
&
?
43

43

..œœ œœ œœ œœ
Te do- resc!..œœ œœ œ̇ œ

..œœ œœ œœ œœ
Te do- resc!

..œœ œœ œ œ
œ˙

œœ œœ œœ œœ
Să Te văd, I -

œ œ œœ œœ œ œ
œœ œœ œœ œœ

sus, vo - iesc!

œœ œœ
œ œ˙

..œœ œœ œœ œœ
Vreau să merg la..œœ œœ œœ œœ

&
?

6 ..œœ œœ œœ œœ
Ti - ne'n ce - ruri,..œœ œœ œ œœœ

œœ œœ ..œœ jœœ
Lân -gă Ti - neœœ œœ ..œœ Jœœ

..œœ œœ œœ œœ
să fiu pu - ruri,..œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œ œ œœ
Şi pe tron să Te

œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ

œœ ˙̇
pri - vesc!œ œ ˙̇œ

PDC-168 Te doresc
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PDC-168  Te doresc!

1    Te doresc!  Te doresc!
Să Te văd, Isus, voiesc!
Vreau să merg la Tine'n ceruri,
Lângă Tine să fiu pururi,
Şi pe tron să Te privesc!

2    Vin' pe nor! Vin' pe nor!
Soare blând, strălucitor!
Ce plăcută mi-ar fi ştirea
Că plec sus, să văd mărirea
Veşnicului Creator!

3    Ce frumos! Ce frumos!
Stol de îngeri glorios!
Toată veşnica cetate
E din pietre nestemate
Şi din aur luminos.

4    Paradis! Paradis!
Tu al vieţii mele vis!
Lângă Râul de-apă vie,
Totu-i pace, bucurie,
Doamne, du-ne'n paradis!

B-451  Las'să merg, las'să merg

1    Las'să merg, las' să merg
Pe Isus voiesc să-L văd;
De cuvântul cel luminat,
Sufletul meu e însetat.
[: Lângă tronu-I vreau să şed. :]

2    Ce frumos, ce frumos,
E în ţara lui Cristos;
Aripi,  aripi de-aş avea,
Peste zări-albastre-aş zbura.
[: Pân' la tronu-I maiestos:]

3    Cum va fi, cum va fi,
Colo sus când voi sosi,
În oraşul cel de aur,
Al lui Dumnezeu tezaur.
[:  Unde'n veci voi locui. :]

4    Paradis, paradis,
Porţile tu mi-ai deschis,
Ce frum'seţe e în tine,
Nimenea n'o poate spune.
[: Doamne parcă e un vis. :]
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