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1   Deatâția ani stă Domnul tău
În pragul casei tale,
Dar tuL respingi șialungi mereu
Cu multeleți greșale.
    (:  Așteaptă harun ușa ta
    Iertarea lui săȚi dea,
    Tu nuL primești șiL lași așa
    Deatâția ani să stea.  :)

2   Teașteaptă fericirean prag
Săți umple viațantreagă,
Tu gol și trist suspini pribeag,
Păcatul greu te leagă.
    (:  Iertarea Lui și pacea vrea
    În viața ta să vină,
    Săți umplentreagă viața ta
    Cu cântec și lumină.  :)

3   Dar tu te împietrești mereu.
O, nu ție teamă, oare
Că so sfârși și harul Său
Și lunga Lui răbdare?
    (:  Căaceasta poaten ușa ta
    E ultima bătaie
    Și că apoi va mai urma
    Doar veșnica văpaie?   :)

4   O, nu te temi căaceastă zi
Sfârșitul o săți fie
Și noaptea care va veni
Va fi pe veșnicie?
    (:  Când glasul Lui te cheamă iar,
    Iubitul meu, ascultă,    
    Primește al iertării har,
    Căci vina ta e multă!   :)
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