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PDC-428 O, cât de mult Isuse-aş vrea (II)
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1    O, cât de mult Isuse-aş vrea doritu-Ţi chip să-L pot vedea;
Alinul Tău să-l simt mereu  înviorând sufletul meu,
[: Duiosul glas să Ţi-L ascult,  atât de mult, atât de mult.  :]

2     La piept picioarele să-Ţi strâng  mişcat şi fericit să plâng,
Şi-n pacea care mi-ai adus să-Ţi cânt mereu Isus. Isus.
[: Cu faţa strânsă-n scumpu-Ţi sân, iubit Stăpân, iubit Stăpân. :]

3    Plecat cu capu-n poala Ta, Ţi-aş spune-atunci durerea mea,
Ţi-aş spune multul  meu suspin, din vremea când eram străin,
[: Cum n-am găsit odihna mea la nimenea, la nimenea. :]

4    Ţi-aş spune c-azi Isuse-al meu, nu-I nimeni fericit ca eu,
De cănd odihna mi-am aflat în harul Tău îmbelşugat.
[:  De când Stăpânul meu ceresc, eu Te iubesc, eu Te iubesc,  :]

5    Când  singur sunt aici străin de dorul Tău cu dor suspin,
O, ia-mă Tu la scumpu-Ţi sân pe-acest pământ  să nu rămân,
[:   Să-Ţi cânt în veci făr-de sfârşit, Isus iubit, Isus iubit.  :]

Nicoale Moldoveanu    
Andante


