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1   Sunt gata săȚi urmez, Isuse,
Sunt gata să mă chemi șiacum,
Nimic nam ce să mă mai țină
Sau să mămpiedice pe drum.
    Nimic nam să mai iau din lume,
    Afară doar den bun rămas,
    Nimic nu vreau din tot cembie,
    Nimic nu plâng din tot ce las.

2   Tot ceam iubit trimitnainte,
Tot ceam urât trimitnapoi,
Lângă răscrucea mai fierbinte,
Stăm astăzi numai amândoi.
    Azi în sfârșit răsuflu liber,
    Pot dezlegat să Te urmez,
    Sunt gata săȚi primesc alături
    Orice pahar șiorice botez.

3  Prin Duhul Tău învăț, Isuse,
Cum săL iubesc pe Dumnezeu
Mai mult ca tot ceam drag pe lume
Din Duhul Tău, prin Duhul Tău.
    Din Duhul Tău știu ce răbdare
    Și ce iertare sunt dator
    Și cum să umblun ascultare
    Pe drumul cel mântuitor.

4   Prin Duhul Tău învăț, Isuse,
Să țin credința ce mai dat,
Saleg cu Tine orice soartă
Să Te iubesc cuadevărat.
    Nimic nam să mai iau din lume,
    Afară doar den bun rămas,
    Nimic nu vreau din tot cembie,
    Nimic nu plâng din tot ce las.
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