
  
1.Miea

Moderato

   
  

șa de dor de ce ruri, miea

   
  

șa dedor de Ti ne, Miea

   
  

șa dedor, o,Doamne, de     


4

   
  

cal de pri mă veri, La

   
  

cru cea Ta, I su se, eu

   
  

vin sămilas po va ra, Sămi      


7

   
  

dă ru iești prin Du hul, iar

    


sfin te mân gâ ieri. Des

     


chi de,Doam ne, ce rul, să  -    - - -


10

    


pot să Te a dor, Cu

      
i ni ma cu ra tă, iu

    


bit Mân tu i tor! Des-- - - -- - - - -


13

     


chi de,Doamne, ce rul, să

     
pot să Te a dor, Pe

      
a ripide lu mi nă să

    


pot din nou să zbor.-- - - - -

CCE563 Mie așa de dor de ceruri
Texy și muzică:  Mariana Someșan

Refren

1   Mieașa de dor de ceruri, 
   mieașa de dor de Tine,
Mieașa de dor, o, Doamne, de calde primăveri,
La crucea Ta, Isuse, eu vin sămi las povara,
Sămi dăruiești prin Duhul, iar sfinte mângâieri.

Refren:
Deschide, Doamne, cerul, să pot să Te ador,
Cu inima curată, iubit Mântuitor!
Deschide, Doamne, cerul, să pot să Te ador,
Pe aripi de lumină să pot din nou să zbor. 

2   Mieașa de dor de ceruri,  
    mieașa de dor de Tine,
Mie dor de ploaia lină, mia sete de izvor.
La tronul dendurare, inima mea teașteaptă,
So umpli de putere, iubitul meu Păstor.

3   Mieașa de dor de ceruri,
     mieașa de dor de Tine,
Și fără Tine, Doamne, nu vreu să mai pășesc.
Lumina Ta divină, pe drum să mă conducă
Șimbracămă, Isuse, cu Duhul Tău ceresc.
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4   Mieașa de dor de ceruri, 
mieașa de dor de Tine,
Și fără Tine, Doamne, nu pot să mai pășesc!
Prin nopți de întristare, Isus, miești sărbătoare
ȘiȚi spun ca Petru, Doamne, Tu știi că Te iubesc!

5  Mieașa de dor de ceruri, 
mieașa de dor, Isuse,
Cu fulger de lumină viața sămi brăzdezi!
Deschide, Doamne, cerul, să pot salerg cu Tine
Și valuri de Rusalii, Te rog sămi dăruiești


