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CCE524 Atâta vreme ai crezut că baniți vor da fericirea
Text și muzică:  Mariana Someșan

Ref

1  Atâta vreme ai crezut că baniiți vor da fericirea
Și an de an mereu ai strâns, pân'  ai uitat ce e iubirea.
    Azi nul mai vezi pe cel lipsit și nu mai ai nici bunătate,
    Îți merge vestea că trăiești și ești bogat și ai de toate.  

2   Deatâta vreme nu  tentrebi ce cred Eu, oare, despre tine,
Cuvântul Meu îți spune azi: Întoarcete din nou la Mine!
    Ești orb și gol, nenorocit și mai sărac ca înainte
    Șiatunci când vii  'naintea Mea înșiri aceleaș vechi cuvinte.  

3   Te sfătuiesc să vii degrab'  să cumperi aur de la Mine
Și haine albe, să teacoperi, căci, iată, miezul nopții vine.
    Te sfătuiesc să te întorci , până mai poți găsi lumină,
    Nu te juca cu mila Mea, căci nu știi mâine ceo să vină.  

4  Tu nu mă mai iubești demult, vrăjmașul ția furat iubirea 
Și rătăcirea tea cuprins și mareți este amăgirea.
    Întoarcete îți spun din nou, până mai poți găsi cărarea
    Și strângeți sus în cer comori și numi nesocoti mustrarea.  

5   Căci unde e inima ta, acoloți este și comoara,
Nu arunca Cuvântul Meu și numi disprețui răbdarea. 
    Căci nu e mult și voi veni și numi vei auzi strigarea,
    Tentoarce azi din drumul tău și nuți plătești neascultarea.  
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