
        
1.Aș vrea să urc spre

Andante      
cer, un dei lu mi nă

     
Și um bra re cea

    
nop ții no mai simt,     
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Aș vrea, I sus, ca

      
pa cea Ta di vi nă

     
Să măn so țeas că

    
pâ nă la mor mânt.      
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Pri vesc cu dor spre

     
za rea cea al bas tră

     
Și știu ca co lo

    
nu e nici un nor,    
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O, Doam ne, la să

      
ploa ia cea târ zi e

     
Să u de lin a

    
i ni mii o gor.       

CCE550 Aș vrea să urc spre cer
Text și muzică:  Mariana Someșan

Ref

1   Aș vrea să urc spre cer, undei lumină
Și umbra recea nopții no mai simt,
Aș vrea, Isus, ca pacea Ta divină
Să mănsoțească până la mormânt.
    Privesc cu dor spre zarea cea albastră
    Și știu cacolo nu e nici un nor,
    O, Doamne, lasă ploaia cea târzie
    Să ude lin a inimii ogor.

2   Nie dor de cer, căci neai legat de Tine
Și Tu ești viața noastră, scump Isus,
Străini și călători suntem în lume,
Iar casa noastră esten ceruri, sus.
    Atâtea vânturi bat azi peste noi,
    Dar vrem făclia Ta so ținem sus.
    O, Doamne, lasă focul Tău, Isuse, 
    Să ne aprindă iar ca lanceput!   

3   Și noi, ca Petru, Tentrebăm adesea,
La cine să ne ducem, scump Isus?
Cuvintele viețis doar la Tine, 
Ajutăne să ținem steagul sus!
    Căci mântuireaacum e mai aproape
    Decât în clipan care am crezut,    
    Isuse drag, vrem să cinăm cu Tine,
    Căci soarele sendreaptă spre apus!

4   Aș vrea să urc spre cer, undei lumină
Și umbra recea nopții no mai simt,
Mai sus de nori, de lacrimi și de tină,    
Prin Duhul Tău să lupt și să înving.
    Căci izbăvireaacum e mai aproape,
    Vrem capul să nil ridicăm în sus,
    Mai sus de nori, de lacrimi și de noapte,
    Căci Tu ești viața noastră, scump Isus!    
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