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CCE-556 Mă întorc zdrobit la Tine 
Text și muzică:  Mariana Someșan

Ref

1  Mă întorc zdrobit la Tine,
Unde Doamne să mă duc?
Vreau să-mi schimbi a mea viață.
Vreau să-mi fii și Domn și scut.
    Vreau să simt a Ta iubire,
    Vreau povara sămi descarc,
    Vreau să las a mea durere
    (: Și să ies cu Tinen larg.  :) 

2   Vreau să pot păși pe valuri,
Vreau iar mreaja s-o arunc,
La porunca Ta, Isuse, 
Că Tu ești așa de sfânt.
    Nu mai vreau să fiu levitul
    Cea trecut nepăsător,
    Dămi uleiul pentru rane, 
    (:  Dămi și apă în ulcior.  :)

3   Dă-mi bănuții Tăi, Isuse, 
Ca să pot plăti la han,
Pentru cel ce nu mai are
Nici mâncare și nici bani.
    Vreau în via Ta, Stăpâne,
    Să lucrez cum Tu miai spus,
    Pasul meu să fie sigur
    (:  Dar pe urma Ta, Isus.  :)

4   Vreau să pun lumina-n sfeșnic
Pentru cei ce sunt pierduți,
Vreau să mă faci sare-n lume
Și să țin Cuvântul sus.  
    Vreau săȚi dau onoarea toată
    Ție, Soare fărăapus,
    Rege sfânt venit din ceruri
    (:  Preaiubitul meu Isus.  :)
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