
Tranta e aproape. 

 
 

 
Sunt o fata frumusica 

 
Sunt o fata, sunt o fata frumusica  
Si de fel sunt maruntica mai, mai  

 
Esti o fata, esti o fata frumusica  
Si de fel esti maruntica mai, mai  

 
Taticu-i cam suparat  

Ca n-are si el baiat  
 

Dara mie, dara mie nici ca-mi pasa  
Ca eu sunt cea mai frumoasa mai, mai  

 
Dara tie, dara tie nici ca-ti pasa  

Ca tu esti cea mai frumoasa mai, mai  
 

Mor flacaii dupa mine  
Dar eu cred c-asa-i mai bine  

 
Mor flacaii dupa tine  

Dar tu crezi c-asa-i mai bine  
Hop si-asa!  

 

 

 

Taberistii   

Glasul taberistilor  
Se aude peste vai, 

Unii tipa, altii zbiara, 
Altii sar pe geam afara 

C-asa-i viata taberistilor 
 

Dimineata numai ceai 
Pana la amiaza ,vaai! 

La amiaza macaroane 
Pana seara mor de foame  
C-asa-i viata taberis-tilor. 

 
La baieti in dormitoare 
E-o putoare de piciare, 
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Perne zboara peste tot, 
Instructorii nu mai pot. 

C-asa-i viata taberistilor. 
 

La fete in dormitoare 
Oglinzi stralucesc in soare. 

Fuste,rochii aruncate, 
Geamantane rasturnate. 
C-asa-i viata taberistilor. 

 
 

Taranul e pe camp 
 

Taranul e pe camp,  
Taranul e pe camp.  

Ura draguta mea!  
Taranul e pe camp.  

 
El are o nevasta,  
El are o nevasta.  
Ura draguta mea!  
El are o nevasta.  

 
Nevasta un copil,  
Nevasta un copil.  
Ura draguta mea!  
Nevasta un copil.  

 
Copilul are-un ciine,  
Copilul are-un ciine.  

Ura draguta mea!  
Copilul are-un ciine.  

 
Si ciinele-un cotoi,  
Si ciinele-un cotoi.  
Ura draguta mea!  

Si ciinele-un cotoi.  
 

Cotoiul are soareci,  
Cotoiul are soareci.  

Ura draguta mea!  
Cotoiul are soareci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un elefant 
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Un elefant 
Se legana 

Pe o panza de paianjen 
Si pentru ca 
Nu se rupa 

A mai chemat 
Un elefant 

 
Doi elefanti 

Se leganau... 
:::::: 

:::::::: 
::::::: 
:::::::: 
:::::::: 

Zece elefanti 
Se leganau 

Pe o panza de paianjen 
Si pentru ca 

Panza s-a rupt  
Toti elefantii au cazut! 

 
 
 
 
 
 

Una este luna 
 

Sa mai punem una, sa se faca doua  
Doua maini copilul are,  

Una este luna.  
 

Sa mai punem una, sa se faca trei,  
Trei crai vin din departare,  

Doua maini copilul are,  
Una este luna.  

 
Sa mai punem una, sa se faca patru,  

Patru roate carul are,  
Trei crai vin din departare,  

Doua maini copilul are,  
Una este luna.  

 
Sa mai punem una, sa se faca cinci,  

Cinci degete la o mana,  
Patru roate carul are,  

Trei crai vin din departare,  
Doua maini copilul are,  

Una este luna.  
 

Sa mai punem una, sa se faca sase,  
Sase zile lucratoare,  
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Cinci degete la o mana,  
Patru roate carul are,  

Trei crai vin din departare,  
Doua maini copilul are,  

Una este luna.  
 

Sa mai punem una, sa se faca sapte,  
Sapte zile saptamana,  

Sase zile lucratoare,  
Cinci degete la o mana,  

Patru roate carul are,  
Trei crai vin din departare,  

Doua maini copilul are,  
Una este luna  

 
Sa mai punem una, sa se faca opt,  

Opt e ziua mamei mele,  
Sapte zile saptamana,  

Sase zile lucratoare,  
Cinci degete la o mana,  

Patru roate carul are,  
Trei crai vin din departare,  

Doua maini copilul are,  
Una este luna.  

 
Sa mai punem una, sa se faca noua,  

Noua-i zi de sarbatoare,  
Opt e ziua mamei mele,  

Sapte zile saptamana,  
Sase zile lucratoare,  

Cinci degete la o mana,  
Patru roate carul are,  

Trei crai vin din departare,  
Doua maini copilul are,  

Una este luna.  
 

Sa mai punem una, sa se faca zece,  
Zece-i nota cea mai mare,  

Noua-i zi de sarbatoare,  
Opt e ziua mamei mele,  

Sapte zile saptamana,  
Sase zile lucratoare,  

Cinci degete la o mana,  
Patru roate carul are,  

Trei crai vin din departare,  
Doua maini copilul are,  

Una este luna.  
 

Una este luna. 
 
 

Ursuletul din Fagaras 
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Traia odata-n Fagaras un pui de ursulet,  
Era zburdalnic si poznas, un pic cam nataflet,  

Cu ochii boabe de cafea pe carnu-i botisor,  
Lui nici prin gand nu ii trecea ca se va face actor.  

 
Sarea ursuletul si se plimba haihui,  
Padurea intreaga parea ca e al lui.  
Sarea ursuletul si se plimba haihui,  
Padurea intreaga parea ca e al lui.  

 
Dar iata ca-ntr-o zi fu prins d-un vanator,  

Si pe drumul lung de fier, trimis la un dresor,  
Ajuns acolo-n prima zi, statu botos si trist,  

Dar apoi se-n veseli vazand ca e artist.  
 

Sarea ursuletul, de toate invata,  
Dar primul spectacol il cam ingrijora.  

Sarea ursuletul de toate invata,  
Dar primul spectacol il cam ingrijora.  

 
Radeau parintii, radeau bunicii, radeau copiii toti 

 
 
 

Veronica 
 

Veronico, Veronico,  
Fata buna si cuminte  

Pentru tine, Veronica,  
Traista este darul meu.  
Ea e plina de povetze.  
E o traista fermecata!  

Poate multe sa te invete,  
Daca o asculti mereu!  

Refren:  
A oricui poate fi, si a lui si a ta.  

Doar daca intr-o zi poti spune asa:  
"Eu sunt harnic si bun  

Sunt viteaz si indraznet,  
Cuminte si bun sunt oricand."  

Ea e plina de povete  
Si in orice imprejurare poate multe sa te invete  

Daca o vei asculta.  
O primesti numai o data,  

La o zi de sarbatoare;  
E o traista fermecata.....  

Veronica e a ta !  
 

Zana buna si frumoasa mi-ai adus o bucurie,  
Traista care mult imi place si am s-o ascult mereu.  

Refren:  
Vine Ploaia 
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Vine ploaia, bine-mi pare  
In gradina am o floare  

Ploaia o va creste mare  
Bine-mi pare, bine-mi pare.  

Dupa ploaie soarele  
Isi arata razele,  

Norii s-au imprastiat  
Curcubeul s-a aratat. 

 
 
 

Vine primavara 

Pe dealuri si campii  
Suna toata tara  

De cantece zglobii.  
Peste dealuri si livezi  

Suna o urare  
Primavara vis dorit  

Bine-ai venit.  
 

Vine primavara  
Cu cerul fara nori  

Si isi pune tara  
Cununa ei de flori.  

Ca o hora prin gradini  
Zboara fluturasii  

Primavara te-am dorit  
Si-ai venit.  

 
Vine primavara  

Cu luminoase zari  
Si imbraca tara  

In strai de sarbatori.  
Lumea toata e a ta  

Razi copilarie  
Pretutindeni este loc  

De cant si joc.  

 
 

Vine, Vine Primavara 
 

Vine, vine primavara,  
Se asterne toata tara.  

Floricele pe cimpii,  
Hai sa le-adunam, copii.  

 
Creste, creste iarba verde,  

Ciocirlia-n nori se pierde,  
Haideti s-ascultam, copii,  

Al ei cintec din cimpii.  
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Cucul, cucul striga tare,  
Pitpalacu-n lunca sare,  
Mieii zburda pe cimpii,  

Haideti sa-i vedem, copii. 
 
 
 
 

Vivat veselia 

Peste drum de casa o fetita plange  
De-atata durere mainile isi frange  

Fiindca ursuletul cu ochi ca de smoala  
Fiind dus dupa mure nu s-a dus la scoala.  

 
REFREN  

Vivat veselia  
Traiasca in veci farmecul ei  

Hei, hei, hei  
Ea iti aduce tot ce vrei.  

 
 

Un baiat si-o fata de un ceas se cearta  
Ea ar vrea sa-l ierte insa el n-o iarta  
Pare foc baiatul dar se cam preface  

Stie ca se cearta doar ca sa se-mpace.  
REFREN  

 
 

Merg ca-n poezie si se tin de mana  
Un batran agale, langa o batrana  

Ea il dojeneste cum face de-o viata  
"Nu ti-ai luat fularul nici azi dimineata!"  

REFREN 

 

 

 

Vulpe tu mi-ai furat gasca 
 

Vulpe tu mi-ai furat gasca  
Da-mi-o inapoi, da-mi-o inapoi.  

Ca de nu eu vin cu pusca,  
Si cu 3 copoi,  

Ca de nu eu vin cu pusca,  
Si cu 3 copoi.  

 
Lele vulpe fii cuminte  

Nu mai tot fura, nu mai tot fura.  
Gaste fripte si placinte  
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Nu-s de dumneata,  
Gaste fripte si placinte  

Nu-s de dumneata.  

 

 

ZUM-BA-BA 

Noi sintem indienii fiorosii 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

Avem pistoale si cutite rosii 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

Din Texas am plecat, la Rio am vinat } bis 
Si soarele in spate l-am lasat 

 
Din Mexico plecat-am toti odata 

Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 
Spre Texas ca sa cucerim o fata 

Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 
Si-n dorul lor nestins, navala i-a cuprins } bis 

Ca sa-si inceapa viata de cowboy 
 

Si iata ca din codrul verde-apare 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

O diligenta plina de chitare 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

Care ducea cu ea spre California } bis 
O prea frumoasa fata de serif 

 
Si iata ca din codrul negru-apare 

Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 
O diligenta plina de pistoale 

Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 
Care ducea cu ea spre California } bis 

O prea frumoasa fata de serif 
 

Asa-si duceau baietii nostri viata 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

Sculindu-se la 10 dimineata 
Zum-ba-ba ba-zum-ba zum-ba-ba 

Caci seara nu dormeau, stateau si compuneau } bis 
Acest refren de dragoste pierdut. 

 

 

12.03.2012 
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