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CCE257 Mai fămă iar săȚi văd lumina
Text și muzică:  Mariana Someșan

Sostenuto

1   Mai fămă iar săȚi văd lumina,
Întinde iarăși brațul Tău.
    (: Mai fămă iar săȚi văd iubirea,
    Ridicămă prin harul Tău.  :)

2   Mai fămă iar săȚi văd cărarea
Pe careai mers pe drum spre cer.
    (:  Mai fămă iar săȚi văd lucrarea,
    Mai fămă iar să cânt, să sper!  ;)

3    Mai fămă iar săȚi văd puterea,
Cum nam văzuto pânăacum.
    (:  Să pot să spun întotdedauna
    Cât ești de mare și de bun.  :)

4  Mai fămă iar săȚi  aud glasul
Și săȚi deschid ascultător.
    (:  Să stăm la cină împreună,
    Să Te urmez cu mai mult dor!  :)

5    Mai fămă iar săȚi simt iubirea
Și gândul sfânt să ȚiL cunosc,
    (:  Mai fămă iar săȚi  aștept venirea
    Și sămi găsesc în Ține rost!  :)

6   Mai fămă iar să stau de veghe
Șin ceas târziu, șin zori de zi.
    (:  Mai fămă iar să merg cu Tine
    Pe orice cale vei dori! :)
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CCE258 Miai pus inel în deget
Text și muzică:  Mariana Someșan

1   Miai pus inel în deget șio mantie pe umeri
Și mai primit acasă cu multă bucurie,
    (:  Miai aruncat păcatul în apele uitării
    Șin cartea vieții Tale Mai scris pentru vecie!  :)

2    Te port deatunci în suflet ca peo comoară sfântă,
Chiar dacă mulți în jurumi privesc și nunțeleg,
    (:  Ziditumiam și casa și viața mea pe stâncă,
    Din tot ce e sub soare, pe Tine te aleg!  :)

3   Că Tu ești pentru mine deplină izbăvire,
Alin și mângâiere în lumea de dureri,
    (:  Ești tainică putere în inima smerită
    Și veșnică luminăn cetatea cea din cer!  :)

4   Ce mare va fi ziua când insuți Tu, Isuse,
Vei coborâ din ceruri, la Tine să ne iei,
    (:  Ce plin va fi văzduhul de cântecul iubirii
    Ce sfântă va fi clipa când Tu vei fi cuai Tăi! :) 
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