
 

O VIAȚĂ DEDICAT Ă ȘLAGĂRULUI 

 DAN SPĂTARU   

 I) BEST OF - 1996 

 

Un Cd în care se regăsesc cele mai cunoscute iubite, cântece ale lui Dan Spătaru. Fie 

că e vorba Tărăncuţă, Tărăncuţă sau  Cântec pe care îl dăruieşti celui pe care îl poţi numi 

sincer Prietene, toate aceste melodii ne-au însoţit în Drumurile noastre. 

 

1.Tărăncuţă,ţărăncuţă (Ion Vasilescu/M. Maximilian)     4`18 

2.Nu vreau să plângi (repertoriu internaţional/ A. Andrei)    3`07 

3.Nimic nu e prea mult (Vasile Veselovschi/P. Maximilian)   3`40 

4.Drum bun   (G,Grigoriu/G.Grigoriu)    3`54 

5.Prietene (Temistocle Popa/Aurel Storin)     2`39 

6.În rândul patru (Temistocle Popa/Mircea Block)    2`31 

7.Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)     3`25 

8.Te-aşteaptă un om (I Cristinoiu/M. Dumbravă)    2`40 

9.Nici o lacrimă (I Cristinoiu/M. Dumbravă)     1`57 

10. Spune-mi unde, spune-mi cine (Temistocle Popa/Mircea Block)   3`19 

11. Te-am iubit Mario (Temistocle Popa/E. Rotaru)    2`53 

12. Spune-mi ce mai face mama (Temistocle Popa/Mircea Block)  3`19 

13. Măicuţă îţi mulţumesc (Temistocle Popa/E. Mirea)    2`44 

14. Trecea fanfara militară  (Temistocle Popa/Mircea Block)    3`20 

15. Vin` la noi la Megidia (Temistocle Popa/Mircea Bărbulescu)  3`42 

16. Cântec de tată (Temistocle Popa/Mircea Block)     3`34 

17. Cântec (Vasile Veselovschi/O. Goga)     3`04 

18. Să cântăm chitară mea (Temistocle Popa/Mircea Block)     3`12 

     

 

1. ŢĂRĂNCUŢĂ, TĂRĂNCUŢĂ 

 



 

I) Cînd iese badea la cosit 

Iese şi mândra la prăşit 

Şi la horă duminica e tot cu ochii după ea 

Şi când e joc de alunel, mândruţa e tot lângă el 

 

Păi ţărăncuţă cum e ea, 

E drept că Bade i-ar plăcea 

Dar când îi cată vorba el 

Ea fuge şi nu vrea de fel 

Dar într-o zi n-a mai răbdat 

Şi i-a spus badea supărat 

 

Refren 

Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

De ce-mi cauţi tu pricin ă 

Vrei să uit că mi-eşti vecină? 

Când îmi ţii calea-ngrădină 

Noaptea când e luna-n nor 

Tocmai cand e luna-n nor 

 

Ţărăncuţă, țărăncuţă 

Cu fuiorul prins în brâu 

Î ţi merge vestea de sfioasă 

Că te-ncui şi ziua-n casă 

Dacă ziua eşti fricoasă 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

 

De data asta măi fată 



Zi bogdaproste c-ai scăpat 

Dar de te prind eu altă-dată 

Să ştii că intru în păcat 

 

Ţărăncuţă, țărăncuţă 

Cu bujori în obrajori 

O să mă aduci în stare, 

Să te prind de cingătoare, 

Ziua în amiaza mare 

Să-mi dai fraga buzelor 

Să-mi dai fraga buzelor 

 

II)  Ea fraga buzelor i-a dat, 

Şi-a apoi l-a luat şi de bărbat 

Şi-apoi la nuntă au jucat, 

Cu toţi prietenii din sat, 

Şi au mâncat şi au băut  

Trei zile nunta a ţinut  

 

Trecut-au ani şi ani de-atunci  

Şi-acolo-n satul dintre lunci, 

Gospodărie ca a lor, 

Şi voie bună ca a lor, 

Nu mai găseşti cât ai căta 

Nu mai găseşti la nimenea. 

 

 Refren: 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă, 

  Te-au nins florile de măr,  

Nu mai eşti tu tineric ă, 

  Dar eşti încă frumu şică 



  Şi-ţi stă bine ca mămică 

  Cu trei fire albe-n păr. 

  Cu trei fire albe-n păr. 

 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

  Cine e ca tine-n sat 

  Ai acum o fată mare 

  Şi de ea ești mândră tare 

  Că-i din cap pană-n picioare 

  Cum erai tu altădat. 

Cum erai tu altădat. 

 

  Păi să-ţi tr ăiască fetiţa 

  Şi să o vezi la casa ei 

  Şi să-ţi tr ăiască şi bădiţa 

  Şi să vă văd cu nepoţei. 

   

Ţărăncuţă, ţărăncuţă. 

  Cu bujori în obrăjori 

  Şi ne mai făcuşi surată 

  Doi băieţi pe lâng-o fată, 

  Ce vor creşte mari odată 

  Mândrii de măicuţa lor.  

  Mândrii de măicuţa lor.   

 

Muzica: Ion Vasilescu; Versuri: Mihai Maximilian 



2) NU VREAU SĂ PLÂNGI 

 

Chiar de crezi că viaţa încearcă să ne înfrângă, 

Azi când clipa despărţirii a sosit. 

Tu gândeşte-te că-n faţă vieţii amândoi avem,  

Totuşi încă atât de multe de rostit 

 

Vreau să ştii că voi purta în amintire 

Doi ochi trişti la geam în ultimul vagon 

Dar sunt sigur că povestea noastră nu se va sfârşi 

O femeie, un bărbat şi un peron iubito 

  

  Refren: 

   Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea. 

  Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito  

  Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

 

   Dacă-ţi va părea că dorul e o povară 

   Fruntea ta în faţa lui să n-o apleci. 

   Câtă vreme n-ai pierdut speranţa, îl poţi înfunta 

   Şi de clipele mai grele poţi să treci. 

 

Vreau să ştii că voi purta în amintire, 

Doi ochi trişti la geam în ultimul vagon 

Dar sunt sigur că povestea noastră nu se va sfârşi 

O femeie, un bărbat şi un peron iubito 

  

  Refren: 

   Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

   Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea  



   Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito,  

   Ştiu cât îţi e de greu  

   Doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

 

   Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

   Vreau să înţelegi că nu te voi uita 

   Azi vei pleca, dar nu din viaţa mea  

   Iubire sigur într-o zi  

   Pentru o viaţă împreună vom fi 

 

   Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

   Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea  

   Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito,  

   Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

  Muzica: repertoriu interna ţional; Versuri:  Andreea Andrei 

 

3) NIMIC NU E PREA MULT  

 

I)  Dacă îţi este dor, de casă, de părinţi, 

De soarele cu ochii fierbinţi 

Cât de dor ţi-ar fi, tot nu-i, 

Prea mult, prea mult. 

Dacă vreun gând purtându-te cu drag, 

Ades te va chema în prag 

Niciodată să nu spui 

Prea mult, prea mult 

 

  Refren:  

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 



   Totdeauna mai e loc 

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   De-un pic şi de mai mult 

   Nimic, nu e prea mult 

 

II)  Dacă porţi în piept o dragoste cu foc 

Ce-o viaţă nu s-a stins deloc. 

Să nu-ţi pară rău nicicând 

Prea mult, prea mult. 

Dacă-ţi este scris, pe lume de-a trăi 

O sută zece şi-o zi 

Nu te văd zicând  

Că e prea mult, prea mult. 

  

  Refren: 

Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   De-un pic şi de mai mult 

   Nimic nu e prea mult 

     + orchestră + 



 

Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc. 

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdaeuna mai e loc 

   De-un pic şi de mai mult 

   Nimic nu e prea mult 

   

Muzica: Vasile Veselovschi şi versuri: Petre Maximilian 

 

 

4) DRUM BUN 

 

  Drum bun, drum bun, oriunde tu vei merge, 

Drum bun, drum bun, oriunde tu vei fi, 

Nimic, din tot ce-a fost, nu se mai poate şterge 

Drum bun, şi nu te opri. 

 

 Drum bun, drum bun, oriunde tu vei merge, 

Drum bun, drum bun, oriunde tu vei fi, 

Nimic, din tot ce-a fost, nu se mai poate şterge 

Drum bun, şi nu te opri 

 

I) Din vina mea, din vina ta, 

Noi amândoi, noi nu ne-am înţeles. 

Şi fără un cuvânt, şi fără un cuvânt, 

Eu singur, eu singur, un alt drum mi-am ales. 



 

Drum bun, drum bun, oriunde tu vei merge, 

Drum bun, drum bun, oriunde tu vei fi, 

Nimic din tot ce-a fost, nu se mai poate şterge 

Drum bun, şi nu te opri 

  

II)  Şi de va fi, sau nu va fi, 

Noi amândoi, să ne-întâlnim cândva. 

Nu ştiu ce voi avea 

În taină să-ţi mai spun, sau poate, sau poate 

Acelaşi vechi drum bun, drum bun 

 

 PARTE RECITATĂ 

Drum bun iubire, drum bun 

Oriunde te-ai afla 

  

La la, la la, la la la la la la la,  

la la, la la, la la la  

 

PARTE RECITATĂ 

Drum  iubire, oriunde te-ai afla, şi iartă-mă 

Şi poate, poate vei reveni  

   

La la, la la, la la la la la la la,  

la la, la la, la la la  

 

PARTE RECITATĂ 

Drum bun, drum bun iubire 

Şi poate, poate vei reveni  

Dar drum bun 

Muzica şi  versurile: George Grigoriu 



 

5) PRIETENE 

 

I)  Ţi minte când ne-am întâlnit 

Primul cuvânt ce l-am rostit a fost … 

Prietene! 

De demult, de demult, am căutat, 

Acest cuvânt, ce l-am aflat atunci, şi l-am păstrat. 

    

Refren: 

   Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea, 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea-ţi spun, 

   Prietene, prietene! 

+ Orchestră 

 

II)  Cu tine am trecut prin greu 

Cu tine am răzbit mereu, mereu… 

Prietene! 

Şi-am tras pe rând în înserări 

Din fumul ultimei ţigări, privind 

Departe-n zări  

 

Refren: 

   Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea-ţi spun, 

   Prietene, prietene! 

 + Orchestră  



 

III)  Când fericit am fost cândva 

A fost şi fericirea ta, şoptit …  

Prietene! 

Când am fost trist şi necăjit 

Tu într-un suflet ai venit 

Şi-atunci…m-am regăsit  

 

  Refren 

Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea-ţi spun, 

   Prietene, prietene,prietene, prietene! 

 

Muzica: Temistocle Popa; versurile: Aurel Storin 

 

 

6) ÎN RÂNDUL PATRU 

 

I) Ori de câte ori văd cete de şcolari  

Spre liceu mergând surâzători 

Stau şi îi privesc şi-n gând mă regăsesc 

Pe vremea când eram şi eu de vârsta lor 

 

 Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  



param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-paa 

În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita 

 

II)  Mi-amintesc cu drag, de anii ce-au trecut 

Ani de căutări, şi de visări. 

Clasa mi-o revăd, şi-mi amintesc şi eu 

De toţi profesorii din liceu. 

 

 Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  

param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param 

În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita 

 

III)  Anii au zburat, şi-n suflet au păstrat 

Chipul tuturor colegilor. 

Când întâmplător şi azi ne întâlnim  

De anii de liceu cu drag ne amintim. 

 

Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  

param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-paa 



În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita.  

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

7) DRUMURILE 

 

I)  Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Ani şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 



 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 

 

8) TE-AŞTEAPTĂ UN OM 

 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

I-ai spus că-l iubeşti, şi-ai să vi, însă l-ai uitat 

Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

Credeai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 



Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

 El crede tot ce i-ai spus, 

Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

 I-ai spus că-l iubeşti şi-ai să vii, însă l-ai uitat 

 Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

 Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 

 Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

El crede tot ce i-ai spus, 

 Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

 Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Că nu-l iubeşti 

   Muzică: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

 

9) NICI O LACRIMĂ 

 

I) Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă 

Numai zâmbete, numai cântece, numai patimă 

Fără tânguiri, fără vre-un regret, fără nopţi pusti 

Tot ce-a fost s-a sfârşit, nu mai plâng în zadar 

Aşteptând să revii 

 

 



 Refren: 

  Voi găsi fericirea timpul nu-i pierdut 

  Voi lua viaţa-ntreagă de la început. 

  Voi şti să cred în cuvânt, dar nu şi-n vorbele-n vânt, 

  Voi găsi o iubire cum altele nu sunt. 

 

II)  Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă  

N-are rost să plâng pentru cine a fără inimă 

Poate a fost un joc, poate a fost un vis, 

Sau orice ar fi fost. 

Clipa aceea a trecut, să o chem înapoi  

Nu mai vreau, n-are rost 

 

 Refren: 

  Alergând după soare, alte versuri cânt 

  Aripi larg port în suflet, încă nu s-au frânt, 

  Când voi găsi ce-mi doresc 

  Voi crede-n dragostea mea 

  Şi nu voi afla, nici o lacrimă,  

Nici o lacrimă, în ea.  

 

Muzica: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

 

10) SPUNE-MI UNDE, SPUNE-MI CINE 

 

 

Spune-mi unde, spune-mi unde 

 Unde ţi-ai pierdut iubirea 

 Spune-mi unde pe ce drum 

 Să mă duc eu s- o adun 



 Şi-n pieptul tău din nou s-o pun 

 

 Spune-mi cine, spune-mi cine 

 Te-a furat de lângă mine 

 Că m-oi duce, m-oi ruga 

 Înapoi să mi te dea 

 Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

 

  Refren 

   Dacă un vânt de primăvară 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău. 

 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Înapoi să mi te dea 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   

+ Orchestră 

 

Dacă un vânt de primăvară 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău 

 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga , 

   Înapoi să mi te dea 



   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima. 

    

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

11) TE-AM IUBIT M ĂRIO 

 

I) Te-am iubit, te-am iubit Mărio 

Tu mi-ai fost dragostea dintâi, 

Şi-am rămas cu inima tot lângă tine, 

Şi mi-am dorit, tot lângă mine, să rămâi 

Te-am iubit, te-am iubit Mărio  

 

  Refren: 

   Ziua trece fără tine, 

   Noaptea vine, ca blestem, 

   Fără tine, măi Mărio 

   Mor şi tot te chem… 

 

II)  Te-am iubit, te-am iubit Mărio 

N-ai ştiut, sau n-ai vrut să şti, 

Eu am trăit în umbra ta, şi mi-a fost bine, 

Când m-ai primit cu dragoste pentru o zi! 

Te-am iubit, te-am iubit Mărio 

Refren: 

   Ziua trece fără tine, 

   Noaptea vine, ca blestem, 

   Fără tine, măi Mărio 

  Mor şi tot te chem…  

 



III)  Te-am iubit, te-am iubit Mărio, 

N-am avut, un dram de noroc, 

Îmi este dat să te iubesc cât mi-o fi viaţa, 

Să nu te uit, să nu-mi găsesc în lume loc. 

Te-am iubit, te-am iubit Mărio 

 

Refren: 

   Ziua trece fără tine, 

   Noaptea vine, ca blestem, 

   Fără tine, măi Mărio 

   Mor şi tot te chem…  

   Te-am iubit, te-am iubit Mărio 

 

    Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Eugem Rotaru 

 

 

12) SPUNE-MI CE MAI FACE MAMA 

 

I)  Frate, ieri ai fost pe-acasă 

Şi-ai stat seara în livadă, 

Toţi ai noştrii la o masă, 

Au venit să te revadă 

Apoi zorii dimineţii 

Nopţii i-au luat năframa 

Sprijinită-n anii vieţii, 

Spune-mi ce mai face mama. 

 

Spune-mi ce mai fac vecinii, 

Cei care aveau o fată, 

Pentru ea gardul grădinii 

Îl săreai tu altădată, 



Despre tata spune-mi frate, 

Să glumească îî mai place? 

Dar întâi şi-ntâi de toate, 

Spune-mi mama ce mai face. 

 

  Orchestră 

 

II)  Frate, ieri am fost pe-acasă 

Şi-am stat seara în livadă 

Toţi ai noştrii la o masă 

Au venit să mă revadă 

Noaptea cade-nmiresmată  

Cum ştim noi ca-ntr-o poveste 

Totul e ca altădată, 

Numai mama…nu mai este. 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

13) MĂICUŢĂ ÎŢI MULTUMESC 

  

 PARTE RECITATĂ 

Parcă te văd cum vegheai tot mereu 

Să alungi răul  

Din drumul meu; 

Azi înţeleg, azi înţeleg  

Tot ce nu-înţelegeam altădat, 

Când te necăjeam…  

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta. 

În fiecare gând,  

Oriunde şi oricând. 



Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai… 

Aş vrea să mă mai cerţi,  

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că îmi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc  

Măicuţa mea! 

 

 Orchestra+ 

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Oriunde şi oricând, 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai 

Aş vrea să mă mai cerţi, 

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea. 

Să-mi pară că-mi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa mea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa mea 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Eugen Mirea 



 

 

14) TRECEA FANFARA MILITAR Ă 

  

I) Eram copil, în primii ani de şcoală, 

Dar mi-a rămas în minte-ntipărit 

Un obicei, din urbea mea natală, 

De toată lumea, foarte îndrăgit… 

 

Pe înserat, în zi de sărbătoare, 

Ne adunam copii de vârsta mea, 

Şi ne duceam, cu toţii-n strada mare, 

Să fim aproape, să putem vedea… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tambur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

 

Ici colo câte-o domnişoară, 

Privea c-un zâmbet visător. 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte cu-n tabur major 

 

II)  Când am pornit pe drumurile vieţii,   

Oraşul meu cu parcuri şi castani, 

Oraşul meu din vremea tinereţii, 

Nu l-am văzut atâţia ani şi ani… 

 

Dar peste tot în drumurile mele, 



Când o trompetă auzeam sunînd, 

Îmi aminteam de serile cu stele 

De strada mare, şi atunci în gând… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tabur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

Ici-colo cîte-o domnişoară 

Privea cu-n zâmbet visător, 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte c-un tabur major 

 

III)  Şi nu demult, după atîta vreme 

Mi-am revăzut oraşul meu natal 

Deşi schimbat în armonii moderne, 

Tot mai păstrează-un iz patriarhal… 

Şi într-o zi, în zi de sărbătoare, 

Privind pe boltă stelele cum ard,  

Am tresărit şi plin de încântare 

Am alergat spre noul bulevard… 

 + orchestra 

  În pragul unei noptii de vară, 

  Sub strălucirea stelelor  

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

 

Muzică: Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 



 

 

15) VIN` LA NOI LA MEDGIDIA 

 

  

I)  Câmpul semănat cu miere vara 

Şi-apoi legănat în piersic seara 

Taina amintirilor 

 E -n adâncul pietrelor 

Luna, doarme-n cântec de izvor 

Taina amintirilor  

bâBâzâitul stelelor 

Şi veghează somnul fetelor 

 

  Refren: 

   Păi, vin la noi la Medgidia 

Vara când se coace via, 

   Să legi Dunărea de mare 

Să strângi grâul-n snop de soare 

   Şi să aprinzi trei maci de ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia 

 Ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

II)  Este o vatră de pământ străbună 

Dragostea aprinsă de cunună 

Voievozilor păstori  

Taină pentru trecători 

În odihna dulce a nopţilor, 

Căci am strâns în cuibuiri  

Cu cine mi-e drag 



 Aurul cinstitei omeniri   

 

Refren: 

   Păi, vin la noi, la Medgidia,  

Vara când se coace via, 

   Să legi Dunărea de mare  

Să strângi grâul-n snop de soare 

   Şi să aprinzi trei maci de ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia,  

Ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

III)  Oamenii  sunt fraţi cu ospeţia 

Căci şi trenul opreşte-n Medgidia 

Uită fuga orelor 

 Că e gara glumelor 

Şi-are un acar numit umor 

N-are rost să fugi de ei 

Întârzii şi tu ninţel 

Să-i cunoşti pe Tanţa şi Costel 

 

Refren: 

   Păi, vin la noi la Medgidia,  

Vara, când se coace via, 

   Să legi Dunărea de mare,  

Să strângi grâul-n smoc de soare 

   Şi să aprinzi trei maci de ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia, ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

Şi să aprinzi trei maci de ia 



   Ce-a –nflorit în Medgidia, ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

Muzica: Temistocle Popa; versurile: Petre Bărbulescu 

 

 

16) CÂNTEC DE TATĂ 

 

I) Ca să-ţi fie inima numai primăvară  

Sfatul meu în viaţă ta să-l primeşti 

Numele ce ţi l-am dat poată-l mai departe  

Şi sufletul curat, să-l cinsteşti 

 

  Refren:  

   Port cu mine, vorbele, vorbele de dragoste 

   Pe când tata le spunea  

   Eu eram de vârsta ta    

   Glasul lui mă mângâia 

   Ascultam cum îmi şoptea 

   Cât aş vrea să-ți ocrotesc 

   Drumul tău cel omenesc 

 

  + Orchestră 

II)  Iar de-a lungul timpului, cu prietenie 

Numai bine orişicui să doreşti  

Să şti inima iubi cu statornicie 

Şi-n pace orişicând să trăieşti 

    

  Refren:  

Port cu mine, vorbele, vorbele de dragoste 

   Pe când tata le spunea  



   Eu eram de vârsta ta 

   Glasul lui mă mângâia 

   Ascultam cum îmi şoptea 

   Cât aş vrea să-şi ocrotesc 

   Drumul tău cel omenesc 

 

III)  Cinstea fie drumul tău, semn de omenie 

Şi oricât ţi-ar fi de greu, să iubeşti 

Iar pământul strămoşesc fie-ţi veşnicie 

Pentru neamul românesc să munceşti 

    

  Refren:  

Port cu mine, vorbele, vorbele de dragoste 

   Pe când tata le spunea  

   Eu eram de vârsta ta 

   Glasul lui mă mângâia 

   Ascultam cum îmi şoptea 

   Cât aş vrea să-şi ocrotesc 

   Drumul tău cel omenesc 

   Drumul tău cel omenesc 

     Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

17) CÂNTEC 

 

Eu ţi-am făcut un cântec, o salbă împletită 

 Din umbră şi lumină, din stele şi din patimi 

 Iubirea mea păgână, pe veci nepovestită 

 Cu zestrea ei-ntreagă i-o dau  cântării mele 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec să te petreacă-n cale 

 Să-i simţi arzând la tâmple, suflarea de otravă 



 Să reînvie noaptea-n visurile tale 

 Îmbrăţişarea noastră flămândă şi bolnavă 

    

  Refren:  

   Numai cântul meu şi-al tău 

   Cântec plin de întristare 

   Numai dorul meu şi-al tău 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 

   Visul nostru neîmplinit 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec, o salbă împletită 

 Din umbră şi lumină, din stele şi din patimi 

 Iubirea mea păgână, pe veci nepovestită 

 Cu zestrea ei-ntreagă i-o dau  cântării mele 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec să te petreacă-n cale 

 Să-i simţi arzând la tâmple, suflarea de otravă 

 Să reînvie noaptea-n visurile tale 

 Îmbrăţişarea noastră flămândă şi bolnavă 

    

  Refren:  

   Numai cântul meu şi-al tău 

   Cântec plin de întristare 

   Numai dorul meu şi-al tău 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 

   Visul nostru neîmplinit 

 

Numai cântul ce ţi-l port 

   Dragoste şi împăcare 

   Gând curat neîmplinit 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 



   Visul nostru neîmplinit 

 

 

Muzica: Vasile Veselovschi; versurile:Octavian Goga 

 

 

18) SĂ CÂNTĂM CHITARA MEA 

 

I) Când din zare in zare,  

Văd cerul senin  

Când de vise şi soare,  

Mi-e sufletul plin. 

Iau chitara sub braţ,  

Şi-mpreună cu ea,  

Orişiunde aş fi, cântă inima mea  

 

Refren: 

Într-un glas, amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea.  

La,la,la,la,la,la..............  

La,la,la,la,la,la.............. 

 

II)  Când se`aprind licurici  

Peste-ntregul pământ,  

Noaptea-şi cânta romanţa  

Pe strune de vânt,  

Iau chitara sub braţ,  

Şi-mpreună cu ea  

Legănată de dor, cânta inima mea  



Refren:  

Într-un glas, amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea.  

La,la,la,la,la,la..............  

La,la,la,la,la,la.............. 

 

III)  Pentru flori şi iubire  

Pentru viaţă mereu  

Pentru oameni, prieteni  

Zboară cântecul meu  

Iau chitară sub braţ  

Şi împreună cu ea  

Pentru tot cei frumos  

Cânta inima mea  

 

Refren: 

Într-un glas,amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea  

La,la,la,la,la,la..............  

La,la,la,la,la,la.............. 

La,la,la,la,la,la..............  

La,la,la,la,la,la.............. 

 

Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 



 

II) PE DRUMUL MEU -1997 - ROTON 

 

  Un sfat întotdeauna bine venit şi demn de urmat. Oricât de greu ar fi, trebuie să 

mergi în viaţa pe drumul tău să încerci să îţi faci viaţa frumoasă, să iei din ea tot,  fără 

a privi în urmă.  

 

1.Pe drumul tău         1`40 

2.Orice s-ar întâmpla (Temistocle Popa/ Temistocle Popa)    3`17 

3.Şi ce dacă trece vremea (Ionel Tudor/Andreea Andrei)   3`38 

4.Fericirea n-are vârstă  (Temistocle Popa/ Temistocle Popa)  4`08 

5.Jocuri de noroc (Temistocle Popa/Aurel Storin)    4`04 

6.Cerşetorul de lumină (Temistocle Popa/ Aurel Storin)   2`48 

7.Nu-i târziu  (Ionel Tudor/Andreea Andrei)    3`16 

8.Să şti  (Ionel Tudor/Andreea Andrei)    4`02 

9. Mai trece o zi (Dan Dimitriu/Aurel Storin)    3`23 

10. Pe acelaşi deal (Temistocle Popa/Aurel Storin)    3`03 

11. Cine te-a iubit  (Dan Dimitriu/Aurel Storin)    3`27 

12. De departe, de aproape (Dan Dimitriu/Aurel Storin)   4`06 

 

 

   



1) PE DRUMUL TĂU 

 

 

I) Trec, printre amintiri 

Şi încep să regăsesc 

Paşi de mult uitaţi 

Drumul pe care l-am mers. 

 

Refren 

Drumul drept, e drumul cel bun 

    L-am păstrat prin vreme 

    Chiar şi-atunci când s-a întâmplat 

    Să greşesc un pas. 

   

    Şi-am mers mereu 

    Pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer, prins la refer 

    Şi-n suflet cântecul meu.  

 

II)  Ştiu, câte am pierdut 

Ştiu ce mai păstrez şi-acum 

 Dar de mă întrebi 

Azi în sfârşit pot să-ţi spun 

 

Refren 

Drumul drept, e drumul cel bun 

    L-am păstrat prin vreme 

    Chiar şi-atunci când s-a întâmplat 

    Să greşesc un pas. 

 



    Şi-am mers mereu 

    Pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer prins la refer 

    Şi-n suflet cântecul meu.  

 

Şi-am mers mereu 

    Pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer prins la refer 

   Şi-n suflet cântecul meu.  

     

 

Muzica: Ionel Tudor; Versuri: Andreea Andrei 

 

 2) ORICE S-AR ÎNTÂMPLA  

 

I) Orice s-ar întâmpla, 

Eu rămân lângă tine 

Sînt la bine şi rău 

Prietenul tău. 

Orice s-ar întâmpla 

Ai încredere în mine 

Fiindcă nimieni, nu te va lua 

Din inima mea. 

 

Refren 

Viaţa nu-ţi va dărui 

Numai soare 

Poate o să mai plângi şi tu 

Într-o zi 



Fiindcă, uneori să şti 

Viaţa doare 

Dar cînd necazul, va veni 

Și te va lovi. 

Eu te voi apăra 

Ai încredere–n mine 

Lângă tine voi sta 

Orice s-ar întâmpla.  

 

II)  Orice s-ar întâmpla 

Voi veni totdeauna. 

 Să alung umbra grea 

Din inima ta. 

Şi te voi ajuta, 

Să mergi mai departe. 

Tot mereu râzând de furtuni, 

Călcând pe minciuni. 

Refren 

Poate ai să-ntâlnesti cândva răutatea 

    Care-ţi sare-n piept 

    Atunci când nu şti. 

Poate o să-ntâlnesti cândva laşitatea 

    Când prietenii de azi, 

    Te vor ocoli. 

Orice s-ar întâmpla, 

Să mă şti lângă tine. 

Şi te voi apăra, 

Orice s-ar întâmpla.  

Orice s-ar întâmpla. 

     Muzica şi versuri:  Temistocle Popa; 



3) ŞI CE DACĂ TRECE VREMEA 

 

I) Ştiu, că se întâmplă adesea, 

Să nu fie prea uşor. 

Când te regăseşti departe 

Pe cărarea anilor.  

 

Nu privi ce-a fost odată 

Şi ridică fruntea sus. 

Porţi o primăvară-n suflet 

Şi asta e de-ajuns. 

  

 Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă. 

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă. 

 

II)  Nu-ţi întoarce iar privirea 

   Nu trăi din amintiri. 

Când mai ai atâtea vise 

Ce aşteaptă împliniri. 

Nu privi în urmă drumul  

Ca să vezi cât e de lung. 

Pentru toate mai e vreme 

Mai e vreme din belşug. 

  



Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă. 

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă 

+ orchestră 

+ 

Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă  

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă 

+ 

Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

 

Muzica: Ionel Tudor versuri: Andreea Andrei 

 

4) FERICIREA N-ARE VÂRSTĂ   

 

I) Ne-am cunoscut în miezul primăverii 

Ca două flori de soare mângâiate 

Şi am gustat miracolul tăcerii 



Înlănţuiţi în dansuri legănate. 

 

În templu noptii, neştiut de lume 

Ne-am logodit, iar martori ne-a fost vântul 

Ne-am spus atunci 

Că doar cu noi anume 

A început şi va sfârşi pământul. 

 

Refren 

Fericirea n-are vârstă 

Şi nici păr cărunt la tâmple. 

Că iubirea stă de veghe 

Nimic rău să nu se-ntâmple. 

Fericirea n-are vârstă 

Şi  nu poară haine grele. 

Doar sub ploapele umbrite 

Se ascund în taină stele. 

 

II)  De-au fost cândva şi zile fără zâmbet 

La braţul tău, am spulberat tristeţea. 

 Destinul bun, ni s-a lipit de suflet 

 El pentru noi, păstrează tinereţea 

 

Refren: 

Fericirea n-are vârstă 

Şi nici păr cărunt la tâmple. 

Că iubirea stă de veghe 

Nimic rău să nu se-ntâmple 

 

Fericirea n-are vârstă 

Şi  nu poară haine grele. 



Doar sub ploapele umbrite 

Se ascund în taină stele. 

 

Fericirea n-are vârstă 

Şi nici păr cărunt la tâmple. 

Că iubirea stă de veghe 

Nimic rău să nu se-ntâmple 

 

Fericirea n-are vârstă 

Şi  nu poară haine grele. 

Doar sub ploapele umbrite 

Se ascund în taină stele. 

Fericirea n-are vârstă 

 

   Muzica: Temistocle Popa; Versuri:  Temistocle Popa 

 

 

5) JOCURI DE NOROC 

 

I) Jocuri de noroc 

Suntem oricând 

E o masă doar de joc 

Acest pământ 

Miza o plăteşti,  

Cu viaţa ta. 

Fiindcă lumea e  

Un joc fără noroc 

Alergăm fără motiv 

Şi aflăm când ne-am oprit definitv 

Că am trăit 

Şi nici n-avem timp măcar 



În clipa de sfârşit 

Să ne-întrebăm 

De ce-am trăit. 

 

Refren 

Jocuri de noroc 

Suntem un joc banal. 

Cât ai câştiga 

Pierzi tot pan-la final 

II)  Jocuri de noroc, suntem mereu 

Şi jucăm acelaşi joc 

Şi tu şi eu 

Fiecare om, e un joc pierdut 

Chiar în clipa de noroc 

Când te-ai născut 

Mai pulsăm câte un vis 

Ne mai riscăm un gând 

Şi ne-nşelăm mereu sperând 

În al lumii cazinou 

Orice-ai dori să faci 

Intrăm bogaţi, ieşim săraci. 

 

Refren:  

Jocuri de noroc 

Suntem şi vom mai fi. 

Ne jucăm pe noi 

Jucăm pentru a trăi. 

 

III)  Jocuri de noroc, suntem pe rând 

Când venim, și când plecăm 

De pe pământ 



Fiecare om, e un fel de joc 

De necazuri, şi de griji 

Şi de noroc 

Mai pulsăm câte un ban  

Ne mai înşelăm c-un dor 

Şi ne-nşelăm de atâtea ori 

În al lumii cazinou 

În care ne-am trezit 

Dai tot ce ai 

Pan’la sfârşit 

 

Refren:  

Jocuri de noroc 

Suntem ca nicăieri 

Terminăm aici şi apoi 

Jucăm în cer 

Terminăm aici şi apoi 

Jucăm în cer 

 

 Muzica: Temistocle Popa; Versuri:  Aurel Storin 

 

6) CERŞETORUL DE LUMINĂ 

 

I) Poate ne-am născut  

Din praf de stele. 

Poate din nisip 

Purtat de vânt. 

Poate nopţile ne-au dus cu ele, 

Inimile nopţii pe pământ 

Şi poate că de-atunci. 

Cer şi o rază 



De lună, de speranţă 

De amiază . 

 

Refren 

Sunt cerşătorul de lumină 

Al cerului privit de jos 

Şi-aştept minunea lui să vină 

S-arunce-n lume cu frumos 

 

Sunt condamnatul fără vină 

De-a trece doar 

Pe-acest pământ 

Sunt cerşătorul de lumină 

Al cerului sub care sunt. 

 

II)  Poate ne-am născut dintr-o iubire, 

Poate ne-am născut dintr-un cuvânt. 

Poate suntem doar o amintire, 

Al lui Dumnezeu,  

Pe-acest pământ. 

Şi poate că de-atunci 

Cerşim la Domnul 

Şi viaţa, şi odihna 

Şi nesomnul 

Refren:  

Sunt cerşătorul de lumină 

Al cerului privit de jos 

Şi-aştept minunea lui să vină 

S-arunce-n lume cu frumos 

Sunt condamnatul fără vină 

De-a trece doar 



Pe-acest pământ 

Sunt cerşătorul de lumină 

Al cerului sub care sunt. 

Al cerului sub care sunt. 

     Muzica: Temistocle Popa; Versuri:  Aurel Storin 

 

 

7) NU-I TÂRZIU  

 

I) Vremea trece  

Și nu mi-adus până azi uitarea,  

Dar cum oare să te pot uita? 

Când ai fost, însă-şi viaţa mea 

 

 Refren: 

  Cred, cred că nu-i târziu  

  Cred, că mai e un drum 

  Chiar de nu l-am aflat 

  Eu îl caut şi-acum. 

 

  Cum să-ntorc vremea iar? 

  Tot ce-a fost 

  Cum pot regăsi? 

  Cum să leg firul rupt 

  Ce să fac 

  Spune-mi dacă şti 

 

II)  Sunt regrete care dor şi azi 

Şi n-au alinare 

 Poate numai eu,  

Eu sunt vinovat 



 Pentru tot  ce s-a–ntâmplat 

   

Refren: 

  Cred, cred că nu-i târziu  

  Cred, că mai e un drum. 

  Chiar de nu l-am aflat 

  Eu îl caut şi-acum. 

 

  Cum să-ntorc vremea iar? 

  Tot ce-a fost 

  Cum pot regăsi 

  Cum să leg firul rupt 

  Ce să fac 

  Spune-mi dacă şti. 

 

  Cum să-ntorc vremea iar 

  Tot ce-a fost 

  Cum pot regăsi? 

  Cum să leg firul rupt 

  Ce să fac 

  Spune-mi, spune-mi dacă şti 

 

Cum să-ntorc vremea iar? 

  Tot ce-a fost? 

  Cum pot regăsi 

  Cum să leg firul rupt 

  Ce să fac 

  Spune-mi dacă şti 

 

Cum să-ntorc vremea iar 

  Tot ce-a fost 



  Cum pot regăsi? 

  Cum să leg firul rupt? 

  Ce să fac 

  Spune-mi dacă şti 

 

Muzica: Ionel Tudor versuri: Andreea Andrei 

 

8) SĂ ŞTI  

 

I) Nu pot să te opresc 

Dacă vei pleca  

Nu vreau să-ţi amintesc 

Tot ce-a fost cândva. 

 

Vei lua cu tine atunci 

Şi lini ştea mea 

Voi pierde tot ce am 

Dacă vei pleca. 

 

 Refren: 

  Să şti că-mi va fi greu, 

  Să şti că drumul meu. 

  Fără tine, e prea lung 

  Şi nu ştiu, unde am s-ajung. 

  Să uit, nu e uşor 

  Să şti că încă dor 

  Şi amarele tăceri 

  Şi amintirile de ieri.   

 

II)  De-atâtea clipe dulci, 

Ne vom aminti. 



Dar vechiul paradis 

Nu-l vom regăsi 

 

Nu vreau să-ţi amintesc 

Tot ce-a fost cândva. 

Şi nici să te opresc 

Dacă vei pleca 

 

 Refren: 

  Să şti că-mi va fi greu, 

  Să şti că drumul meu. 

  Fără tine, e prea lung 

  Şi nu ştiu, unde am s-ajung. 

  Să uit, nu e uşor, 

  Să şti că încă dor. 

  Şi amarele tăceri, 

  Şi amintirile de ieri.  

 

Să şti că-mi va fi greu, 

  Să şti că drumul meu. 

  Fără tine, e prea lung 

  Şi nu ştiu, unde am s-ajung. 

  Să uit, nu e uşor, 

  Să şti că încă dor. 

  Şi amarele tăceri, 

  Şi amintirile de ieri. 

   Să şti că-mi va fi greu, 

  Să şti că drumul meu. 

  Fără tine, e prea lung 

  Şi nu ştiu, unde am s-ajung. 

  Să uit, nu e uşor, 



  Să şti că încă dor. 

  Şi amarele tăceri, 

  Şi amintirile de ieri.  

 

Să şti că-mi va fi greu, 

  Să şti că drumul meu. 

  Fără tine, e prea lung 

  Şi nu ştiu, unde am s-ajung. 

  Să uit, nu e uşor, 

  Să şti că încă dor. 

  Şi amarele tăceri, 

  Şi amintirile de ieri.  

  Să şti că-mi va fi greu. 

Muzica: Ionel Tudor versuri: Andreea Andrei 

 

9. MAI TRECE O ZI   

 

I) Mai plouă cu speranţă la fereastră, 

Marea se mai plimbă pe nisip 

Cât am umblat ţi-am căutat 

Masca de lumină de pe chip 

 

Mai plouă în iubire, peste lume  

Norii mai fac umbre pe pământ 

Doar eu stingher, spre nicăieri 

Umblu amintirea căutând 

 

Refren 

Mai trece o zi, fără să şti 

Secretul meu că te-am iubit 

Mai trece o zi 



Cu parfum de nostalgi 

Şi-am uitat şi cât am fost 

De fericit 

 

II)  Mai ştie depărtarea să ne cheme, 

Noaptea, mai respiră cu poveşti.  

Nu pot uita, dragostea mea 

Care-i fost o dată şi mai eşti. 

 

Mai ştie trenul nostru, să oprească, 

Gara ne primeşte tot cu flori. 

Poate a uitat, cât am sperat 

Lumea ne mai uită, câteodat. 

 

Refren:  

Mai trece o zi, fără să şti 

Secretul meu că te-am iubit. 

Mai trece o zi 

Cu parfum de nostalgi 

Şi-am uitat şi cât am fost 

De fericit. 

Mai trece o zi, fără să şti 

Secretul meu că te-am iubit. 

Mai trece o zi, 

Cu parfum de nostalgi 

Şi-am uitat şi cât am fost 

De fericit. 

 

 

 

Muzica: Dan Dimitriu ; Versuri:  Aurel Storin  



10. PE ACELAŞI DEAL  

 

I) Am fost acasă, astă vară, 

Şi clipele ce le-am trăit. 

Le-am adunat într-o comoară, 

Şi-n inimă mi le-am topit 

Şi-n inimă mi le-am topit 

 

Refren: 

Şi m-am urcat pe-acelaşi deal, 

Unde-n nopţile cu lună. 

Privean la cerul de cristal, 

Visând adesea împreună. 

 

  Povestea noastră de iubire, 

  Şoptită-n taină de un caval 

   Am retrăit-o în amintire 

  Când m-am urcat pe acelaşi deal 

Când m-am urcat pe acelaşi deal 

 

II)  E aceeaşi casă, neschimbată 

Înconjurată de castani. 

Iar paşii tăi de-altădată 

Şi azi îi caut, peste ani. 

Şi azi îi caut, peste ani. 

 

Refren: 

Şi m-am urcat pe-acelaşi deal, 

Unde-n nopţile cu lună. 

Privean la cerul de cristal, 

Visând adesea împreună. 



 

  Povestea noastră de iubire, 

  Şoptită-n taină de un caval 

   Am retrăit-o în amintire 

  Când m-am urcat pe acelaşi deal 

Când m-am urcat pe acelaşi deal. 

Când m-am urcat pe acelaşi deal. 

 

 Muzica: Temistocle Popa; Versuri:  Aurel Storin 

 

11. CINE TE-A IUBIT  

 

I) Viaţa nu e o vacanţă, 

Nu e cum ai vrea. 

E o formă de speranţă 

Şi de a visa. 

Traiul uneori, nu-i deloc uşor 

Nu e numai dragoste şi dor. 

Viaţa e adevărată, 

Nu e ca-n poveşti. 

Cum să poţi iubi o fată 

Dacă n-o iubeşti? 

Noi am despărţit lumea de urât, 

Spune-mi vreau să ştiu, măcar atât 

 

Refren 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 

Cine te-a iubit, ca mine 

   De la-nceput, până la sfârşit 

   Când a fost şi greu şi bine 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 



Cine te-a iubit, ca mine 

Cine a fost fericit  

 

II)  Viaţa nu e o plimbare 

Nu e fără nori. 

O furtună, e pe mare  

Viaţa uneori. 

 

Drumul unei vieţi, 

Nu-i mereu deschis. 

Nu e numai dragoste şi vis 

Viaţa e adevărată, 

Bună e şi rea  

Şi te superi câteodată, 

Inutil pe ea. 

Eu am învăţat, s-o iubesc oricât 

Spune-mi vreau să ştiu, măcar atât 

Refren 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 

Cine te-a iubit, ca mine 

   De la-nceput, până la sfârşit 

   Când a fost şi greu şi bine 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 

Cine te-a iubit, ca mine 

Cine a fost fericit 

 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 

Cine te-a iubit, ca mine 

   De la-nceput, până la sfârşit 

   Când a fost şi greu şi bine? 

Cine te-a iubit, cine te-a iubit 



Cine te-a iubit, ca mine 

Cine a fost fericit 

Eu am fost fericit 

 

Muzica: Dan Dimitriu ; Versuri:  Aurel Storin 

 

 

12. DE DEPARTE, DE APROAPE 

 

 

I) Tu ai fost tot ce ştiu, 

Tu rămâi tot ce-am uitat 

Eşti amintirea mea 

Şi eşti uitarea. 

Eşti ziua mea de ieri 

Şi cea de azi. 

Tu eşti lacrimă ce-mi alunecă 

Pe obraz. 

Tu eşti clipa de dor, 

Când şi privirile dor. 

Eşti apropierea mea, 

Şi depărtarea. 

Eşti ultimul meu ceas 

Când voi pleca. 

Tu eşti singurul meu cuvânt, 

De bun rămas 

 

Refren 

De departe, de departe 

Niciodată n-am ştiut 

Ce ne desparte. 



De aproape, n-am ştiut 

Să iau iubirea 

De la-nceput 

 

II)  Tu eşti tot ce-am vrut 

Şi nesfârşit, şi început 

Ai fost speranţa mea  

Şi disperarea 

Şi-atunci când nimeni 

Nu m-a înţeles 

Tu ai fost sensul meu 

De vis şi de succes. 

Refren 

De departe, de departe 

Niciodată n-am ştiut 

Ce ne desparte. 

De aproape, n-am ştiu 

Să iau iubirea 

De la-nceput 

Să iau iubirea 

De la-nceput 

 

Muzica: Dan Dimitriu ; Versuri:  Aurel Storin 



 

III) DAN SPĂTARU  – DRUMURILE TINERE ŢII -  ELECTRECORD 2002 

 

Cântecele pe care ne-am îndrăgostit, am iubit, am fost fericiti sau am lăcrimat. 

Melodii care au reprezentat tinereţea adolescenţa, viaţa, noastră într-un cuvânt. Ele fac 

parte din viaţa noastre ca fiind AMINTIRI pe care niciodată NU-I TÂRZIU să le 

retrăim  

 

 

1.Amintiri, amintiri (Camelia Dăscălescu/Gabriel Gheorghiu)   2`34 

2.Ai trecut iar pe strada mea (Constantin Alexandru, Constantin Cârjan)  2`15 

3.Se  întâmplă câteodată (Temistocle Popa/Temistocle Popa)  3`15 

4.Nu-ţi şade bine când plângi (Gelu Solomonescu/Aurel Felea)  2`34 

5.Mai gândeşte-te (Horia Moculescu/M. Maximilian)   3`38 

6.Mi-a spus inima aseară (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`40 

7.Pe aleea Oltului (Temistocle Popa)      3`18 

8.Mereu cânta o serenadă (Temistocle Popa/Temistocle Popa  2`33 

9.Nu-ţi fie teamă de-un sărut (Camelia Dăscălescu /Viorel Burlacu) 2`46 

10. Scara de mătase (Vasile Veselovschi/Mihai Maximilian)   2`44 

11. Mi-ai furat inima (Temistocle Popa/A. Grigoriu şi R. Iorgulescu)  2`24 

12. Noapte bună, Bucureşti, (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`58 

13. Mi-a plăcut surâsul tău (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`25 

14. Ştiu adevărul (Edmond Deda. M. Dumbravă)    2`31 

15. Nu m-am gândit la despărţire (Dan Dimitriu/M. Maximilian)  3`42 

16. Dacă n-oi iubi acum (H. Mălineanu/H. Mălineanu)   3`00 

17. Oare, oare… (Ionel Tudor/Andreea Andrei)    2`21 

18. Îţi pare rău (Alexandru Imre/Mihai Dumbravă)     2`54 

19. Ştrengarul (Enrico Di Leva/Sergio Bardotti)    2`40 

20. Ce e cu tine? ((Temistocle Popa/Mircea Block)    2`58 

21. Nu-i târziu (Vasilache V. Vasilache/Eugen Rotaru)   3`53 

22. Sărută marea pentru mine ((Temistocle Popa/Mircea Block)  2`56 



23. Amintirile mele (Vasilache V. Vasilache/Aurel Storin)   2`42 

24. Cine sunt eu (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)    3`43 

25. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)    

 

 

Orchestra: 

Electrecord. Dirijor: Alexandru Imre  

Orchestra de estrada  Radiodifuziunii: Dirijor Sile Dinicu; Jean Ionescu; Dan 

Dimitriu; 

Orchestra: Gelu Solomonescu 

Orchestra: Corneliu Meraru 

   



1) AMINTIRI, AMINTIRI 

 

 

Clipe de vis, ce-au trecut,  

Ca o rază de lună s-au stins.  

Umbra lor caldă, adâncă şi vie  

În suflet au prins. 

Cerul, pădurea şi lacul cu nuferi  

În inimi păstrăm. 

Ne zâmbesc, ne şoptesc ragostea! 

 

Refren:    

Amintiri, amintiri 

  Tainic ne vor urma 

  Glasul lor în priviri 

  Cu drag ne vor chema. 

  Voi păstraţi dragi comori 

  Zâmbet, soare şi flori 

  Amintiri, amintiri  

  Luminaţi dragostea. 

 

Clipe de vis, ce-au trecut,  

Ca o rază de lună s-au stins  

Umbra lor caldă, adâncă şi vie  

În suflet au prins. 

Cerul, pădurea şi lacul cu nuferi  

În inimi păstrăm 

Ne zâmbesc, ne şoptesc dragostea! 

 

 Refren:    

Amintiri, amintiri 



  Tainic ne vor urma 

  Glasul lor în priviri 

  Cu drag ne vor chema. 

  Voi păstraţi dragi comori 

  Zâmbet, soare şi flori 

  Amintiri, amintiri  

  Lumina ţi dragostea  

Lumina ţi dragostea ! 

 

Muzica: Camelia Dăscălescu; Versuri: Gabriel Gheorghiu 

 

2) AI TRECUT IAR PE STRADA MEA 

 

I. Ai trecut iar pe strada mea, 

Braţ la braţ cu altcineva. 

Venise luna mai, iar tu râdeai, râdeai 

Şi cum priveam în urma ta  

Inima în pieptul meu plângea, plângea 

 

Mi-ai lăsat clipele pustii 

Din ce simt, tu nimic nu ştii 

Şi cel mai trist nu ştii nici că exist 

 

Nu ştii că seri şi seri la rând 

Zeci de cuvinte dragi 

Îţi spun în gând 

Nu ştii şi treci pe strada mea râzând 

 

 

II.  Ai trecut iar pe strada mea 

Şi mă întreb cine te însoţea 



Mă întreb şi mă frământ, făcându-mi legământ 

Să nu mai ies în drumul tău  

Să nu mai am de ce să-mi pară rău. 

 

Renunţam poate mai de mult, 

Dar nu vreau gândul să-mi ascult. 

Eu mai insist sunt încă optimist 

Şi-mi fac fac nădejdi când vă plimbaţi, 

Pe strada mea sunt zarzări încărcaţi. 

Poate că totuşi, totuşi sunteţi fraţi 

  

  Muzica:  Constantin Alexandru; Versuri:  Constantin Cârjan 

 

3) SE ÎNTÂMPLĂ CÂTEODAT Ă  

 

La ra, la ra , la ra la ra 

 Aşa e, de când lumea şi pământul 

  Nimic în dragoste nu s-a   schimbat 

 Aşa e, în iubire jurămâtul, 

 Dar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă câteodată  

Să-ţi apară-n drum dragostea. 

   Se întâmplă câteodată 

Să-ţi asculţi cântând inima 

  Se întâmplă când o fată  

Se întâlneşte-n taină c-un băiat. 

  Se întâmplă uneori  

Când îi prinde luna în zor 



  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat. 

    

  Se întâmplă când o fată  

Se întâlneşte-n taină c-un băiat. 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna în zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

La ra, la ra , la ra la ra 

 

 Aşa e, de când lumea şi pământul 

 Nimic din dragoste nu s-a schimbat. 

 Aşa e, în iubire jurămâtul, 

 Dar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm, ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă câteodată  

Să-ţi apară-n drum dragostea 

   Se întâmplă câteodată  

Să-ţi asculţi cântând inima! 

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

    

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat; 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 



     

    ORCHESTRĂ 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

 

Muzica şi versuri: Temistocle Popa 

 

4) NU-ŢI ŞADE BINE CÂND PLÂNGI 

  

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei,  

Şi oglindeştete-n ei 

 Nu-ţi şade bine când plângi. 

 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Goneşte gândul umbrit. 

De nu ştiu unde venit 

Eşti mai frumoasă când râzi. 

 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fost vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

 Eşti mai frumoasă când râzi 

 

  Orchestră 



 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Goneşte gândul umbrit 

De nu ştiu unde venit 

Eşti mai frumoasă când râzi 

 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fost vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

 Eşti mai frumoasă când râzi 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Eşti mai frumoasă când râzi 

 

Muzica: Gelu Solomonescu; versurile: Aurel Felea 

 

5) MAI GÂNDE ŞTE-TE 

 

În prag de vis, un mic popas 

Şi înainte de-a face un pas. 

Mai stai o clipă, 

Ca într-o zi,  

Rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi 

 

Poate nu, poate nu sunt eu omul 

Un alt vis, poate tu porţi în gând. 



Poate eu, nu-ţi aduc fericirea 

Şi-n zadar o astepţi tremurând. 

 

Fără să ştii te min ţi cu-n sărut la –ntâmplare 

Nu te grăbi, să spui vorbe-n vânt inimii. 

Poate nu,  

Nu-ţi aduc nopţi senine 

Poate eu, sunt un vis trecător. 

Nu încerca,  

Să mă chemi lângă tine. 

Şi te rog,  

Mai gândeşte-te, mai stai o clipă, 

Ca într-o zi, rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi. 

   

Orchestră    

Fără să ştii te min ţi cu-n sărut la –ntâmplare 

Nu te grăbi, să spui vorbe-n vânt inimii. 

Poate nu,  

Nu-ţi aduc nopţi senine 

Poate eu,  

Sunt un vis trecător 

Nu încerca,  

Să mă chemi lângă tine 

Şi te rog,  

Mai gândeşte-te, mai stai o clipă, 

Ca într-o zi, rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi 

Muzica: Horia Moculescu; versurile: M. Maximilian 



 

6) MI-A SPUS INIMA ASEAR Ă 

 

I) Mi-a spus inima aseara, un secret 

Mi l-a spus, că  ea mă ştie, om discret 

 

  Să nu-mi supăr inima,  

N-am să-l spun la nimenea. 

  Dar eu cred 

  Că tot se va afla 

  La la la la la, la, la La La   

 

II)  Mi-a spus inima aseara, că ar vrea 

Să-i dai prima întâlnire, sub o stea 

  

 Sub lumina stelelor 

 Parcă este mai uşor 

 Să se întâlnească dor cu dor  

  La la la la, la la la la  

 

III)  Mi-a spus un secret aseară, inima 

Că are două vorbe, pentru dumneata 

 

De când lumea pe pământ, 

Astea două vorbe sunt,  

Totdeauna primul legământ 

La la la la, la la la la  

 

IV)  Mi-a spus inima aseară, acest secret 

Mi l-a spus, că mă ştia un om discret 

 



 Să mă ierte inima 

Dacă nu l-am mai păstrat  

Şi o lumea întreagă, l-a aflat 

La la la la la la, la la laa 

La la ra la la la, la la la 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

7) PE ALEEA OLTULUI 

 

Pe aleea Oltului 

Mi-am uitat odată liniştea 

Şi de-atunci olteanca mea, îmi păstrează inima 

Şi mă întorc duios la ea cu dragostea. 

 

Pe aleea Oltului 

Dorul meu mă cheamă tot mereu. 

Şi mă duc să-l regăsesc, vise dulci să mai trăiesc 

Cel cu Oltul înspumat au fremătat. 

 

Mai cântă-mi tu Oltule 

Mai cântă-mi de dragoste 

Să simt că visez şi trăiesc 

Că tânăr sunt şi iubesc 

 

Pe aleea Oltului, 

M-am oprit zâmbind la trecători 

Şi-am văzut în ochii lor,  

Numai visuri, numai dor 

Lângă Oltul înspumat fermecător 

 



La la la, la, la  la 

Melodia ce-mi încântă inima 

La, la, la , La, la, la  

Melodia de la Olt, din ţara mea 

 

 Orchestra + 

Pe aleea Oltului 

Dorul meu mă cheamă tot mereu 

Şi mă duc să-l regăsesc, vise dulci să mai trăiesc 

Cel cu Oltul înspumat au fremătat 

Mai cântă-mi tu Oltule 

Mai cântă-mi de dragoste 

Să simt că visez şi trăiesc, 

Că tâtnăr sunt şi iubesc 

Pe aleea Oltului, 

M-am oprit zâmbind la trecători 

Şi-am văzut în ochii lor,  

Numai visuri, numai dor 

Lângă Oltul înspumat fermecător 

Lângă Oltul înspumat fermecător 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Traian Iancu 

 

8) MEREU CÂNTA O SERENADĂ 

I) El iubeşte în tăcere ochii ei căprui, 

Şi tot focul el îşi pune în chitara lui. 

Tot mereu sub clar de lună, îşi cântă dragostea 

Dar nici băiatul şi nici chitara fetei nu-i plăceau 

  

 Refren:  

  Mereu cânta o serenadă 

  La geamul fetei el tot cânta. 



  Ei nu-i păsa de serenadă  

  Fiindcă la altul se tot gândea 

 

  Mereu cânta o serenadă, 

  Şi toată lumea îl asculta. 

  Dar numai ea nu vrea să asculte 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta 

 

 Orchestra +  

Mereu cânta o serenadă, 

  La geamul fetei el tot cânta. 

  Ei nu-i păsa de serenadă , 

  Fiindcă la altul se tot gândea. 

 

  Mereu cânta o serenadă, 

  Şi toată lumea îl asculta. 

  Dar numai ea nu vrea să asculte, 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta. 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta. 

    

Muzică şi versuri: Temistocle Popa 

 

 

 



9) NU-ŢI FIE TEAM Ă DE-UN SĂRUT 

 

Nu-ţi fie teamă de-un sărut 

E în iubiri un început 

Nu-ţi fie teamă să iubeşti, 

Când visul  drag îl întâlneşti. 

 

Pe ţărmul mării-nsingurat  

Abia şoptit te-am sărutat. 

Dar te-ai speriat şi ai fugit  

Lăsând un vis neîmplinit. 

 

Te chem şi-ţi scriu pe nisip versuri noi, 

Cuprinşi de-un tainic fior 

Te aştept, te chem să cântăm amândoi 

Un cânt pe note de dor 

 

Nu-ţi fie teamă de-un sărut 

E în iubiri un început. 

Nu-ţi fie teamă să iubeşti 

Când omul drag îl întâlneşti. 

 

  Orchestră 

Te chem, şi-ţi scriu pe nisip versuri noi 

Cuprins de un tainic fior. 

Te aştept, te chem, să cântăm amândoi 

Un cântec cu note de dor. 

 

Nu-ţi fie teamă să iubeşti 

Când omul drag îl intâlneşti. 

Nu-ţi fie teamă de-un sărut 



E în iubiri un început. 

Revino,  

Te cheamă dragostea 

 

Muzica: Camelia Dăscălescu; Versuri:Viorel Burlacu 

 

10) SCARA DE MĂTASE 

 

hei, hei 

Lună dă-mi o scară de mătase 

Să ajung în nopţile frumoase.  

Până la tine doamna mea, printre stele m-aş uca 

Că la noapte vreau să te răpesc. 

 

Lună, nu te-ascunde în noaptea albastră 

Să-ţi iau strălucirea ta măiastră 

Toate razele argintii, toate stelele făclii 

Să le dau acelei ce o iubesc 

  

 Şi-atunci când cerul se va întrista pustiu 

 Va străluci şuviţa –n păru-i auriu 

 

Lună, nu te-ascunde în noaptea albastră 

Să-ţi iau strălucirea ta măiastră. 

Toate razele argintii, toate stelele făclii 

Să le dau acelei ce o iubesc. 

    Orchestră  

Şi-atunci când cerul se va întrista pustiu 

 Va străluci şuviţa –n păru-i auriu 

Lună dă-mi o scară de mătase, 

Să ajung în nopţile frumoase 



Până la tine doamna mea  

Printre stele m-aş urca 

Că la noapte vreau să te răpesc 

 Hei, hei 

     

Muzica: Vasile Veselovschi; versurile: Mihai Maximilian 

 

11) MI-AI FURAT INIMA 

 

Mi-ai furat inima, 

 Mi-ai furat-o într-o seară 

 Când m-ai sărutat 

 M-ai îmbrăţişat 

 Şi-ai fugit apoi cu ea. 

 

 Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară, 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior 

 Ea să-ţi cânte dragostea. 

 

 Şi toate stelele 

 Ascultă vesele, 

Şi tainice şoptesc,  

Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 

Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

 



  Orchestra + 

Mi-ai furat inima, 

 Mi-ai furat-o într-o seară, 

 Când m-ai sărutat 

 M-ai îmbrăţişat 

 Şi ai fugit apoi cu ea. 

  

Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară, 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior, 

 Ea să-ţi cânte dragostea.  

  

Şi toate stelele 

 Ascultă vesele 

Şi tainice şoptesc 

 Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 

Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat inima 

  

   Muzică: Temistocle Popa; Versuri:A. Grigoriu şi R. Iorgulescu 

 

12) NOAPTE BUNĂ, BUCUREŞTI 

 

 Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 



 Vălul nopţii tainic te-a cuprins, 

Ici şi colo rând pe rând, 

Luminiţele de argint 

La ferestre s-au stins 

 

Noapte bună, Bucureşti noapte bună 

Pentru tine zboară versul meu 

Fiecărui colţişor, îi urează încetişor 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

 

Şi luna adoarme, departe pe un colţ de nor, 

În taină, iubirea, veghează somnul tuturor. 

 

Noapte bună, Bucureşti noapte bună 

Pacea nopţii s-a lăsat uşor. 

Dormi oraşul meu iubit, 

Şi visează lini ştit, 

Noapte bună, Bucureşti noapte bună. 

 

 Orchestră 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pentru tine zboară versul meu. 

Fiecărui colţişor, îi urează încetişor 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună. 

 

Şi luna adoarme, departe pe un colţ de nor 

În taină iubirea veghează somnul tuturor. 

 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pacea nopţii s-a lăsat uşor. 

Dormi oraşul meu iubit 



Şi visează lini ştit 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Noapte bună  

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

13) MI-A PLĂCUT SURÂSUL TĂU 

  

Mi-a plăcut surâsul tău, 

Din prima zi când te-am văzut 

Şi de-atunci spun mereu  

La toţi, 

Că mi-ai plăcut. 

 

Mi-a plăcut privirea ta 

Din prima zi când mi-ai zâmbit 

Şi de atunci inima 

 Te cheamă lângă ea 

 

Refren:   

Tu, tu, mi-ai vrăjit inima, 

  Tu, tu, tu, eşti dragostea mea 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

 ORCHESTRA+ 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Din prima zi când te-am văzut. 

Şi de-atunci spun mereu  

La toţi, 

Că mi-ai plăcut. 



 

Mi-a plăcut privirea ta 

Din prima zi când mi-ai zâmbit 

Şi de atunci inima 

 Te cheamă lângă ea 

 

 Refren:   

Tu, tu, mi-ai vrăjit inima, 

  Tu, tu, tu eşti dragostea mea 

LA LA LA LA+ 

 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Mi-a plăcut privirea ta. 

 

     

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

14) ŞTIU ADEV ĂRUL 

 

 

Ştiu adevărul 

Te rog, nu mă minţi 

Ştiu adevărul,  

Nu eşti ce pari a fi. 

 

Ştiu câte flăcăr ascunzi 

Sub un surâs de gheaţă 

Şi câte vise  

Alungi spre a nu iubi 

 



Ştiu adevărul  

Ştiu cât ai suferit, 

Dar fericirea  

Acum te-a întâlnit. 

Crezi că-i minciună  

Iubeşti şi vrei 

Să alungi iubirea  

Ştiu adevărul 

Te rog, nu mă minţi 

   

  PARTEA RECITATĂ 

   Ştiu adevărul, 

Te rog, te rog nu mă minţi! 

   Ştiu adevărul,  

Ştiu cât ai suferit, dar 

   Dar, dar  fericirea  

Acum te-a întâlnit  

 

Ştiu câte flăcări ascunzi  

Sub un sărut de gheaţă 

Vreau, vreau adevărul,  

Te rog, nu mă minţi 

Nu, nu mă minţi 

Te rog nu mă minţi  

 

Muzică: Edmond Deda; Versuri: Mihai Dumbravă 

 

15) NU M-AM GÂNDIT LA DESP ĂRŢIRE 

 

I) Seara  

A coborât ca pasărea rănită… 



Seara 

Întuneca încet, încet privirea ta… 

Nu înţeleg  

Ce s-a întâmplat…? 

Oare, pentru ce,  

Fără un cuvânt 

Pe un drum sub zări tu ai plecat? 

 

  Refren: 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

    

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  



Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

 

II)  Poate  

Tu ai plecat c-un tainic dor de lună…  

Poate, 

Şi eu rămân, rămân cu dorul soarelui. 

Dar, nufăr alb  

E speranţa mea, 

Poate ai să revii  

Chiar dacă acum 

Eu îţi simpt departe inima! 

    

  Refren: 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

    

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  



Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

    

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  



Prin viaţa ta! 

Muzica: Dan Dimitriu; versurile: Mihai Maximilian 

 

 

16) DACĂ N-OI IUBI ACUM! 

 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

 Cum să las anii să zboare,  

Și să nu-i opresc? 

 Când ştiu bine că se duc  

Și n-am să-i mai găsesc 

 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Vreau să ştiu ce-nseamnă viaţ a  

Să iau tot ce-mi poate da 

 C-altă viaţă, încă o viaţă 

 Nu-mi dă nimenea. 

 

 Astăzi lumea mă priveşte 

 Și-mi dă orice, orice-aş vrea 

 Mâine poate o să mă uite 

 Cum le uită toate ea. 

 Sărutări şi tinereţea 

N- ar fi o prostie, zău  

Să le aştept la bătrâneţe  

Când sunt doar păreri de rău. 

Clipa care trece odată,  

Nu se-ntoarce niciodată 

 



 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Cum să las anii să zboare 

Și să nu-i opresc 

 Când ştiu bine că se duc 

Și n-am să-i mai găsesc.  

 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Vreau să ştiu ce-nseamnă viaţă 

 Să iau tot ce-mi poate da 

 Altă viaţă, încă o viaţă  

Nu-mi dă nimenea 

     

     Muzica şi versurile:Henry M ălineanu 

 

17) OARE,OARE………… 

 

I)   Oare, oare, asta este strada? 

Oare, oare,  am greşit eu data? 

Oare, oare  am întârziat?  

Sau ea a uitat 

Oare, 

Oare, este prea devreme? 

Oare,  

Oare, încă mai e vreme? 

Oare, 

 Oare, astăzi va veni? 

Ne vom întâlni, oare 

 

 Refren:  



  Oare 

Oare oare oare oare  

Oare, oare oare  

  Oare, oare oare  

  Oare  

 

II)  Oare, oare, aşa o fi mai bine? 

Oare, 

Să o aştept că poate vine? 

Oare,  

Oare, ce s-a întâmplat  

C-a   întârziat? 

Oare, 

Oare, iar aştept degeaba? 

Oare,  

Oare, o fi devină graba? 

Uite-o, uite-o vine chiar acum 

Să îi ies în drum oare  

Refren: 

Oare, oare,  oare, oare, oare,  

Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare, oare. 

 

Muzica: Ionel  Tudor; versurile:Andreea Andrei 

 

18) ÎŢI PARE RĂU 

 

Îţi pare rău şi-mi ceri împăcarea  

Crezi că-i uşor să-mi uit supărarea  

Nu ştii ce aripi mi s-au frant  



Că nu am vrut, să mă mai vezi plângând.  

 

Î ţi pare rău şi-mi ceri împăcarea  

Dar n-ai citit in inima mea,  

Câtă iubire şi durere a purtat in ea.  

Te întorci şi-mi spui că-ţi pare rău  

Dar te întorci de dragul tău.  

Pentru ce-ti pare rău?  

 

 Orchestră 

Î ţi pare rău şi-mi ceri împăcarea  

Dar n-ai citit in inima mea  

Câtă iubire şi durere a purtat în ea.  

Te intorci şi-mi spui că-ţi pare rău  

Dar te intorci de dragul tău.  

Pentru ce-ţi pare rău?  

Pentru ce-ţi pare rău?  

Pentru ce-ţi pare rau? 

 

 Muzică: Alexandru Imre; Versuri: Miahai Dumbrav ă 

 

 

19. ŞTRENGARUL 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat. 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat. 

 

Chiar dacă am fost cândva ştrengar 

Mărturisesc: îmi pare rău. 



Am tot umblat haihui prin viaţă, 

Dar m-am schimbat de dragul tău. 

 

Sunt cel mai cuminte, de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun și în tot ce fac,  

Un lucru vreau : să-ţi fiu pe plac 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat 

 

 Orchestră  

 

Sunt cel mai cuminte, de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun, și în tot ce fac, 

Un lucru vreau: să –ţi fiu pe plac  

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

     

   Muzică: Enrico Di Leva; Versuri: Sergio Bardotti 



 

20) CE E CU TINE? 

 

 

la, la , la , la la 

la, la , la , la , la  

la, la , la , la la 

la, la , la , la , la  

  

Ce e cu tine?  

Ce s-a întâmplat? 

 Nu eşti aceeaşi de altădat̓  

 Că te-ai schimbat 

Nu pot să cred 

 De aceea vin să te înteb: 

 

 Ce e cu tine?  

Ce s-a –ntâmplat? 

 Ce împrejurare, mi te-a schimbat? 

Aş vrea să ştiu tot adevărul 

Chiar dacă-i crud 

 Vreau să aud 

Ce s-a întâmplat? 

 

 Tu, numai tu, ştii mai bine 

 Tu numai tu, ce-i cu tine 

 Tu numai tu, îmi vei spune 

 Cum va urma viaţa mea… 

 

 

 Orchestra + 



 

Ce e cu tine? 

 Ce s-a întâmplat? 

 Ce împrejurare mi te-a schimbat? 

Aş vrea să ştiu tot adevărul 

Chiar dacă-i crud,  

Vreau să aud ce s-a -ntâmplat 

Ce e cu tine? 

Ce e cu tine? 

Ce e cu tine? 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

21) NU-I TÂRZIU 

  

I)  Să aştepţi un cuvânt de mângâiere  

Cu iubire să-l spui la rândul tău oricui 

Să îţi fie dragă noaptea şi pe cer să cauţi luna 

Să te bucuri când apare întotdeauna. 

 

Să aştepţi soarele de primăvară 

Şi căldura vorbelor să o dăruieşti cu dor 

Să îţi fie somnul dulce, plin de vise peste ploape 

Iar iubirea de-al tău suflet mai aproape. 

 

  Refren 

   Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând.  

   Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit 

   Nu-i târziu  



De sperat, de visat, nu-i târziu 

    

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

 

II) Să astepţi iar iubirea să apară 

Niciodată nu uita că ea te va chema 

Nu e bine să fi singur 

Să alungi prea mult tristeţea 

Chiar şi-atunci când stă să plece tinereţea  

  Refren: 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

Nu, nu-i târziu,  

Să se ştie de dor suspinând.  

Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit 

Nu-i târziu,  

De sperat, de visat, nu-i târziu 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând. 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

   Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit. 

   Nu-i târziu  

De sperat, de visat, nu-i târziu 



   Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

Nu, nu-i târziu  

 

Muzică: Vasile V. Vasilache; Versuri: Eugen Rotaru 

 

 

22) SĂRUTĂ MAREA PENTRU MINE 

 

Marea ne cheamă cu farmecul ei  

În fiecare an,  

 Marea revarsă culori pe alei  

În fiecare an 

 Soare, iubire, visare şi dor  

În fiecare an 

 Marea ne cheamă zâmbind tuturor 

În fiecare an, în fiecare an 

 

  Refren: 

   Sărut ă marea pentru mine  

Şi spune că mi-e dor de ea, 

   Aşa cum îmi este dor de tine  

Când nu te pot vedea, 

   În serile de farmec pline  

Visează că te întâlnesc. 

   Sărut ă marea pentru mine 

Şi spunei că o iubesc. 

 

   Şi cântă cu ea 



Să-mi aducă vântul serii. 

   Glasul tău şi glasul mării  

La fereastra mea. 

   Şi cântă cu ea 

Cum cântam noi împreună 

   Sub acelaşi clar de lună, dragostea. 

   Sărut ă marea, la Mamaia  

Sub zările ce strălucesc, 

   Sărut ă marea pentru mine  

Şi spune-i că o iubesc. 

 

Orchestră  

   Şi cântă cu ea 

Să-mi aducă vântul serii 

   Glasul tău şi glasul serii  

La fereastra mea. 

   Şi cântă cu ea 

Cum cântam, noi împreuna 

   Sub acelaşi clar de lună dragostea. 

   Sărut ă marea, la Mamaia  

Sub zările ce strălucesc, 

   Sărut ă marea pentru mine  

Şi spune-i că o iubesc 

Şi spune-i că o iubesc 

Şi spune-i că o iubesc 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

23) AMINTIRILE MELE 

 

I)  Le-am plătit cu tinereţea,  



Amintirile de-acum  

Martoră e frumuseţea  

Începutului de drum 

Martoră mi-e fericirea  

Clipei când ne-am cunoscut 

Şi mi-e martoră iubirea  

Ce nici astăzi n-a trecut 

 

  Refren: 

   Mă trezesc că le chem din senin,  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă totul şi vin 

 Amintirile mele 

   Parcă sunt sunt florile cerului meu 

 Parcă-s roua de stele 

Sunt oglindă de suflet si eu 

 Mă privesc ca într-o  lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri 

  

II)  Am plătit cu anii vieţii,  

Vârsta anilor ce-o am 

 La apelul tinereţii 

Cât de tânăr mai eram   

Şi-am rămas şi sunt şi poate 

Nici nu ştiu alt anotimp 

Dintre ceasurile toate  

Tinereţea mea o schimb 

   

  Refrren 



Mă trezesc că le chem din senin  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă totul şi vin 

 Amintirile mele 

   Parcă sunt sunt florile cerului meu 

 Parcă-s roua din stele 

Sunt oglindă de suflet şi eu 

 Mă privesc ca într-o lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri 

  

Mă trezesc că le chem din senin  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă totul şi vin 

 Amintirile mele 

   Parcă sunt sunt florile cerului meu  

Parcă-s roua din ele 

Sunt oglindă de suflet şi eu 

 Mă privesc ca într-o lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri 

     

    Muzică: Vasile V. Vasilache; Versuri: Aurel Storin 

 

24) CINE SUNT EU? 

I) Cine sunt eu? 

M-am întrebat adesea 

În drumul către casă 

Când peste focul scenei, cortina iar se lasă 



Cine sunt ei? 

Le desluşesc privirea 

Prin pânza de lumină, şi seara după seară 

Îi tot aştept să vină 

 

  Refren: 

   Dar eu n-am vrut să fiu o stea 

   Eu cred în oameni sincer şi deschis 

   Nevoia de iubire s-a prefăcut în vis 

   Şi m-am trezit iubind 

   Şi m-am trezit cântând, cântând  

 

II)  Cine sunt eu? 

M-am întrebat adesea 

În drumul către viaţă 

Acolo sus pe scena, atâtea se învaţă 

Cine sunt ei? 

De unde au în suflet 

Atâta bucurie 

Şi seară după seară mi-o dăruiesc şi mie, 

  Refren: 

   Dar eu n-am vrut să fiu o stea 

   Eu cred în oameni sincer şi deschis 

   Nevoia de iubire s-a prefăcut în vis 

   Şi m-am trezit iubind 

   Şi m-am trezit cântând, cântând  

  

III)  Cine sunt eu? 

De cineva mi-ar spune 

Alege înc-o dacă, eu aş canta-naintea 

Cu inima-mpăcată 



Cine sunt ei? 

Prin ei învăţ ce însemnă 

Şi cântec şi miracol 

Ei care vin cu mine în sala de spectacol 

Şi voi continua să cânt… 

 

Muzica: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 

 

25) DRUMURILE NOASTRE 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Anii şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

   

Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 



Voi spera spereu mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 

 



 

 

IV) DAN SPĂTARU  – RAZA MEA DE SOARE -  ELECTRECORD 2005 

REEDITARE 2007 

O RAZĂ DE SOARE, Într-o OLIIMPIAD Ă A TINEREŢII  ŞI O SERENADĂ 

PE ZĂPADĂ toate oferite de un acelaşi etern şi incurabil sentimental, alături de nelipsita 

foloare pe care nu uita să ne-o dăruiască la sfârşitul recitalului. 

 

 

1. Tu nu-nţelegi că te iubesc (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`00 

2. Tu, eu şi-o umbrelă  (Temistocle Popa/Mircea Block)    2`24 

3. Raza mea de soare (Vasile V. Vasilache/Flavia Buref)   2`30 

4. Un cuvânt (Marius Ţeicu/I. Mustaţă)     2`36 

5.  Ce pot să fac! (Aurel Manolache/E. Mirea)    2`52 

6. Şi cât voi trăi, voi iubi (Temistocle Popa/Ovidu Dumitru)  4`05 

7. Chitare (Temistocle Popa/Mircea Block)     2`49 

8. E cea mai simplă din poveşti (Horia Moculescu/Mihai Maximilian) 3`43 

9. Dar ce nu ai  (Vasile Veselovschi/Mihai Maximilian)   2`29 

10. Serenadă pe zăpadă (E. Ionescu/H. Negrin)    2`50 

11. Olimpiada tinereţii (Temistocle Popa/Temistocle Popa)   3`20 

12. Cu cine semeni dumneata (Temistocle Popa/Aurel Storin)  3`14 

13. Hai, hai, hai, dragoste (Temistocle Popa/Aurel Storin)   2`47 

14. Te iubesc,mă iubeşti (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)  2`32 

15. Nu ştiam că mă iubeşti şi tu (V.V.Vasilache/A. Grigoriu/R. Iorgulescu) 3`39 

16. Să nu te joci cu dragostea (Jolt Kerestely/Ion Ruş)   3`16 

17. Dacă tu ai fi o floare(Radu Şerban/Gheorghe Vâlcu)   3`22 

18. E frumos de-mi place mie (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)  3`33 

19. Eu te iubesc de mult (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)  3`05 

20. Eu sunt sentimentalul (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)  2`40 

21. Să-ntrebi răsăritul de lună (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu) 2`46 

22.  Ale tale (Aurel Manolache/Mircea Block)    1`53 



23. Cu maşină ((Temistocle Popa/Mircea Block)     2`49 

24. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)    3`24 

 

 

Orchestra: 

Electrecord. Dirijor: Alexandru Imre  

Orchestra de estrada  Radiodifuziunii: Dirijor Sile Dinicu; formaţia Al. 

Avramovici; formaţia Marius Ţeicu; formaţia Ionel Tudor; grupul instrumental 

dirijat de : Temistocle Popa 

  

     



1. TU NU –NŢELEGI CĂ TE IUBESC 

 

 

Acum ştiu 

Știu cine eşti 

Frumoasa mea  

Cu zâmbet ştrengăresc 

Şi-acum te rog 

Să mă priveşti 

Tu nu înţelegi că te iubesc? 

 

Atunci cântd eu  

Am să te prind 

Cu drag la piept  

Să mi te cuibăresc 

Şi c-un sărut 

 Am să te prind 

Ai să înţelegi, cât te iubesc 

 

 + Orchestră+ 

 

Cum te-am văzut 

M-ai şi vrăjit 

De-am ajuns 

 Cu luna să vorbesc 

Ea a înţeles, 

Dar văd că tu 

Tu nu înţelegi 

 Că te iubesc 

 

Atunci când eu 



 Nu voi mai sta 

Şi c-un sărut  

Am să te ameţesc 

Ai să înţelegi  

Poate aşa 

Ai să înţelegi  

Că te iubesc 

+ orchestră 

 

Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

2. TU, EU ŞI-O UMBREL Ă 

 

I) Tu, eu şi-o umbrelă 

 Tu, eu ne plimbăm. 

 Cerul ca o acoarelă, 

 Nu ne vede sub umbrelă, 

 Când ne îmbrăţişăm. 

 

Refren:    

  Pic, pic, pic ce mai plouă 

  La nesfârşit 

  Pic, pic, pic, nu ne pasă nouă 

  Fiindcă ploia ne-a unit 

 

II)  Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plinbăm 

Pe sub pânza de mătase 

Tu eşti mai frumoasă  

Când ne sărutăm 



 + Orchestră 

Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plimbăm. 

Cerul ca o acoarelă 

Nu ne vede sub umbrelă 

Când ne îmbtăţişăm. 

 

Refren:    

  Pic, pic, pic ce mai plouă 

  La nesfârşit 

  Pic, pic, pic, nu ne pasă nouă 

  Fiindcă ploaia ne-a unit 

 

Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plinbăm 

Pe sub panza de mătase 

Tu eşti mai frumoasă  

Când ne sărutăm 

 + Orchestră 

 

 

Muzica:  Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

3. RAZA MEA DE SOARE 

 

I) Raza mea de soare 

 Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

 Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

 Fraged cântec de izvor. 

 



 Raza mea de soare, numai pentru mine 

 Născoceşte vorbe noi, 

 Raza mea de soare, dacă plec surâde 

 Şi vin înapoi. 

 

Abecedarul bucuriei mi-a deschis 

 Şi-l reînvăţ cu ea odat 

 Şi-n ochii limpezi vremuri de nelinişte 

 Cu mine însumi m-a împăcat 

 Mi-a reîntors cu primăveri 

 Toţi cocorii de mai ieri 

 

Raza mea de soare 

 Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

 Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

 Fraged cântec de izvor. 

  

Orchestră+ 

 

Raza mea de soare, dacă las să treacă 

În zadar clipele-n zbor 

Ştie să-mi alunge, numai c-o uimire 

Golul inerţiilor 

 

Raza mea de soare, din orice furtună 

Îmi salvează inima 

Şi pe urme albastre nesfârşit de blânde  

Poartă viaţa mea. 

Prin ochii ei mă face lumea să privesc 

Şi-alt univers descoperind, 

De tot ce-a fost mai trist şi rău 



Pe totdeauna mă desprind 

Mi-e văzduhul înalt şi clar,  

Flori sub paşii mei răsar 

  + 

Raza mea de soare 

 Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

 Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

 Fraged cântec de izvor. 

   + 

 Raza mea de soare, m-a învăţat surâsul 

 Şi de-atunci surâd mereu 

 Raza mea de soare, care spune dulce 

  Tăticuţul meu 

Raza mea de soare, care spune dulce 

  Tăticuţul meu 

 

Muzica: Vasile V Vasilache versuri: Flavia Buref 

 

 

4. UN CUVÂNT 

 

 

La,la,la,la,la,la.............. 

I) În dragoste se-ntâmplă 

Atunci când nici nu ştii 

Şi câte-o supărare 

 Ca în jocul de copii 

Te cerţi dintr-o nimica  

Şi apoi regreţi pe loc, 

Dar fata nu-ţi dă pace 

Că-i supărată foc 



  

Refren:  

  Un cuvânt,  

Ş-atâta ar fi de-ajuns 

  Un cuvânt,  

O vorbă de răspuns 

  Un cuvânt, de n-ai nimic de ascuns 

  Te rog să-mi spui  

Doar un cuvânt 

 

  Un cuvânt,  

Să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt, 

 Dar sincer şi curat  

Un singur, 

  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur un cuvânt 

 

II)  Iubirea nu se poate,  

Doar paşnică să stea 

Căci fără supărare  

N-ai ştii ce-i dragostea 

Acela ce iubeşte  

Cu patimă şi dor 

Se supără mai tare,  

Dar iartă mai uşor  

  

Refren: 

Un cuvânt,  

Ş-atâta ar fi de-ajuns 

  Un cuvânt,  



O vorbă de răspuns 

  Un cuvânt, de n-a nimic de ascuns 

  Te rog să-mi spui  

Doar un cuvânt 

  Un cuvânt 

Să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt,  

Dar sincer şi curat  

  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur un cuvânt 

 

La,la,la,la,la,la.............. 

   Un cuvânt, să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt, dar sincer şi curat  

  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur un cuvânt 

 

Muzica: Marius Ţeicu; versurile: I. Mustaţă 

 

 

5) CE POT SĂ FAC? 

I)  Ce pot să fac? 

Ca să mă crezi că pentru tine 

Mi-aş da şi sufletul din mine 

Ce pot să fac? 

Dar doar o clipă într-o privire 

Să-mi dai o umbră de iubire 

Ce pot să fac,  

Ce să fac? 

  

  Refren: 



   Chiar şi-un orb cât de orb  ar vedea 

   Cum toate zilele şi toate nopţile 

   Stau tremurând şi aştept,  

Doar o vorbă a ta. 

Chiar şi-un surd, cântecul  mi-ar auzi 

   Şi auzindul s-ar milostivi 

   Numai tu, nu vrei, nu 

 

II)  Ce pot să fac…? 

Ca îndoială să-ţi dispară 

Şi adevărul să-ţi apară 

Ce pot să fac? 

Ca să nu fi un sloi de gheaţă 

Când spun că totul îmi eşti în viaţă 

Ce pot să fac, 

 Ce să fac? 

  

Refren: 

   Ce fel de inimă-i  inima ta 

   Că nici cuvintele, nici  cu jurămintele 

   Nu se lipesc, nu topesc nici o dragoste-n ea 

   Că şi o piatră în piept de-ai avea 

Cât e de piatră,  şi tot s-ar mişca 

   Numai tu …nu vrei, nu 

 

III) Ce pot să fac? 

Stau şi întreb, întreb întruna 

Soarele, stelele şi luna 

Ce pot să fac? 

Dar într-o bună zi cu soare 

Ca să-mi dai prima sărutare 



Ştiu ce-o să fac 

Şi-o să fac 

 

 

Muzica: Aurel Manolache; versurile: E. Mitrea 

 

6) ŞI CÂT VOI TR ĂI,VOI IUBI 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

 

Cine, cine o viaţă trăieşte 

Cu dragostea se întâlneşte 

La orice pas, zi de zi, zi de zi 

 

Cine, cine pe lume iubeşte 

Doar în iubire găseşte 

Clipa vrăjită ce-n suflet va-nflori 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floare 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 



Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

+ orchestră+ 

Cântă, cântecul nostru iubire 

Şi să-l păstrezi amintire 

El pretutindeni în viaţa te va însoţi 

 

  + orchestră+ 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floare 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

  + 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Marea și valul, pădurea, ştejarul 

Şi câmpul născând ciocârlii. 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Toamna bogată, sărutul de fată 

 Şi glasul gingaş de copil 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 



Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

  

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

 

7) CHITARE 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

 

Chitare răsună chitare,  

Vibrează în inima mea. 

   Chitare răsună  în zare,  

Cu ele îmi cânt dragostea 

 

Du-te dragoste, du-te dor,  

Ca un pescăruş în zbor 

Inima va cânta, în acordul strunelor 

Chitare, răsună chitare,  

Ce cântă cu noi dragostea  

 Orchestră+ 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

 

  Chitare răsună chitare,  

Vibrează în inima mea 



   Chitare răsună  în zare  

Cu ele îmi cânt dragostea 

   

Orchestră+ 

Chitare, răsună chitare,  

Ce cântă cu noi dragostea  

   + 

  Chitare, Chitare, Chitare 

  Chitare, chitare, îmi cânt dragostea 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

8) E CEA MAI SIMPL Ă DIN POVEŞTI 

 

Un fapt ca ori şi care 

O simplă întâmplare 

Ce uneori aş vrea 

Să o spun cuiva 

 

I) A fost odată ca-n poveşti, 

Ce simplu e să povesteşti, 

Cum s-a întâlnit o fată c-un băiat. 

El nu i-a spus nici-un cuvânt, 

Ea şi-a lăsat ochii-n pământ, 

Şi amândoi de mână au plecat. 

 

La fel ca-n simplele poveşti, 

În şirul de întâmplări fireşti, 

A fost şi câte-un nor întunecat. 

Dar focul dragostei nestins, 



Până la urmă a învins, 

Şi colţul lor de cer s-a înseninat. 

 

II)  Şi-a fost o nuntă ca-n poveşti, 

Ospăţ şi mese împărăteşti. 

Mai mult nu-mi amintesc 

De ce să mint? 

Ştiu totul doar din povestiri  

Că eu atuncia am lipsit 

Am fost numai la nunta lor de argint. 

 

III)  Povestea îşi are  tâlcul ei 

Eroii sunt părinţii mei 

Iubirea lor te face să zâmbeşti. 

Dar nu-mi doresc decât şi eu, 

Să pot să  spun la rândul meu 

Am cunoscut la fel iubirea  

    + 

LA LA LA LA+ 

Iubirea lor te face să zâmbeşti 

Dar nu-mi doresc decât şi eu, 

Să spun şi eu la rândul meu 

Am cunoscut la fel iubirea  

 

   Muzică: Horia Moculescu; Versuri: Mihai Maximilian 

 

9) DAR CE NU AI? 

 

Refren:  

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea,  



Ai, ai, ai … 

  Nu ştiu ce nu ai… 

   + orchestră 

 

I)  Când ies seara la plimbare  

E motiv de supărare 

Şi o vină  mi se pare… 

Ai, ai, ai. 

Fiindcă nopțile-s geloase 

Că ai pleoape mai frumoase 

Şi ce gene de mătase…ai…ai…ai. 

 

Mi s-a plâns vântul aseara 

Că ai un glas ca de vioară  

Şi în suflet primăvară…ai, ai ai  

 

I-ai luat mării legănarea 

Şi nu asta-i supărarea. 

Dar şi ochii tot marea ai 

Dar ce nu ai. 

 

 Refren:  

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea,  

Ai ai, ai … 

  Nu ştiu ce nu ai 

   + orchestră 

 

II)   Luna și-a ieşit din fire  

Că i-ai luat din strălucire 

A văzut ea ce privire ai… ai… ai 



 

Au şi stelele dreptate 

Noaptea când se simt furate 

Cumpăr stelele toate ai, ai, ai  

Şi povestea se complică,  

Soarele îţi poartă pică 

Tu şi foc la o adică, ai, ai , ai 

Nu e lumea supărată, 

C-ai fi cea mai mândră fată, 

Dar şi dragostea mea toată 

Referen  

Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea, ai ai, 

  Nu ştiu ce nu ai 

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea, ai ai, 

  Nu ştiu ce nu ai 

  

Muzica: Vasile Veselovschi; Versuri:Mihai Maximilian 

 

 

10) SERANADĂ PE ZĂPADĂ 

 

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

O serenadă 

Serenadă, chiar dacă e frig pe stradă 

Ninge mereu. 

 

Eu cânt întruna  sub balcon 

Romanţe  în ritm de negrison 

Ca un Romeo înzăpezit 



Cânt Julietei îndrăgostit. 

Serenadă pe ninsoare jos în stradă 

O serenadă  

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

Ninge mereu. 

 

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

O serenadă 

Serenadă, chiar dacă e frig pe stradă 

Ninge mereu 

 

Eu cânt întuna sub balcon 

Romanţe în ritm de negrison 

Ca un Romeo înzăpezit 

Cânt Julietei îndrăgostit 

 

Orchestră 

Serenadă pe ninsoare jos în stradă 

O serenadă 

Serenadă, chiar dacă e frig pe stradă 

Ninge mereu 

Serenadă, pe zapădă, pe zapadă 

 

Muzica: E Ionescu; versurile: H. Negrin 

  

 

11) OLIMPIADA TINERE ŢII 

 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

Olimpiada tinereţii, 



A cuprins albastre zării. 

Şi în seninul dimineţii, 

Se aud mii de chemări. 

 

Stadionul îmbrăcat de sărbătoare, 

Freamătă de voie bună. 

În lumina ce se scaldă în culoare, 

Tinereţea se adună. 

 

Olimpiada tineţii,  

Numai soare numai cânt. 

Sunt purtătorii frumuseţii 

Plin de speranţe şi avânt 

 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

+orchestră+ 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

 

Olimpiada tinereţii, 

A cuprins albastre zări. 

Şi în seninul dimineţii 

Se aud mii de chemări. 

 

Stadionul îmbrăcat în sărbătoare, 

Freamătă de voie bună. 

În lumina ce se scaldă în culoare, 

Tinereţea se adună. 

 

Olimpiada tineţii,  



Numai soare numai cânt. 

Sunt purtătorii frumuseţii, 

Plin de speranţe şi avânt. 

 + 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

Olimpiada tinereţii, Olimpiada tinereţii 

  

    Muzica şi versuri:Temistocle Popa 

 

12) CU CINE SEMENI DUMNEATA? 

 

 

 În fiecare zi te văd trecând 

 Te regăsesc mereu, în vis, în gând 

 Aproape te cunosc şi tare aş vrea 

 Să-ţi spun că-mi aminteşti de cineva 

   

Refren: 

   Cu cine semeni dumneata? 

   Stau şi mă –ntreb când te întâlnesc 

   Aş vrea să ştiu să nu găsesc 

   Oricât de mult aş căuta 

 

   Cu cine semeni dumneata, 

   Ştiu că te-am întâlnit precis. 

   Dar nu mai ştiu în care vis 

   Că-mi aminteşti de cineva. 

 



Ce asemănare, uluitoare 

Şi ce-ntâmplare 

Că într-o zi, în cale mi-ai ieşit 

 Refren:  

  Cu cine semeni dumneata 

  Mă tot gândesc, şi mă frământ 

  Deşi eu foarte sigur sunt 

  Că semeni mult cu dumneata  

  + orchestră+ 

 

Ce asemănare uluitoare 

Şi ce-ntâmplare 

Că într-o zi, în cale mi-ai iesit 

 Refren:  

  Cu cine semeni dumneata 

  Mă tot gândesc, şi mă frământ 

  Deşi eu foarte sigur sunt 

  Că semeni mult cu dumneata 

Că semeni mult cu dumneata 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Aurel Storin 



 

13) HAI, HAI, HAI, DRAGOSTE 

  

 Refren:  

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

 

I) Cine ar putea să-mi spună, ce s-a întâmplat 

Cum am strâns cuvinte grele, de ce ne-am certat, 

Dintr-o dragoste curată şi un vis frumos 

Azi am strâns numai regrete fără de folos 

Dacă a mai rămas iubire într-un colţ uitat, 

Dac-a mai rămas lumină şi un gând curat. 

 

 Refren:  

  Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

 

II)  Nu e glumă, nici minciună, e adevărat 

Prima dragoste nu moare, nu, niciodat 

Tu ai fost întâiul zâmbet, tot ce am iubit 

Ţie doar întâia oara, eu ţi-am dăruit, 

Dacă nu s-a stins tot focul, dacă mai e viu, 

Dacă tu mai ai putere, şi nu-i prea târziu 

 

  Refren:  

Hai, hai, hai, dragoste, 



  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

   + orchestră+ 

Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

 

Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

14) TE IUBESC, MĂ IUBEŞTI 

 

  Refren: 

   Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti 

 

I)  Te iubesc,  îţi spun o dată 

Mă iubeşti tot ca altă dată 

Dragostea e tot ce avem  în noi mai bun 

Şi o viaţă-ntreagă am să-ţi spun: 

Te iubesc, tu eşti lângă mine 

Şi te voi păstra mereu, mereu 

 

   + orchestră  + 

  Refren: 



   Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti 

 

II)  Te iubesc, tu-mi eşti fericire 

Mă iubeşti, ţi-am ghicit privirea 

Dragostea e cel mai minunat cuvânt 

Dintre câte sunt pe acest pământ. 

Te iubesc, tu eşti lângă mine 

Şi te voi păstra mereu, mereu. 

 

   + orchestră  + 

  Refren: 

   Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti 

 

III)  Te iubesc  îţi mai spun o dată 

Mă iubeşti tot ca altă dată  

Dragostea e tot ce avem în noi  mai bun 

Şi-o viaţă-ntreagă am să-ţi spun: 

Te iubesc, tu eşti lângă mine 

Şi te voi păstra mereu, mereu 

  + orchestră  

 

  Refren:  

Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti, iubesc 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

15) NU ŞTIAM C Ă MĂ IUBEŞTI ŞI TU  

 

I) Sub ram de vis, de cântec şi de dor 



Ca doi străini treceam prin viaţă 

Eu am crezut atunci când mă privea,  

Că ai o inimă de gheaţă. 

Mereu iluzii îmi făceam  

Şi apoi pe rând mi le pierdeam 

Ploua, pe când, în nopţii pustii 

Cu clipe de insomnii 

   

Refren: 

   Nu ştiam că mă iubeşti şi tu 

   Nu credeam în steaua mea de foc 

   Nu speram, să-mi mângâi sufletul 

   Nu visam să am atât noroc 

   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele, 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste    

 

II)  Eu nu ştiam cât de aproape eşti 

 Şi clipa mi-o umpleam cu brume 

 Mi se părea că lumea s-a sfârşit 

 Că nu mai este dor pe lume 

 Simţeam în orice vorbă a ta 

 Un frig ce zborul îmi îngheţa 

 Dar azi când tu iubirii i-ai zâmbit 

 Speranţa mea a înflorit 

  

  Refren: 

   Nu ştiam că mă iubeşti şi tu 

   Nu credeam în steaua mea de foc. 

   Nu speram să-mi umple sufletul 



   Nu visam să am atât noroc. 

   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste    

    La, la , la  

   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste   

   Muzica: V. Vasilache; versurile: A. Grigoriu şi R. Iorgulescu 

 

 

16) SĂ NU TE JOCI CU DRAGOSTEA 

 

I)  Să nu te joci cu dragostea 

 Că ea îţi arde inima, 

 Să stai întâi să chibzuieşti, 

 Să vezi că-i  bine să iubeşti. 

 

 Oricât ai fi de înţelept, 

 Cu jarul dragostei în piept, 

 Nici nu mai ştii pe unde treci, 

 În hora gândului petreci. 

 

  Refren:  

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 



   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

II)  Bunicii noştrii tot aşa, 

 S-au ars şi ei cu dragostea 

 Şi doar ne-au sfătuit nu zic, 

 Dar tot n-am învăţat nimic, 

 

 Iar nepoţeii ce-or veni, 

 La fel ca noi o vor păţi, 

 Că dragostea de ce să tac, 

 E boală lungă fără leac 

  Refren:  

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

     La, la , la , la la 

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

     Muzica: Jolt Kerestely; versurile:Ion Rus 

 

17) DACĂ TU AI FI O FLOREA 

 

I)  Dacă tu, ai fi florea 



Din mijlocul câmpului 

Eu aş vrea să fiu, ploaia 

Ce se prelinge, pe trupul tău  

Mângâindu-ţi calea. 

 

Eu aş vrea să fiu ploaia 

Ce se prelinge, pe trupul tău  

Mângâindu-ţi calea  

+ Orchestră 

 

II)  Dacă tu ai fi tu salcia 

 De pe malul râului. 

Eu aş vreau să fiu vântul 

 Ce freamătă în braţele tale 

 Cercând să-şi destrame vejmântul 

Eu aş vreau să fiu vântul 

 Ce freamătă în braţele tale 

Cercând să-ţi destrame vejmântul  

  + Orchestră 

 

III)  Dacă tu ai fi marea 

Cu albastrele ei taine 

Eu aş vrea să fiu, cerul 

Desfăşurat în înalturi  

Să-ţi soarbe în săruturi misterul 

Eu aş vrea să fiu, cerul 

Desfăşurat în înalturi  

Să-ţi soarbe în săruturi misterul 

+ Orchestră  

Mângâindu-ţi calea  

+ Orchestră+ 



Cercând să-ţi destrame vejmântul  

  + Orchestră+ 

Să-ţi soarbe în săruturi misterul 

+ Orchestră  

Muzica: Radu Şerban; versurile:G. Vâlcu 

 

18) E FRUMOS DE-MI PLACE MIE 

 

I)  E vorba adevărată, vorbă veche, 

Că orice om îşi caută pereche. 

Şi inima-i de pază zână de bună, 

Desparte adevărul de minciună. 

  

  Refren: 

   Ce-am fi fără iubire, ce-am fi oare 

   Am fi ca şi pământul fără soare 

   Îşi spune omul –ntruna din vecie 

   Frumosul e frumos de-mi place mie 

 

   Şi ţi-oi spune fată dragă 

   Numai ţie 

   Că din fetele ce trec pe lângă mine 

   Una n-are ochii frumoşii să-mi placă mie 

   Una n-are în lume ochii frumoşi ca tine 

 

   Şi ţi-oi spune numai ţie fata dragă 

   Că de mult doream şi eu să-mi iau mireasă 

   Dar din câte fete am cunoscut vreodată 

   Alta n-am văzut ca tine, mai frumoasă    

+ orchestră 

 



II)  E vorba adevărată din vechime 

De fugi de dragoste, tot dă de tine 

Sunt multe doruri, multe doruri grele 

Dar nu ştiu ce ne-am face fără ele 

  Refren: 

   Ce-am fi fără iubire, ce-am fi oare 

   Am fi ca şi pământul fără soare 

   Îşi spune omul –ntruna din vecie 

   Frumosul e frumos de-mi place mie 

 

   Şi ţi-oi spune fata dragă 

   Numai ţie 

   Că din fetele ce trec pe lângă mine 

   Una n-are ochii frumoşii să-mi placă mie 

Una n-are în lume ochii frumoşi ca tine 

Şi ţi-oi spune numai ţie fata dragă 

   Că de mult doream şi eu să-mi iau mireasă 

   Dar din câte fete am cunoscut vreodată 

   Alta n-am văzut ca tine, mai frumoasă    

+ orchestră 

 Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 



a. EU TE IUBESC DE MULT 

 

I) Trece ca o dulce adiere, 

Cât ai număra până la trei. 

Trece ca un gând, o mângâiere     

Fără să se uite în urma ei. 

 

Tare aş vrea să-mi spună, cum o cheamă 

Când cu ochii, o petrec pe drum. 

Cât aş vrea sa-ntreb, dar îmi e teamă 

Poate am s-o opresc şi am să-i spun  

 

 Refren: 

  Eu te iubesc de mult 

  Chiar dacă tu nu mă crezi 

  Aşa cum treci necunoscut-o,  

Fără să mă vezi   

   

  Eu te iubesc de mult 

  Chiar dacă tu nu ştii, 

  Dar într-o zi şi tu mă vei iubi. 

 

 + Orchestră 

II)  Nimenea nu-mi spune câţi ani are 

Nimenea nu-mi spune cine e 

Dorul meu se aprinde şi mate tare 

Parcă n-aş mai şti nici eu de ce 

 

Trece albă, înaltă şi subţire 

Trece şi se pierde ca un fum 

Chiar dacă nu-i decât o amăgire 



Tot am s-o opresc şi am să-i spun 

  

Refren: 

  Eu te iubesc de mult 

  Chiar dacă tu nu mă crezi 

  Aşa cum treci necunoscut-o,  

Fără să mă vezi  

  

  Eu te iubesc de mult 

  Chiar dacă tu nu ştii, 

  Dar într-o zi şi tu mă vei iubi. 

 

 Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 

 

20) EU SUNT SENTIMENTAL 

 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi c-un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

 

 Eu sunt acelaşi sentimental 

 Cât luna are chip de cristal 

Cât nopatea îşi ţese, misterul ei 

Şi simpt tandreţe în ochii în tăi 

 

Refren: 

  Eu nu păstrez regrete, 

   Ascunse prin amintiri. 

  Lacrima s-a topit  

Ca roua pe trandafiri 



  Eu am păstrat în suflet,  

Freamătul norilor 

  Şi toată bucuria zorilor, florilor 

  Nu-mi ajunge doar o viaţă 

  Pentru a le iubi 

 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

  + Orchestră+ 

Cât noaptea îşi ţese misterul ei 

Şi simpt tandreţe în ochii în ei 

  Refren:  

Eu nu păstrez regrete  

Ascunse prin amintiri 

  Lacrima s-a topit  

Ca roua pe trandafiri 

  Eu am păstrat în suflet,  

Freamătul norilor 

  Şi toată bucuria zorilor, florilor 

  Nu-mi ajunge doar o viaţă 

  Pentru a le iubi 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi c- un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

Eu aş lua viaţa, eu aş lua viaţa de la-nceput 

Eu sunt acelaşi sentimental 

 

 Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 



21) SĂ –NTREBI RĂSĂRITUL DE LUN Ă 

  

  

 Trec nopţi de vis, dar nu îndrăzneşti 

 Să asculţi de inima ta 

 Nu vrei să crezi cânturi de dor 

 Cântec din inima mea 

   

  Refren: 

   Să-ntrebi r ăsăritul de lun ă 

   Să-ntrebi chiar şi vântul hoinar 

   Ori marea îţi va spune şi ea 

   Cât de adîncă e dragostea mea 

   Câte nopţi la rând le-am şoptit doar lor dragostea 

    

   Să-ntrebi r ăsăritul de lun ă 

   Să-ntrebi chiar şi vântul hoinar 

   Glasul  mării î ţi va repeta 

   Nesfârşită-i iubirea mea 

   Neîncetat ele  îţi vor şopti, dragostea 

 

orchestră + 

 

Să-ntrebi r ăsăritul de lun ă 

   Să-ntrebi chiar şi vântul hoinar 

   Ori marea îți va spune şi ea 

   Cât de mare e dragostea mea 

   Câte nopţi la rând le-am şoptit doar lor dragostea 

    

   Să-ntrebi r ăsăritul de lun ă 

   Să-ntrebi chiar şi vântul hoinar 



   Glasul  mării î ţi va repeta 

   Nesfârşită-i iubirea mea 

   Neîncetat ele  îţi vor şopti dragostea 

  

+ orchestră 

Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: G. Gheorghiu 

 

22) ALE TALE 

 

I)   Ca un strop de soare, pare lumea 

Când eşti tânăr visător 

Strada se-mbracă –n floare 

Şi te îmbie cu un minunat vis decor 

   

Refren: 

   Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile 

   Ale tale, ale tale, sunt şi visele 

La, la , la , la la 

 

II)  Seara când pe drum lună şi de stele  

Bat la poarta dragostei 

Inima care te aşteaptă îţi repetă tic tacul ei 

 

Refren: 

   Ale tale, ale tale sunt pe lume stelele 

   Ale tale, ale tale sunt şi visele 

 

  + orchestră+ 

 

Ale tale, ale tale sunt şi prim ăverile 

   Ale tale, ale tale sunt toate zilele+ 



  Orchestră+ 

   Ale tale, ale tale 

 

Muzică: Aurel Manolache; Versuri: Ovidu Dumitru 

 

23) CU MAŞINA 

 

I)   Ce plăcut e să porneşti 

Să colinzi prin Bucureşti,  

Cu maşina 

Pe oglinda străzilor,  

Timpul trece mai uşor  

Cu maşina 

Iar atunci când nu spui nu 

Şi cu mine eşti şi tu,  

Cu maşina 

Eu cu tine draga mea 

Toată ziua m-aş plimba  

M-aş tot plimba 

  + Orchestră+ 

  

II)  Împreună la şosea,  

Vom plimba şi dragostea  

Cu maşina 

Cu un cântec pe sub tei 

S-o pornim la drum în trei,  

Cu maşina 

Chiar dacă pe undeva 

La un stop mai mult vom sta  

Cu maşina 

Eu cu tine draga mea 



Ore-ntregi aş aştepta, aş aştepta 

+ Orchestră+ 

 

III)  Soarele oprit din timp 

M-a vrăjit şi el să-l plimb  

Cu maşina 

Şi-a rămas şi el mirat 

Pe unde am tot umblat  

Cu maşina 

Că-i plăcut prin Bucureşti 

La plimbare s-o porneşti  

Cu maşina 

Iar din soare un crâmpei 

A rămas în ochii tăi, în ochii tăi. 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

24) DRUMURILE 

 

I)  Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării 

Anii şi luni şi nopţi la rând povară 

Clipa despărţirii. 

 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea 

N-am să bat la porţi închise iară  

Nu-ţi feri privirea 

 

  Refren: 

   Drumurile noastre, poate 



   Se vor întâlni vreodată, 

   Drumurile şi iubirea, gândurile, fericirea. 

 

   Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată, 

   Drumurile şi iubirea, gândurile, fericirea. 

 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera spereu mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  

  Refren: 

   Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată, 

   Drumurile şi iubirea,  

Gândurile, fericirea. 

 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată, 

Drumurile şi iubirea,  

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 



  

VI) IN MEMORIAM   - VOLUMUL I 

DAN SPĂTARU    

Parcă ieri ascultam aceste melodii. Adevărate şlagăre, adevăraţi artişti care şi-au 

adus aminte de cel cu care au râs,  plânn sau bucurat sau întristat aproape 40 de ani pe 

scenă. O viaţă de om dedicată cântecului, melodiei şi versului.  

Aceşti artişti i-au cântat lui DAN SPĂTARU din suflet, ca şi cum el ar fi în sală şi 

i-ar mulţi pentru toată pritenia, dragostea şi devotamentul cu care i-a înconjurat atâta 

timp. 

 

 

1. Nu-mi lua iubirea dacă pleci  (A Similea/M.Ţeicu/Th. Popa Mazilu) 3`00 

2. Eternitate (G.Nicolescu/G. Nicolescu/A.Grigoriu & G. Grigoriu)  4`12 

3. Of inimioară (D. Spătaru/Edmond Deda/H.Negrin)   4`32 
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14. Oare (Dan Spătaru/Ionel Tudor/Andreea Andrei)    2`20 

 

 

     



1) NU-MI LUA IUBIREA DACĂ PLECI 

Interpretă: Angela Similea 

 

 

 Nu-mi lua iubirea, dacă pleci, 

 Mai lasă-mă să cred in ea. 

 În nopţile pustii şi reci, 

 Să-mi mai închipui că-i a mea 

 

Prefă-te că mă mai iubeşti, 

Zâmbeşte-mi când mă vezi în cale. 

Nu mă goni, când mă –ntâlneşti, 

Din toate gândurile tale. 

 

Nu-mi lua când pleci şi amintirea, 

Ea-i pentru mine, un balsam 

E bucuria, e mihnirea, 

Tot ce-am avut, tot ce mai am. 

Şi să-mi mai laşi, ca pe-o lumina 

Speranţa că vei reveni 

Din cupa ei cu lacrimi plină. 

Poţi face tril 

Poţi face tril de ciocârli 

 

Refren 

  Nu-mi lua iubirea, dacă pleci, 

  Mai lasă-mă să cred in ea. 

  În nopţile pustii şi reci 

  Să-mi mai închipui că-i a mea 

 

Nu-mi lua iubirea, dacă pleci, 



  Mai lasă-mă să cred in ea. 

  În nopţile pustii şi reci 

  Să-mi mai închipui că-i a mea 

 

Prefă-te că mă mai iubeşti, 

Zâmbeşte-mi când mă vezi în cale. 

Nu mă goni, când mă –ntâlneşti, 

Prin toate gândurile tale. 

Şi să-mi mai laşi, ca pe-o lumina, 

Speranţa că vei reveni. 

Din cupa ei cu lacrimi plină. 

Poţi face tril 

Poţi face tril de ciocârli 

 

Refren 

  Nu-mi lua iubirea, dacă pleci, 

  Mai lasă-mă să cred in ea. 

  În nopţile pustii şi reci 

  Să-mi mai închipui că-i a mea 

 

Nu-mi lua iubirea, dacă pleci, 

  Mai lasă-mă să cred in ea. 

  În nopţile pustii şi reci 

  Să-mi mai închipui că-i a mea 

 

Muzica: Marius Ţeicu; Versuri:  Theodora Popa Mazilu 

 

     



 

2) ETERNITATE 

     Interpret: George Nicolescu 

 

Orizont, depărtări, lumini de zări 

Împliniri, trandafiri, ce sunt  

Şi rămân, tot vi 

Peste timp, tot vi 

 

  Refren: 

   Eternitatea, iubirea mea 

   Noiam de vise, măreaţă stea 

   Ce străluceşte în infinit 

   Fără sfârşit 

 

   Eternitate, iubirea mea 

   Cuprinzi tot gândul 

    Cu aripa ta 

   Imensitate dor necuprins    

   Rămâi nestins 

 

Orizont, depărtări, lumini, lumini de zări 

Împliniri, trandafiri ce sunt  

Şi rămân, tot vi 

Peste timp, tot vi 

 

  Refren: 

   Eternitatea, iubirea mea 

   Noiam de vise, măreaţă stea 

   Ce străluceşte în infinit 

   Fără sfârşit 



 

   Eternitate, iubirea mea 

   Cuprinzi tot gândul 

    Cu aripa ta 

   Imensitate dor necuprins 

   Rămâi nestins 

   Eternitatea, iubirea mea 

   La la- la ra, La la- la ra 

   La la- la ra, La la- la ra 

   La la- la ra,  

   Eternitate, iubirea mea 

   Cuprinzi tot gândul 

    Cu aripa ta 

   Imensitate dor necuprins 

   Rămâi nestins 

  

Muzica: G. Nicolescu; Versuri: A. Grigoriu &G. Grigoriu 

 

 

3) OF  INIMIOARĂ 

 

        Interpretă: Doina Spătaru 

I) Of inimioara,  

De ce mi se pare  

Că noapte-i mare 

Şi drumul lung 

Mă ţii de veche 

Chiar şi peste poate 

Şi-atunci socoate,  

Unde o să ajung? 

 



  Refren: 

   Of inimă,  

   Tu n-ai minte deloc 

   Nu-mi dai tihnă  

   Nici noapte, nici zi. 

   Of inima,  

   Câte ofuri tot strâng 

   Când mă faci ba să râd    

   Ba să plâng 

   La la la la La la la la 

   La la la la La la la la 

    

 

II)  Of inimioara, 

Tu mi-ai luat cântatul 

Mi-ai dat oftatul 

De mi de ori 

M-am luat de gânduri 

Vorbesc chiar cu mine 

Numai de tine 

Din noapte-n zori 

 

  Refren:  

   Of inimă,  

   Tu n-ai minte deloc 

   Nu-mi dai tihnă  

   Nici noapte, nici zi. 

   Of inima,  

   Câte ofuri tot strâng 

   Când mă faci ba să râd  

   Ba să plâng 



   La la la la La la la la 

   La la la la La la la la 

 

III)  Of inimioara 

Păi n-am altă cale 

Şi merg agale pe unde ştiu 

Mă vede lumea 

Şi-mi ştie gându 

Că nopţi la rândul 

Pe drum mă ţii 

 

Refren:  

   Of inimă,  

   Tu n-ai minte deloc 

   Nu-mi dai tihnă  

   Nici noapte, nici zi. 

   Of inima,  

   Câte ofuri tot strâng 

   Când mă faci ba sa râd  

   Ba să plâng 

   La la la la La la la la 

   La la la la La la la la 

 

   Of inimă,  

   Tu n-ai minte deloc 

   Nu-mi dai tihnă  

   Nici noapte, nici zi. 

   Of inima,  

   Câte ofuri tot strâng 

   Când mă faci ba sa râd  

   Ba să plâng 



  

Muzica: Edmond Deda şi versuri: Hary Negrin 

 

 

4. DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE 

        Interpret : Ilie Micolov 

I) Pe cărarea veche, 

Trec câteodată. 

Cu speranţa vagă 

De a te-ntâlni. 

Ne cunoastem parcă,  

De o viață întreagă. 

Neavând puterea  

De a ne vorbi 

Din albastrul moale,  

Lini ştea se adună 

Şi prin diafanul   

De apus vegheat 

Ochii tăi de aur 

Ochi de zână bună 

 Blînd aprind în mine 

Un ecou ciudat 

 

  Refren: 

   Dragoste la prima vedere, 

   Cine-ar fi crezut 

   Să iubesc cu atâta putere 

   Ca la-nceput 

    

   Dragoste la prima vedere, 

   Cine-ar fi crezut 



   Să iubesc cu atâta putere 

   Ca la-nceput 

 

 

II)  Că ne-a fost târzie 

Întâlnire-n vreme 

Şi târzie clipa 

De-a ne fi văzut 

Pe cărarea veche 

La răscruci de vânturi 

Numai timpul ştie 

Ce e de făcut 

 

Amintirea vie  

Mai trăieşte încă 

Aş da ani din viaţă 

Să te regăsesc 

Ne cunoaştem parcă 

De o veşnicie 

De o veşnicie parcă 

Te iubesc 

 

  Refren: 

   Dragoste la prima vedere, 

   Cine-ar fi crezut 

   Să iubesc cu atâta putere 

   Ca la-nceput 

    

   Dragoste la prima vedere, 

   Cine-ar fi crezut 

   Să iubesc cu atâta putere 



   Ca la-nceput 

 

III)  N-o să afle nimeni 

Poate niciodată 

Poate niciodată n-am să te întâlnesc 

Aş da ani din viaţă 

Să te am alături  

Să-ţi simpt fărptura 

Să-ţi spun te iubesc 

Aş da ani din viaţă 

Să te am alături  

Să-ţi simpt fărptura 

Să-ţi spun te iubesc 

Muzica şi  versurile: Ilie Micolov 

 

5. CE VA URMA 

        Interpretă : Corina Chiriac 

I) Cad reci mii de intrebări 

Peste inimă curată 

Cad şi sapă cărări 

În iubire fermecată 

Oare fac bine 

Că sunt cu tine 

Nu am să sufăr 

Mai târziu 

Dar m-am îndrăgostit 

Şi îmi dau seama 

Că nu ştiu 

  Refren: 

   Ce va urma, 

   În viaţa mea 



   Vreodată dragostea ta 

   De s-ar uita şi la alticnea 

   Ce va urma, 

   Eu ştiu deja 

   Din nou, eu nu voi avea 

   De cine să-mi fie dor. 

   Ce va urma 

   În viaţa mea 

 

II)  E adevărat, astăzi 

Totul pare perfect 

Tocmai de asta îmi este frică 

Numai cu tine 

Visul meu este complect 

Sper ca viitorul 

Să mă contrazică 

 

  Refren: 

   Ce va urma, 

   În viaţa mea 

   Vreodată dragostea ta 

   De s-ar uita şi la alticnea 

   Ce va urma, 

   Eu ştiu deja 

   Din nou, eu nu voi avea 

   De cine să-mi fie dor.  

   Ce va urma, 

   În viaţa mea 

   Vreodată dragostea ta 

   De s-ar uita şi la alticnea 

   Ce va urma, 



   Voi cuteza în lume 

   Să te sărut cu drag, 

   Seara, să te primesc în prag 

   În loc  

   Să mă tot întreb 

   Cu teamă ce va urma 

   Apropo, ce va urma 

 

Muzica şi  versurile: Corina Chiriac 

 

 

6) MAI GÂNDE ŞTE-TE 

       Interpret: Horia Moculescu 

 

În prag de vis, un mic popas 

Şi înainte de-a face un pas. 

Mai stai o clipă, 

Ca într-o zi,  

Rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi 

 

Poate nu, poate nu sunt eu omul 

Un alt vis, poate tu porţi în gând 

Poate eu, nu-ţi aduc fericirea 

Şi-n zadar o astepţi tremurând. 

 

Fără să ştii te min ţi cu-n sărut la –ntâmplare 

Nu te grăbi, să spui vorbe-n vânt inimii. 

Poate nu,  

Nu-ţi aduc nopţi senine 

Poate eu, sunt un vis trecător. 



Nu încerca,  

Să mă chemi lângă tine. 

Şi te rog,  

Mai gândeştete, mai stai o clipă, 

Ca într-o zi, rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi. 

   

Orchestră  

   

Fără să ştii te min ţi cu-n sărut la –ntâmplare 

Nu te grăbi, să spui vorbe-n vânt inimii.     

Poate nu,  

Nu-ţi aduc nopţi senine 

Poate eu,  

Sunt un vis trecător 

Nu încerca,  

Să mă chemi lângă tine 

Şi te rog,  

Mai gândeştete, mai stai o clipă, 

Ca într-o zi, rău să nu-ţi pară 

Nu te grăbi 

 

Muzica: Horia Moculescu; versurile: Mihai Maximilia n 

 

 

7) ŢĂRĂNCUŢĂ, TĂRĂNCUŢĂ 

 

Interpret : Costel Lăzăroi 

I) Cînd iese badea la cosit 

Iese şi mândra la prăşit 

Şi la horă duminica e tot cu ochii după ea 



Şi când e joc de alunel, mândruţa e tot lângă el 

 

Păi țărăncuţă cum e ea, 

E drept că Badei i-ar plăcea 

Dar când îi cată vorba el 

Ea fuge şi nu vrea de fel 

Dar într-o zi n-a mai răbdat 

Şi i-a spus badea supărat 

 

Refren 

Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

De ce-mi cauţi tu pricin ă 

Vrei să uit că mi-eşti vecină? 

Când îmi ţii calea-ngrădină 

Noaptea când e luna-n nor 

Tocmai cand e luna-n nor 

 

Ţărăncuţă, tărăncuţă 

Cu fuiorul prins în brâu 

 mers vestea de sfioasă 

Că te-ncui şi ziua-n casă 

Dacă ziua eşti fricoasă 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

 

De data asta măi fată 

Zi bogdaproste c-ai scăpat 

Dar de te prind eu altă-dată 

Să ştii că intru în păcat 



 

Tărăncuţă, tărăncuţă 

Cu bujori în obrajori 

O să mă aduci în stare, 

Să te prind de cingătoare, 

Ziua în amiaza mare 

Să-mi dai fraga buzelor 

Să-mi dai fraga buzelor 

 

II)  Ea fraga buzelor i-a dat, 

Şi-a apoi l-a luat şi de bărbat 

 Şi-apoi la nuntă au jucat, 

Cu toţi pritenii din sat, 

Şi au mâncat şi au băut . 

Trei zile nunta a ţinut  

 

Trecut-au ani şi ani de-atunci  

Şi-acolo-n satul dintre lunci, 

Gospodărie ca a lor, 

Şi voie bună ca a lor, 

Nu mai găseşti cât ai căta 

Nu mai găseşti la nimenea. 

 

 Refren: 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă, 

  Te-au nins florile de măr,  

Nu mai eşti tu tineric ă, 

  Dar eşti încă frumu şică 

  Şi-ţi stă bine ca mămică 

  Cu trei fire albe-n păr. 

    



  Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

  Cine e ca tine-n sat 

  Ai acum o fată mare 

  Şi de ea esti mândră tare 

  Că-i din cap pană-n picioare 

  Cum erai tu altădat. 

 

  Păi să-ţi tr ăiască fetiţa 

  Şi să o vezi la casa ei 

  Şi să-ţi tr ăiască şi bădiţa 

  Şi să vă văd cu nepoţei. 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă. 

  Cu bujori în obrăjori 

  Şi ne mai făcuşi surată 

  Doi băieţi pe lâng-o fată, 

  Ce vor creşte mari odată 

  Mândrii de măicuţa lor.  

  Mândrii de măicuţa lor. 

Muzica: Ion Vasilescu; Versuri: Mihai Maximilian 

 

 

8) STRADA SPERANŢEI 

        Interpretă : Corina Chiriac 

 

 

I) Vine sau nu vine? 

Daţi-mi un răspuns… 

Unde chiar de mine  

Să se fi asucns. 

Unde umblă, unde este ? 

De mi-ar da măcar o veste 



Să ştiu că există 

Şi mi-ar fi de-ajuns… 

    

Refren: 

   Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 

 

   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

 

II)  Şi-ntr-o dimineaţă 

Dacă va veni 

Poate sta şi-o viaţă, 

Poate sta şi-o zi… 

Pân-la răsărit de lună 

Să ne spună: „Noaptea bună“!… 

Dar să plece numai 

Când vom adormi… 

Refren: 

   Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 



   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

    

Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 

   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

 

  Muzica: Vasile Veselovschi; versurile: Mihai Maximilian 

 

9) INIMA TA 

        Interpretă : Marina Voica 

 

 

Un glas suav 

Pe o vrajă încântătoare 

S-a născut o inimă visătoare. 

Ani de ani la rând 

Dăruieşte şi vibrează 

Dar într-o zi tot ea,  



Prima cedează 

 

Refren: 

   Inima ta, e ţesută din fiori 

   Iată acum îngropată în flori 

   Ea pentru noi oameni a bătut 

   Doamne să-i dai ei un ultimul sărut   

   Inima ta, e ţesută din fiori 

   Iată acum îngropată în flori 

   Ea pentru noi oameni a bătut 

   Doamne să-i dai ei un ultimul sărut    

    

Un glas suav 

Pe o vrajă încântătoare 

S-a născut o inimă visătoare. 

Ani de ani la rând 

Dăruieşte şi vibrează 

Dar într-o zi tot ea,  

Prima cedează 

 

Refren: 

   Inima ta, e ţesută din infiori 

   Iată acum îngropată în flori 

   Ea pentru noi oameni a bătut 

   Doamne să-i dai ei un ultimul sărut   

 

   Inima ta, e ţesută din infiori 

   Iată acum îngropată în flori 

   Ea pentru noi oameni a bătut 

   Doamne să-i dai ei un ultimul sărut 

 



   Ca un dor nestins 

   Vor rămâne chiar dacă doare 

   Drumurile noastre nemuritoare  

 

   Inima ta, e ţesută din infiori 

   Iată acum îngropată în flori 

   Ea pentru noi oameni a bătut 

   Doamne să-i dai ei un ultimul sărut 

 

 

Muzica şi versurile: Marina Voica 

 

10. BALADĂ PENTRU DAN SPĂTARU 

        Interpret : Adrian Daminescu 

 

I) Când te-ai născut, 

O stea s-a desprins din cer 

Şi a căzut. 

Pe fruntea ta de prunc s- aşezat 

Şi n-a mai plecat 

 

Mai târziu, s-a întâmplat 

Că ai zărit, într-un lan de trifoi 

Firul magic cu patru foi 

Şi noroc ţi-a purtat 

 

Mai târziu,  

Steua ta, te-a îndrumat să ne cânţi 

Să cânţi frumos cu al tău glas să ne încânţi 

Şi –ai cântat de sufletul ni le-ai topit 

 



 Refren:  

Te priveam, 

Cum drepţi ca un soldat pe scenă tu stăteai 

C-un microfon în colţul gurii îl ţine-ai  

Şi şlagăr după şlagăr ne cântai 

 

II)  Dar într-o zi, 

Când  nu  ne-am  aşteptat 

De pe fruntea ta steaua s-a ridicat spre cer-napoi 

Şi cu ea te-a luat 

Fără, nici un cuvânt, 

Şi nici o lacrimă nimic nu ne-ai spus 

Prietene iartă-mă că n-am ştiut  

Pe ce drum ai plecat 

 

Refren: 

   Mi-amintesc,   

Cum drepţi ca un soldat pe scenă 

Tu stăteai 

C-un microfon în colţul gurii îl ţine-ai  

Şi şlagăr după şlagăr ne cântai 

Dar să ştii, 

Că drumurile noastre toate au rămas, 

Şi iubirea pentru tine ne-a rămas 

Ţărăncuţă, Banca întâi 

Şi-al tău glas 

 

Dar să ştii, 

Că drumurile noastre toate au rămas, 

Şi iubirea pentru tine ne-a rămas 

Ţărăncuţă, Banca întâi și-al tău glas 



Drum bun, prieten drag 

 

Muzica şi versurile: Adrian Daminescu 

 

11) NU VREAU SĂ PLÂNGI 

        Interpret : Costel Lăzăroiu 

 

Chiar de crezi că viaţa încearcă să ne înfrângă, 

Azi când clipa despărţirii a sosit. 

Tu gândeşte-te că-n faţă vieţii amândoi avem,  

Totuşi încă atât de multe de rostit 

 

Vreau să ştii că voi păstra-n amintire 

Doi ochi trişti la geam în ultimul vagon 

Dar sunt sigur că povestea noastră nu se va sfârşi 

O femeie, un bărbat şi un peron iubito 

  

 Refren: 

  Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea. 

  Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito  

  Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

 

  Dacă-ţi va părea că dorul e o povară 

  Fruntea ta în faţa lui să n-o apleci. 

  Câtă vreme n-ai pierdut speranţa, îl poţi înfunta 

  Şi de clipele mai grele poţi să treci. 

 

Vreau să ştii că voi păstra-n amintire 

Doi ochi trişti în ultimul vagon 

Dar sunt sigur că povestea noastră nu se va sfârşi 



O femeie, un bărbat şi un peron iubito 

   

 Refren: 

  Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea  

  Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito,  

  Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

 

  Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Vreau să ştii iubito sigur într-o zi  

  O viaţă împreună vom fi 

 

  Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea  

  Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito,  

  Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

  

 Muzica: repertoriu interna ţional; Versuri:  Andreea Andrei 

 

 

12) PRIETEN DRAG 

        Interpret : Pompilia Stoian 

I) Prieten drag,  

Ne cunoaştem de-o viaţă 

De ani şi ani 

Lângă mine te ştiu 

Mi-ai dat mereu, 

Un surâs, o povaţă, 

Şi-n ceasul greu 

Mi-ai fost sprijinul viu. 

Prieten drag, 



Ce-mi aperi drumul în tăcere, 

M-ai însoţit la fericire şi durere. 

Te chem din nou 

Stând cu gândul de vorba 

La ceas târziu, 

Să mă ierţi dacă-ţi scriu 

 

La la la la  

La la la la 

 

Îţi aminteşti? 

Ne-ntrebam adeseori ce e iubirea  

Tu mă ascultai, 

Şi-ţi ascultam, la rândul meu destăinuirea 

Iubirea, da e, doar un vis îndepărtat 

Prea îndepărtat 

Un vis frumos 

Chiar prea frumos 

Să poată fi adevărat 

 

Preten drag,  

Iubirea nu-i aşa departe. 

De ani şi ani 

Tăcerea noastră ne desparte 

Dar dacă tu, crezi şi-acum  

Că iubirea e un simplu vis 

Să mă ierţi că ţi-am scris 

 

Muzica  Radu Şerban  şi  versurile: Constantin Cârjan 



 

13) DRUMURILE NOASTRE 

Interpret : All Stars 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Anii şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera  mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  



Glasul meu o cheamă 

  

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 

 

14) OARE (Bonus Track) 

        Interpret : Dan Spătaru  

I)  Oare, oare, asta este strada? 

Oare, oare,  am greşit eu data? 

Oare, oare  am întârziat?  

Sau ea a uitat 

Oare, 

Oare, este prea devreme? 

Oare,  

Oare, încă mai e vreme? 

Oare, 

 Oare, astăzi va veni? 

Ne vom întâlni, oare 

 

 Refren:  

  Oare 



Oare oare oare oare  

Oare, oare oare  

  Oare, oare oare  

  Oare  

 

II)   Oare, oare, aşa o fi mai bine? 

Oare, 

Să o aştept că poate vine? 

Oare,  

Oare, ce s-a întâmplat că a  întârziat? 

Oare 

Oare, iar aştept degeaba? 

Oare,  

Oare, o fi devină graba? 

Uite-o, uite-o vine chiar acum 

Să îi ies în drum oare  

Refren: 

Oare, oare,  oare, oare, oare,  

Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare, oare. 

 

Muzica: Ionel  Tudor; versurile:Andreea Andrei 
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3.Trecea fanfara militată (M.Constantinescu/T.Popa/M. Blok)  3`33 

4.Bucuraţi-vă (A. Lazariuc/I.A.Teodorovici/D.Mateovschi)   4`00 

5.Floare albă din pireu (cover: A. Jula/M.Hadjidakis/S. Gergescu)  3`18 

6.Spune-mi unde, spune-mi cine (D. Spătaru/T.Popa/M. Blok)  1`56 

7.Măicuţa mea (I.Micolov/T.Popa/E.Mirea)      3`02 

8.Mi-e dor de acasă (C Chiriac/E. Roman)     4`04 

9.Nici o lacrimă (M & G.Onilă/I.Cristinoiu/M.Dumbravă)   3`31 

10. Romanţă (M Voica)        2`27 

11. Într-o zi (A.Daminescu/D.Giugiu/G. Ţărnea)     4`00 

12. Dacă pleci (C. Crişan /C. Crişan)      2`42 

13. Şi ce dacă trece vremea  (A.Jula/ I.Tudor /A.Andrei)   4`01 

14. Ca prima oară (A. Lazariuc/I.A.Teodorovici/Gr.Vieru)   3`39 

15. La 5 şi jumătate (D.Spătaru/I.Tudor/A.Andrei)    3`26 

 

     



1) STRADA SPERANŢEI 

         

Interpret : George Nicolescu 

 

 

I) Vine sau nu vine? 

Daţi-mi un răspuns… 

Unde chiar de mine  

Să se fi asucns. 

Unde umblă, unde este ? 

De mi-ar da 

Măcar o veste 

Să ştiu că există 

Şi mi-ar fi de-ajuns…    

 

Refren: 

   Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 

 

   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

 

II)  Şi-ntro dimineaţă 

Dacă va veni 



Poate sta şi-o viaţă, 

Poate sta şi-o zi… 

Pân-la răsărit de lună 

Să ne spună: „Noaptea bună“!… 

Dar să plece numai 

Când vom adormi… 

Refren: 

   Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 

   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

    

Să-i aminti ţi, vă rog frumos, 

   Adresa mea 

   Când vă întâlniţi cu fericirea 

   „Casa cu plopi“, „Strada speranţei“…“ 

         la parter 

   O mai astept şi …  mai sper… 

   Să o pofitiţi, vă rog frumos, 

   la masa mea 

   Când vă-ntâlni ţi cu fericirea 

   Să-mi toarne doar o picătur ă de nectar 

   În cupa plină de amar… 

 



  Muzica: Vasile Veselovschi; versurile: Mihai Maximilian 

 

     

2) DUPĂ NOAPTEA, VINE ZI  

     Interpretă: Angela Similea 

 

I) După noapte vine zi, 

Cât ai vrea în loc s-o ţi 

Omule, 

După jale, bucurii 

Viaţa nu trece-ntr-o zi 

Omule, 

Hei, hei, hei, 

Viaţa-i lungă schimbătoare 

După ploaia, vine soare 

Iarna schimbă ciorile cu privighetorile 

Şi din cioturi de ogradă 

Creşte floare de zăpadă 

Floare nouă şi curată 

Din măduva lui uscată, 

Omule, 

 

După noapte vine zi, 

Cât ai vrea în loc s-o ţi 

Omule, 

După jale, bucurii 

Viaţa nu trece-ntro-zi 

Omule, 

Hei, hei, hei, 

 Tot aşa şi inima 

 Inima cu dragostea 



Azi îşi rupe vinele 

Înecând suspinele 

Mâine o vezi că  râde iară tânără de primăvară. 

De durere, vindecată 

Şi de lacrime zvântată 

Omule, 

Hei, hei, hei, 

Omule nu te prostii 

Viaţa nu trece-ntro zi 

Omule, 

Când ţie sufletul amar 

Îndulceşte-l c-un pahar, 

Omule, 

Îndulceşte-l c-un pahar 

Şi să-ţi câte un lăutar 

Omule 

Îndulceşte-l c-un pahar 

Şi să-ţi cânte un lăutar  

La ra la la ra 

La ra la la ra 

Omule 

   Muzica: Aurel Giroveanu; Versuri: Tudor Mu şatescu 

 

 

3) TRECEA FANFARA MILITARĂ   

       Interpret: Mihai Constantinescu 

 

I) Eram copil, în primii ani de şcoală, 

Dar mi-a rămas în minte-ntipărit, 

Un obicei, din urbea mea natală, 

De toată lumea, foarte îndrăgit… 



 

Pe înserat, în zi de sărbătoare, 

Ne adunam copii, de vârsta mea, 

Şi ne duceam, cu toţii în strada mare, 

Să fim aproape, să putem vedea… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte c-un tambur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

Ici colo câte-o domnişoară, 

Privea c-un zâmbet visător. 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte cu-n tabur major 

 

II)  Când am pornit pe drumurile vieţii,  

Oraşul meu cu parcuri şi castani, 

Oraşul meu din vremea tinereţii, 

Nu l-am văzut de atâţia ani şi ani… 

 

Dar peste tot în drumurile mele, 

Când o trompetă auzeam sunînd, 

Îmi aminteam de serile cu stele, 

De strada mare, şi atunci, în gând… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tabur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 



Ici-colo cîte-o domnişoară 

Privea cu-n zâmbet visător, 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte c-un tabur major 

 

III)  Şi nu demult, după atîta vreme 

Mi-am revăzut oraşul meu natal; 

Deşi schimbat în armonii moderne, 

Tot mai păstrează-un iz patriarhal… 

 

Şi într-o zi, în zi de sărbătoare, 

Privind pe boltă stelele cum ard,  

Am tresărit şi plin de încântare 

Am alergat spre noul bulevard… 

 + orchestra 

 

  În pragul unei noptii de vară, 

  Sub strălucirea stelelor  

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 



 

4) BUCURAŢI-VĂ  

       Interpretă: Anastasia Lazariuc 

 

I) Eu mă grăbesc, tu te grăbeşti, el se grăbeşte. 

Îmbătrânesc, îmbătrâneşti, îmbătrâneşte. 

Ce-am am iubit, ce n-am iubit ca-ntr-o poveste 

Simplă de tot, scurtă de tot, viaţa ne este. 

Uite din nou, trece pe drum fata zglobie 

Uite un băiat, floare şi-a pus la pălărie 

Uite un prunc râde în prag, vai năzdrăvanul 

Uite un moş, tace-n toiag, alb ca toianul 

 

Refren: 

Bucuraţi-vă prieteni, de prieteni şi de fraţi. 

Bucuraţi-vă d-un nume ce vi dat ca să-l purta- ţi. 

Bucuraţi-vă d-un cântec, e un  amurr, cu flori de tei 

Bucuraţivă o viaţă  de lumina dragostei 

 

II)  Muntele os, ne-ademenea astăzi ne doare. 

S-a împlinit, nu s-a împlinit, visul cel mare. 

Cine sunt eu, cine e el? cine e dânsul? 

Noi am ştiu, zborul înalt dorul şi plânsul 

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? 

Suflet de lut, necunoscut suflet de pâine 

Grijile cresc, toamnele cresc, viaţa descreşte  

Eu mă grăbesc, tu te grăbeşti, el se grăbeşte  

 

Refren: 

Bucuraţi-vă prieteni,de prieteni şi de fraţi. 

Bucuraţi-vă d-un nume ce vi dat ca să-l purta- ţi. 



Bucuraţi-vă d-un cântec d-un  amurg, cu flori de tei 

Bucuraţivă o viaţă, de lumina dragostei 

 

Bucuraţi-vă prieteni, de prieteni şi de fraţi. 

Bucuraţi-vă d-un nume, ce vi dat ca să-l purta- ţi. 

Bucuraţi-vă d-un cântec, d- un  amurr, cu flori de tei 

Bucuraţi-vă o viaţă de lumina dragostei 

 

Muzică: Ion Aldea Teodorovici; Versuri: Dumitru Mateovschi 

 

 

5)  FLOARE ALBĂ, DIN PIREU 

       Interpret: Alexandru Jula (cover) 

 

I) În asfinţit când soarele şi marea 

Se-mbrăţişează cu pământul-ndepărtat 

Pe un vapor ce-şi taie lin cărarea 

Se aprinde dorul unui om însingurat. 

 

Refren: 

Floare albă din pireu 

Floarea albă, floare albă 

Far nestins în ceasul greu 

Floare albă din pireu 

 

Printre valuri ce se sparg 

Când furtuna url ă-ntruna 

Te zăresc pieduta-n larg 

Floarea albă la catarg 

 

II)  Ai înflorit în ziua nunţii mele 



Când deabia sosit în port, porneam din nou 

Când s-au urnit pe cheii horea grele 

M-ai însoţit cum te însoţeşte un ecou 

 

 

Refren: 

Floare albă din pireu 

Floarea albă, floare albă 

Far nestins în ceasul greu 

Floare albă din pireu 

 

Printre valuri ce se sparg 

Când furtuna url ă-ntruna 

Te zăresc pieduta-n larg 

Floarea albă la catarg 

 

Floare albă din pireu 

Floarea albă, floare albă 

Far nestins în ceasul greu 

Floare albă din pireu 

 

Printre valuri ce se sparg 

Când furtuna url ă-ntruna 

Te zăresc pieduta-n larg 

Floarea albă la catarg 

 

 

Muzică: repertoriul interna ţiona: versuri: Sascha Georgescu 



 

6) SPUNE-MI UNDE, SPUNE-MI CINE 

      Interpretă: Doina Spătaru 

 

Spune-mi unde, spune-mi unde, 

 Unde ţi-ai pierdut iubirea? 

 Spune-mi unde, pe ce drum 

 Să mă duc eu s-o adun 

 Şi-n pieptul tău din nou s-o pun? 

 

 Spune-mi cine, spune-mi cine 

 Te-a furat de lângă mine, 

 Că m-oi duce, m-oi ruuga, 

 Înapoi să mi te dea 

 Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

 

 

  Refren 

   Dacă un vânt de primăvară, 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău. 

 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Înapoi să mi te dea 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima. 

   

+ Orchestră 

    



Dacă un vânt de primăvară, 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău 

Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a luat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima. 

    

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

          

7)  SĂ ŞTI  M ĂICUŢĂ MEA 

      Interpret: Ilie Micolov 

  

 PARTE RECITATĂ 

Parcă te văd  

Cum vegheai tot mereu 

Să alungi răul  

Din drumul meu; 

Azi înţeleg, azi înţeleg  

Tot ce nu-înţelegeam  

Altădat, 

Când te necăjeam…  

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Ori unde şi ori când; 

Te-aud cum îmi cântai, 



Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai… 

Aş vrea să mă mai cerţi,  

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că îmi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc  

Măicuţa mea! 

 

 Orchestra+ 

 

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Ori unde şi ori când, 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai 

Aş vrea să mă mai cerţi, 

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că-mi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa mea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa me 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Eugen Mirea 



 

 

8) MI-E DOR DE ACASĂ 

       Interpretă: Corina Chiriac 

 

Când mansarda mea mă cheamă 

 Cerul îl privesc cu foc 

 Şi m-aprind un dor 

 De un sat risipit 

Unde am copilărit 

 

Cu privirea aş vrea 

Să dezmierd 

Şi-n amintiri să mă pierd 

Şi-n nopţii târzii 

Sub soare răsării  

Să mă simpt iar fericit 

 

  Refren 

   Mi-e dor, de acasă mi-e dor 

   Mi-e dor de tinda 

   Cu privdorul înflorit 

   Mi-e dor de o fata 

   Mi-e dor,  

De vremea când eram fericiţi. 

  

Stelele şi luna, 

Mă-ndeamnă –ntruna  

Să vin-napoi  

Să fiu iar cu voi 

 



Refren 

   Mi-e dor, de acasă mi-e dor 

   Mi-e dor de tinda 

   Cu privdorul înflorit 

   Că de asta ne întorcem acasă  

   Fiindcă ne e dorul 

   De-acasă mi-e dor 

   Chiar dacă a mai fost 

 

Stelele şi luna, 

Mă-ndeamnă –ntruna  

Să vin-napoi  

Să fiu iar cu voi 

 

Refren 

   Mi-e dor, De fiecare dintre voi 

   Aşa cum lui Dan 

   Îi este dor  

Mi-e dor,  

De vremea când eram fericiţi 

Muzică şi text: Ely Roman 

 

 

9) NICI O LACRIMĂ 

Interpreţi: Mihai şi Gabriel Onilă 

 

I) Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă 

Numai zâmbete, numai cântece, numai patimă 

Fără tânguiri, fără vreun regret, fără nopţi pustii 

Tot ce-a fost s-a sfârşit, nu mai plâng în zadar 

Aşteptând să revii 



 

 Refren: 

  Voi găsi fericirea timpul nu-i pierdut 

  Voi lua viaţa-ntreagă de la început. 

  Voi şti să cred în cuvânt, dar nu şi-n vorbele-n vânt, 

  Voi găsi o iubire cum altele nu sunt. 

 

II)  Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă  

N-are rost să plâng pentru cine-a fără inimă 

Poate a fost un joc, poate a fost un vis, 

Sau orice ar fi fost. 

Clipa aceea a trecut, să o chem înapoi  

Nu mai vreau, n-are rost 

 

 Refren: 

  Alergând după soare, alte versuri cânt 

  Aripi larg port în suflet, încă nu s-au frânt, 

  Când voi găsi ce-mi doresc 

  Voi crede-n dragostea mea 

  Şi nu voi afla, nici o lacrimă,  

Nici o lacrimă, în ea.  

 

Muzica: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

 

10) ROMANŢĂ 

       

Interpretă: Marina Voica 

I) Nu mai e cum a fost 

Totuşi nu s-a schimbat 

Cerul, aerul şi nici pădurea 



Curge râul albastru şoptit pe-nserat 

Și doar  el, nu mai este pe lume 

Curge râul albastru şoptit pe-nserat 

Și doar el, nu mai este pe lume 

 

Nu mai ştiu exact 

A fost  drept sau nu 

Și cu  vorba mai grea sau mai bună 

Dar cel mult îmi lipseşte o ştiu uite acum 

De când el nu mai este pe lume 

Dar cel mult îmi lipseşte o ştiu abia acum 

De când el nu mai este pe lume 

 

Ori tăcea, ori vorbea făcea totul pe dos 

Cânta fals, bătea ritmul aiurea 

El în zori se trezea fără nici un folos 

Şi-acum nu mai este pe lume.   

El în zori se trezea fără nici un folos 

Şi-acum nu mai este pe lume. 

 

II)  Astăzi e primăvară 

Din nou mi-a ajuns 

Din greșeală i-am spus lui pe nume 

Dă-mi  un foc dragul meu, însă nici un răspuns  

Fiindcă el, nu mai este pe lume 

Dă-mi un foc  dragul meu, însă nici un răspuns  

Fiindcă el , nu mai este pe lume 

Pentru  noi doi și timpul , trece la un loc  

Dar în viață e un loc anume  

Însă îmi pare mie, și nu mint deloc 

Eu însămi nu mai sunt pe lume  



Însă îmi pare mie, și nu mint deloc 

Eu însămi nu mai sunt pe lume  

 

11) ÎNTR-O ZI 

      Interpret: Adrian Daminescu 

I) Se trăieşte, se iubeşte și se moare 

Într-o cuşcă inundată de minciuni 

Fiecare stă la pândă şi nu are 

Timp să aleagă dintre javre, pe cei buni 

 

Adevărul rătăceşte prin ziare 

Disperarea se hrăneşste cu tăceri 

Mai aproape, de –ntuneric sau de soare 

Câte-o pâine, pentru cine cui să-i ceri  

 

  Refren: 

   Într-o zi,  

   La gânduri vechi, dăn nume noi 

   Într-o zi,  

Ne-ncearcă viaţa 

   Cu de toate 

   Într-o zi  

E destin e şi gunoi 

   Într-o zi,  

Doar împăcarea nu se poate 

 

   Într-o zi,  

Şi cerşători şi prea bogaţi 

   Într-o zi, 

   La poarta nopţii bat mai tare 

   Într-o zi, 



   Sunt toţi de toate dezlegaţi 

   Într-o zi, 

   Prin întuneric sau prin soare 

    

II)  Mai aproape, de–ntuneric sau de soare 

Mai aproape, de mocirlă sau de cer 

Ce-ntâmplare uimitoare ne mai doare 

Câte jocuri mincinoase ni se cer 

Staţi o clipă şi răspunde-ţi 

La întrebare  

Pentru cine sau pe cine am minţit? 

Mai aproape, de–ntuneric sau de soare 

Vieţi  trăite pe o lamă de cuţit 

 

  Refren: 

   Într-o zi  

   La gânduri vechi, dăm nume noi 

   Într-o zi, 

Ne-ncearcă viaţa cu de toate 

   Într-o zi, 

E destin e şi gunoi 

   Într-o zi,  

Doar împăcarea nu se poate 

 

   Într-o zi,  

Şi cerşători şi prea bogaţi 

   Într-o zi, 

   La poarta nopţii bat mai tare 

   Într-o zi, 

   Sunt toţi de toate dezlegaţi 

   Într-o zi, 



  Prin întuneric sau prin soare 

 

Muzică: Dinu Giurgiu versuri:George Ţărnea 

 

12) DACĂ PLECI 

      Interpret: Cătălin Crişan 

I)  Vrei, să pleci şi să nu spui 

Dar am aflat 

Şi-am să-ţi pun eu 

Pofta-n cui cum n-ai  

Cum n-ai visat 

   

Refren: 

   Dacă pleci, 

   Vreau să vin cu tine 

   Dacă pleci, ia-mă şi pe mine 

   Dacă pleci, 

   N-ai să poţi tr ăi 

   Cu tot ce-a fost  

Şi nu mai vrei să şti 

    

 

Dacă pleci, 

   Vreau să vin cu tine 

   Dacă pleci, ia-mă şi pe mine 

   Dacă pleci, 

   N-ai să poţi tr ăi 

   Cu tot ce-a fost  

Şi nu mai vrei să şti 

    

II)  Iar, dacă te văd cumva  



Cu alticneva 

Şti, că  nu te-aş putea ierta 

Nu te-aş ierta 

 

  Refren: 

   Dacă pleci, 

   Vreau să vin cu tine 

   Dacă pleci, ia-mă şi pe mine 

   Dacă pleci, 

   N-ai să poţi tr ăi 

   Cu tot ce-a fost  

Şi nu mai vrei să şti 

   

Dacă pleci, 

   Vreau să vin cu tine 

   Dacă pleci, ia-mă şi pe mine 

   Dacă pleci, 

   N-ai să poţi tr ăi 

   Cu tot ce-a fost  

Şi nu mai vrei să şti 

  

Muzică; versuri: Cătălin Cri şan



 

 

13) ŞI CE DACĂ TRECE VREMEA  

      Interpret: Alexandru Jula 

 

 

I) Ştiu, că se întâmplă adesea, 

Să nu fie prea uşor. 

Când te regăseşti departe 

Pe cărarea anilor.  

 

Nu privi ce-a fost odată 

Şi ridică fruntea sus. 

Porţi o primăvară-n suflet 

Şi asta e de-ajuns. 

  

 Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă. 

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă. 

 

II)  Nu-ţi întoarce iar privirea 

Nu trăi din amintiri. 

Când mai ai atâtea vise 

Ce aşteaptă împliniri. 

Nu privi în urmă drumul  



Ca să vezi cât e de lung. 

Pentru toate mai e vreme 

Mai e vreme din belşug. 

 

Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă. 

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă 

+ orchestră 

+ 

Refren: 

  Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă 

  Îmi spun doar, nu e nimic 

  Şi las să treacă  

  Şi ce dacă vine toamna, 

  Nici nu-mi pasă 

  Oricând îţi poţi face viaţa  

  Mai frumoasă 

+ 

Şi ce dacă trece vremea, 

  Şi ce dacă. 

 

Muzica: Ionel Tudor versuri: Andreea Andrei 

 

 



14) CA PRIMA OARĂ 

      Interpretă: Anastasia Lazariuc 

 

 

I) Merg pe pământ 

Şi sunt ca vioara. 

Toate îmi par că sunt ca prima oară.  

 

Ca un copil, astept dimineaţă 

Până la lacrimi mi-e dragă viaţa. 

  

 Refren: 

  O ce splendoare, 

  Mă doare, mă doare 

  Această floare. 

  Şi frumuseţea ta 

  Şi frumuseţea ta 

  Şi această zi, și această zi 

  Ce mâine nu va mai fi ce mâine nu va mai fi   

 

II)  Cu dulci fiori spun mamă şi tată 

Parcăm îmi văd părinţi prima dată 

Ca un copil, astept dimineaţă 

Până la lacrimi mi-e dragă viaţa. 

  

 Refren: 

  O ce splendoare, mă doare, mă doare 

  Această floare, și frumuseţea ta 

  Şi frumuseţea ta 

  Şi această zi, și această zi 

  Ce mâine nu va mai fi 



Ce mâine nu va mai fi   

 

III)  Când mă cuprinzi, eu tremur, ah toată. 

Parcă aş iubi, iubi prima dată.  

 

Ca un copil, astept dimineaţă 

Până la lacrimi mi-e dragă viaţa. 

  

 Refren: 

  O ce splendoare, 

  Mă doare, mă doare 

  Această floare. 

  Şi frumuseţea ta 

  Şi frumuseţea ta 

  Şi această zi, 

  Şi această zi 

  Ce mâine nu va mai fi 

  Ce mâine nu va mai fi   

+ orchestră 

Şi această zi, și această zi 

  Ce mâine nu va mai fi 

  Ce mâine nu va mai fi   

  Nu va mai fi 

 

Muzica: Ion Aldea Teodorovici versuri: Grigore Vieru 



 

15) LA 5 SI JUMĂTATE (BONUS TRACK) 

      Interpret: Dan Spătaru 

 

 

I) Aştept să sune telefonul 

Şi locul nu mi-l mai găsesc, 

Aş vrea să se împlinească ora 

Dar timpul nu pot să-l grăbesc. 

 

Aştept să sune telefonul, 

Şi ştiu precis că va suna 

Ca să-i comunic la ce oră  

Şi unde ne von revedea  

  

 Refren: 

  La 5 şi jumătate la Universitate , 

  Şi dacă este prea târziu. 

  Să ne vedem în Cişmigiu 

  Dar ca să ajung şi eu  

  Te-astept la Ateneu 

  Sau ca să-ţi fie mai uşor, 

  În faţă la Conservator 

 

II)  Aştept să sune telefonul 

Tot ce-mi doresce un răspuns. 

Ce s-a întâmplat ieri după amiază 

Că la-ntâlnire n-ajuns? 

 

Se poate să fiu eu de vină… 

Dar ştiu că i-am spus explicit 



Ce oră şi ce loc anume 

Pentru întâlnire am stabilit 

 

Refren: 

  La 5 şi jumătate la Universitate, 

  Şi dacă este prea târziu. 

  Să ne vedem în Cişmigiu 

  Dar ca să ajung şi eu  

  Te-astept la Ateneu 

  Sau ca să-ţi fie mai uşor, 

  În faţă la Conservator 

 

  La 5 şi jumătate la Universitate , 

  Şi dacă este prea târziu. 

  Să ne vedem în Cişmigiu 

  Dar ca să ajung şi eu  

  Te-astept la Ateneu 

  Sau ca să-ţi fie mai uşor, 

  În faţă la Conservator 

 

La 5 şi jumătate la Universitate , 

  Şi dacă este prea târziu. 

  Să ne vedem în Cişmigiu 

  Dar ca să ajung şi eu  

  Te-astept la Ateneu 

  Sau ca să-ţi fie mai uşor, 

  În faţă la Conservator 

 

 

Muzica: Ionel Tudor versuri: Andreea Andrei 



VIII) DAN SP ĂTARU  – EDIŢIA DE COLEC ŢIE  

– JURNALUL NA ŢIONAL 2007 

 

O  ediţie de colecţie, în care ne sunt amintite cele mai frumoase melodii ale lui 

Dan Spătaru. Sunt cântecele noastre, care ne-au însoţit, ne însoţesc şi ne vor însoţi tot 

timpul. În copilărie atunci când mergem la şcoală şi ne aşezăm În rândul patru, mai 

târziu când din diferite motive mai vărsăm câte o lacrimă, sau atunci când pe 

parcursul diferitelor drumuri ale vieţii, întâlnim oameni pe care cu timpul avem să îi 

numim Prietene 

 

1.Trecea fanfara militară  (Temistocle Popa/Mircea Block)    3`20 

2.Mi-ai furat inima (Temistocle Popa/A. Grigoriu şi R. Iorgulescu)  2`24 

3.Măicuţă îşi mulţumesc (Temistocle Popa/E. Mirea)   2`44 

4.Noapte bună, Bucureşti, (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`58 

5.Nu m-am gândit la despărţire (Dan Dimitriu/M. Maximilian)  3`42 

6.Sărută marea pentru mine ((Temistocle Popa/Mircea Block)  2`56 

7.Te-aşteaptă un om (I Cristinoiu/M. Dumbravă)    2`40 

8.Nici o lacrimă (I Cristinoiu/M. Dumbravă)     1`57 

9.Cine sunt eu (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)    3`43 

10. Tu, eu şi-o umbrelă  (Temistocle Popa/Mircea Block)    2`24 

11. Raza mea de soare (Vasile V. Vasilache/Flavia Buref)   2`30 

12. Şi cât voi trăi, voi iubi (Temistocle Popa/Ovidu Dumitru)   4`05 

13. Hai, hai, hai, dragoste (Temistocle Popa/Aurel Storin)   2`47 

14. Nu ştiam că mă iubeşti şi tu (V.V.Vasilache/A. Grigoriu/R. Iorgulescu 3`39 

15. Să nu te joci cu dragostea (Jolt Kerestely/Ion Ruş)    3`16 

16. Eu sunt sentimentalul (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)  2`40 

17. Ale tale (Aurel Manolache/Mircea Block)     1`53 

18. Spune-mi ce mai face mama (Temistocle Popa/Mircea Block)  3`19 

19. Tărăncuţă,ţărăncuţă (Ion Vasilescu/M. Maximilian)    4`18 

20. Prietene (Temistocle Popa/Aurel Storin)     2`39 

21. În rândul patru (Temistocle Popa/Mircea Block)    2`31 



22. Spune-mi unde, spune-mi cine (Temistocle Popa/Mircea Block)   3`19 

23. Cântec (Vasile Veselovschi/O. Goga)     3`04 

24. Să cântăm chitară mea (Temistocle Popa/Mircea Block)     3`12 

25. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)     3`25 

D 

. 



1)  Trecea fanfara militară 

I) Eram copil, în primii ani de şcoală, 

Dar mi-a rămas în minte-ntipărit 

Un obicei, din urbea mea natală, 

De toată lumea, foarte îndrăgit… 

Pe înserat, în zi de sărbătoare, 

Ne adunam copii de vârsta mea, 

Şi ne duceam, cu toţii-n strada mare, 

Să fim aproape, să putem vedea… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tambur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

Ici colo câte-o domnişoară, 

Privea c-un zâmbet visător. 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte cu-n tambur major 

 tabur major  

 

II)  Când am pornit pe drumurile vieţii,  

Oraşul meu cu parcuri şi castani, 

Oraşul meu din vremea tinereţii, 

Nu l-am văzut atâţia ani şi ani… 

Dar peste tot în drumurile mele, 

Când o trompetă auzeam sunînd, 

Îmi aminteam de serile cu stele 

De strada mare, şi atunci în gând… 



 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tabur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

Ici-colo cîte-o domnişoară 

Privea cu-n zâmbet visător, 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte c-un tabur major 

 

III)  Şi nu demult, după atîta vreme 

Mi-am revăzut oraşul meu natal; 

Deşi schimbat în armonii moderne, 

Tot mai păstrează-un iz patriarhal… 

Şi într-o zi, în zi de sărbătoare, 

Privind pe boltă stelele cum ard,  

Am tresărit şi plin de încântare 

Am alergat spre noul bulevard… 

 + orchestra 

 

  În pragul unei noptii de vară, 

  Sub strălucirea stelelor  

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

 

Muzică: Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 



2) MI-AI FURAT INIMA 

 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat-o într-o seară 

 Când m-ai sărutat 

  M-ai îmbrăţişat 

 Şi-ai fugit apoi cu ea. 

 

 Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior 

 Ea să-ţi cânte dragostea. 

 

 Şi toate stelele 

 Ascultă vesele, 

Şi tainice şoptesc 

 Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 

Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

 

  Orchestra + 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat-o într-o seară, 

 Când m-ai sărutat 

 M-ai îmbrăţişat 

 Şi-ai fugit apoi cu ea. 

  



Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior, 

 Ea să-ţi cânte dragostea.  

  

Şi toate stelele 

 Ascultă vesele 

Şi tainice şoptesc 

Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 

Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat inima 

  

  Muzică: Temistocle Popa; Versuri:A. Grigoriu şi R. Iorgulescu 

 

 

3) MĂICUŢĂ ÎŢI MULTUMESC 

  

 PARTE RECITATĂ 

Parcă te văd  

Cum vegheai tot mereu 

Să alungi răul  

Din drumul meu; 

Azi înţeleg, azi înţeleg  

Tot ce nu-nţelegeam  



Altă dată, 

Când te necăjeam…  

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Ori unde şi ori când; 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai… 

Aş vrea să mă mai cerţi,  

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că îmi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc  

Măicuţa mea! 

 

 Orchestra+ 

 

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Ori unde şi ori când, 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai 

Aş vrea să mă mai cerţi, 

Aş vrea să mă mai ierţi 



Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că-mi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa mea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa me 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Eugen Mirea 

 

 

4) NOAPTE BUNĂ, BUCUREŞTI 

 

 Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

 Vălul nopţii tainic te-a cuprins, 

Ici şi colo rând pe rând, 

Luminiţele de argint 

La ferestre s-au stins 

 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pentru tine zboară versul meu 

Fiecărui colţişor, îi urează încetişor 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

 

Şi luna adoarme, departe pe un colţ de nor, 

În taină, iubirea, veghează somnul tuturor. 

 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pacea nopţii s-a lăsat uşor. 

Dormi oraşul meu iubit, 

Şi visează liniştit, 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună. 

 



 Orchestră 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pentru tine zboară versul meu. 

Fiecărui colţişor, îi urează încetişor 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună. 

 

Şi luna adoarme, departe de un colţ de nor 

În taină, iubirea, veghează somnul tuturor. 

 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Pacea nopţii s-a lăsat uşor. 

Dormi oraşul meu iubit 

Şi visează liniştit 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Noapte bună, Bucureşti, noapte bună 

Nopate bună  

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

5) NU M-AM GÂNDIT LA DESP ĂRŢIRE 

 

I) Seara  

A coborât ca pasărea rănită… 

Seara 

Întuneca încet, încet privirea ta… 

Nu înţeleg  

Ce s-a întâmplat…? 

Oare, pentru ce,  

Fără un cuvânt 

Pe un drum sub zări tu ai plecat? 

 



  Refren: 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

    

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 



 

II)  Poate  

Tu ai plecat c-un tainic dor de lună…?  

Poate, 

Şi eu rămân, rămân cu dorul soarelui. 

Dar, nufăr alb  

E speranţa mea, 

Poate ai să revii  

Chiar dacă acum 

Eu îţi simpt departe inima! 

    

  Refren: 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  



Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

 

 

Muzica: D. Dimitriu; versurile: M. Maximilian 



 

 

06. SĂRUTĂ MAREA PENTRU MINE 

 

Marea ne cheamă cu farmecul ei  

În fiecare an,  

 Marea revarsă culori pe aleei  

În fiecare an, 

 Soare, iubire visare şi dor  

În fiecare an, 

 Marea ne cheamă zâmbind tuturor 

În fiecare an, în fiecare an 

 

  Refren: 

   Sărut ă marea pentru mine.  

Şi spune-mi că mie dor de ea, 

   Aşa cum îmi este dor de tine  

Când nu te pot vedea, 

   În serile de farmec pline  

Visează că te întâlnesc. 

   Sărut ă marea pentru mine 

Şi spunei că o iubesc. 

 

   Şi cântă cu ea 

Să-mi aducă vântul serii. 

   Glasul tău şi glasul mării  

La fereastra mea. 

   Şi cântă cu ea 

Cum cântam noi împreuna 

   Sub acelaşi clar de lună, dragostea. 

   Sărut ă marea, la Mamaia  



Sub zările ce strălucesc, 

   Sărut ă marea pentru mine  

Şi spune-i că o iubesc. 

 

Orchestră  

   Şi cântă cu ea 

Să-mi aducă vântul serii 

   Glasul tău şi glasul serii  

La fereastra mea, 

   Şi cântă cu ea 

Cum cântam, noi împreuna 

   Sub acelaşi clar de lună dragostea. 

   Sărut ă marea, la Mamaia  

Sub zările ce strălucesc, 

   Sărut ă marea pentru mine  

Şi spune-i că o iubesc 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

7) TE-AŞTEAPTĂ UN OM 

 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

I-ai spus că-l iubeşti, şi-ai să vii, însă l-ai uitat 

Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 

Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

 El crede tot ce i-ai spus, 

Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 



 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

 I-ai spus că-l iubeşti şi-ai să vii, însă l-ai uitat 

 Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

 Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 

 Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

El crede tot ce i-ai spus, 

 Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

 Mai bine i-ai spune deschis,  

Mai bine i-ai spune deschis, 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

   Muzică: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

8) NICI O LACRIMĂ 

 

I) Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă 

Numai zâmbete, numai cântece, numai patimă 

Fără tânguiri, fără vre-un regret, fără nopţi pusti 

Tot ce-a fost s-a sfârşit, nu mai plâng în zadar 

Aşteptând să revii 

 

 Refren: 

  Voi găsi fericirea timpul nu-i pierdut 

  Voi lua viaţa-ntreagă de la început. 

  Voi şti să cred în cuvânt, dar nu şi-n vorbele-n vânt, 

  Voi găsi o iubire cum altele nu sunt. 

 

II)  Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă  

N-are rost să plâng pentru cine-a fără inimă 



Poate a fost un joc, poate a fost un vis, 

Sau orice ar fi fost. 

Clipa aceea a trecut, să o chem înapoi  

Nu mai vreau, n-are rost 

 

 Refren: 

  Alergând după soare, alte versuri cânt 

  Aripi larg port în suflet, încă nu s-au frânt, 

  Când voi găsi ce-mi doresc 

  Voi crede-n dragostea mea 

  Şi nu voi afla, nici o lacrimă,  

Nici o lacrimă, în ea.  

 

Muzica: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

9. CINE SUNT EU? 

 

I) Cine sunt eu? 

M-am întrebat adesea 

În drumul către casă 

Când peste focul scenei, cortina iar se lasă 

 

Cine sunt ei? 

Le desluşesc privirea 

Prin pânza de lumină, şi seara după seară 

Îi tot aştept să vină 

 

  Refren: 

   Dar eu n-am vrut să fiu o stea 

   Eu cred în oameni sincer şi deschis 

   Nevoia de iubire s-a prefăcut în vis 



   Şi m-am trezit iubind 

Şi m-am trezit cântând, cântând 

 

II)  Cine sunt eu? 

M-am întrebat adesea 

În drumul către viaţă 

Acolo sus pe scena, atâtea se învaţă 

 

Cine sunt ei? 

De unde au în suflet 

Atâta bucurie 

Şi seară după seară mi-o dăruiesc şi mie, 

  

  Refren: 

   Dar eu n-am vrut să fiu o stea 

   Eu cred în oameni sincer şi deschis 

   Nevoia de iubire s-a prefăcut în vis 

   Şi m-am trezit iubind 

   Şi m-am trezit cântând, cântând 

   

III)  Cine sunt eu? 

De cineva mi-ar spune 

Alege înc-o dacă, eu aş canta-naintea 

Cu inima-mpăcată 

Cine sunt ei? 

Prin ei învăţ ce însemnă? 

Şi cântec şi miracol 

Ei care vin cu mine în sala de spectacol 

Şi voi continua să cânt… 

 

Muzica: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 



 

 

10) TU, EU ŞI-O UMBREL Ă 

 

I) Tu, eu şi-o umbrelă 

 Tu, eu ne plimbăm. 

 Cerul ca o acoarelă, 

 Nu ne vede sub umbrelă, 

 Când ne îmbrăţişăm. 

 

Refren:    

  Pic, pic, pic ce mai plouă 

  La nesfârşit 

  Pic, pic, pic, nu ne pasă nouă 

  Fiindcă ploia ne-a unit 

 

II)  Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plimbăm 

Pe sub pânza de mătase 

Tu eşti mai frumoasă  

Când ne sărutăm 

 + Orchestră 

 

Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plimbăm. 

Cerul ca o acoarelă 

Nu ne vede sub umbrelă 

Când ne îmbrăţişăm. 

 

Refren:    

  Pic, pic, pic ce mai plouă 



  La nesfârşit 

  Pic, pic, pic, nu ne pasă nouă 

  Fiindcă ploia ne-a unit 

 

Tu, eu şi-o umbrelă 

Tu, eu ne plinbăm 

Pe sub pânza de mătase 

Tu eşti mai frumoasă  

Când ne sărutăm 

 + Orchestră 

 

 

Muzica:  Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

11) RAZA MEA DE SOARE  

 

I) Raza mea de soare 

Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

Fraged cântec de izvor. 

 

Raza mea de soare, numai pentru mine 

Născoceşte vorbe noi, 

Raza mea de soare, dacă plec surâde 

Şi vin înapoi. 

 

Abecedarul bucuriei mi-a deschis 

Şi-l reînvăţ cu ea odat 

Şi-n ochii limpezi gînduri de nelinişte 

Cu mine însumi m-a împăcat 

Mi-a reîntors cu primăveri 



Toţi cocorii de mai ieri 

 

Raza mea de soare 

Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

Fraged cântec de izvor. 

 Orchestră+ 

 

Raza mea de soare, dacă las să treacă 

În zadar clipele-n zbor 

Ştie să-mi alunge, numai c-o uimire 

Golul inerţiilor 

 

Raza mea de soare, din orice furtună 

Îmi salvează inima 

Şi pe urme albastre nesfârşit de blânde  

Poartă viaţa mea. 

Prin ochii ei mă face lumea să privesc 

Şi-alt univers descoperind, 

De tot ce-a fost mai trist şi rău 

Pe totdeauna mă desprind 

Mi-e văzduhul înalt şi clar,  

Flori sub paşii mei răsar 

  + 

Raza mea de soare 

 Risipeşte gândul, cel de umbră aducător 

 Raza mea de soare, îmi picură-n suflet 

 Fraged cântec de izvor. 

   + 

 Raza mea de soare, m-a învăţat surâsul 

 Şi de-atunci surâd mereu 



 Raza mea de soare, care spune dulce 

  Tăticuţul meu 

Raza mea de soare, care spune dulce 

  Tăticuţul meu 

 

Muzica: Vasile V Vasilache versuri: Flavia Buref 

 

 

12) ŞI CÂT VOI TR ĂI,VOI IUBI 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

 

Cine, cine o viaţă trăieşte 

Cu dragostea se întâlneşte 

La orice pas, zi de zi, zi de zi 

 

Cine, cine pe lume iubeşte 

Doar în iubire găseşte 

Clipa vrăjită ce-n suflet va-nflori 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 



Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi. Voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

+ orchestră+ 

Cântă, cântecul nostru iubire 

Şi să-l păstrezi amintire 

El pretutindei în viaţa te va însoţi 

 

  + orchestră+ 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi. Voi iubi  

 Cerul cu stele şi visele mele 

 Şi tu printre ele vei fi 

  + 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Marea cu valul, pădurea, ştejarul 

Şi câmpul născând ciocârlii. 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

 Toamna bogată, sărutul de fată 

 Şi glasul gingaş de copil 



 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Lumea cu soare, pământul în floarea 

Şi munţii ce ştiu a doini 

 

Şi cât voi trăi, voi iubi 

Şi cât voi trăi, voi iubi  

  

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

 

13) HAI, HAI, HAI, DRAGOSTE 

  

 Refren:  

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

 

I) Cine ar putea să-mi spună, ce s-a întâmplat 

Cum am strâns cuvinte grele, de ce ne-am certat, 

Dintr-o dragoste curată şi un vis frumos 

Azi am strâns numai regrete fără de folos 

Dac-a mai rămas iubire într-un colţ uitat, 

Dac-a mai rămas lumină şi un gând curat. 

 

 Refren:  

  Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai, dragoste, 



  Spune-mi că m-ai iertat. 

 

II)  Nu e glumă, nici minciună, e adevărat 

Prima dragoste nu moare, nu, niciodat 

Tu ai fost întâiul zâmbet, tot ce am iubit 

Ţie doar întâia oara, eu ţi-am dăruit, 

Dacă nu s-a stins tot focul, dacă mai e viu, 

Dacă tu mai ai putere, şi nu-i prea târziu 

 

  Refren:  

Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

   + orchestră+ 

Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

  Hai, hai, hai dragoste 

  Spune-mi că m-ai iertat 

 

Hai, hai, hai, dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

  Hai, hai, hai dragoste, 

  Spune-mi că m-ai iertat. 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

14) NU ŞTIAM C Ă MĂ IUBEŞTI ŞI TU  

 

I) Sub ram de vis, de cântec şi de dor 

Ca doi străini treceam prin viaţă 



Eu am crezut atunci când mă privea,  

Că ai o inimă de gheaţă. 

Mereu iluzii îmi făceam  

Şi apoi pe rând mi le pierdeam 

Ploua, pe când, în nopţii pustii 

Cu clipe de insomnii 

   

Refren: 

   Nu ştiam că mă iubeşti şi tu 

   Nu credeam în steaua mea de foc 

   Nu speram, să-mi mângâi sufletul 

   Nu visam să am atât noroc 

   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele, 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste    

 

II)  Eu nu ştiam cât de aproape eşti 

Şi clipa mi-o umpleam cu brume 

Mi se părea că lumea s-a sfârşit 

Că nu mai este dor pe lume 

Simţeam în orice vorbă a ta 

Un frig ce zborul îmi îngheţa 

Dar azi când tu iubirii i-ai zâmbit 

Speranţa mea a înflorit 

  

  Refren: 

   Nu ştiam că mă iubeşti şi tu 

   Nu credeam în steaua mea de foc. 

   Nu speram să-mi umple sufletul 

   Nu visam să am atât noroc. 



   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste    

    La, la , la  

   Nu ştiam, că mă iubeşti şi tu 

   Dar acum în toate zilele 

   Noi trăim acelaşi vis frumos 

   Şi cântăm aceeaşi dragoste   

 

   Muzica: V. Vasilache; versurile: A. Grigoriu şi R. Iorgulescu 

 

 

15) SĂ NU TE JOCI CU DRAGOSTEA 

 

I) Să nu te joci cu dragostea 

Că ea îţi arde inima, 

Să stai întâi să chibzuieşti, 

Să vezi că-i  bine să iubeşti. 

 

Oricât ai fi de înţelept, 

Cu jarul dragostei în piept, 

Nici nu mai ştii pe unde treci, 

În hora gândului petreci. 

 

  Refren:  

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 



   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

II)  Bunicii noştrii tot aşa, 

S-au ars şi ei cu dragostea 

Şi doar ne-au sfătuit nu zic, 

Dat tot n-am învăţat nimic, 

 

Iar nepoţeii ce-or veni, 

La fel ca noi o vor păţi, 

Că dragostea de ce să tac, 

E boală lungă fără leac 

   

  Refren:   

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

     La, la , la , la la 

   S-o mai ardă focul de iubire, 

   Vine fără să ne dea de ştire, 

   Şi când flăcările ei te-ating, 

   Păi nici pompierii nu le sting. 

 

     Muzica: Jolt Kerestely; versurile:Ion Rus 



 

 

16) EU SUNT SENTIMENTAL 

 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi c-un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

 

 Eu sunt acelaşi sentimental 

 Cât luna are chip de cristal 

Cât noaptea îşi ţese, misterul ei 

Şi simpt tandreţe în ochii în tăi 

 

Refren: 

  Eu nu păstrez regrete, 

   Ascunse prin amintiri. 

  Lacrima s-a topit  

Ca roua pe trandafiri 

  Eu am păstrat în suflet,  

Freamătul norilor 

  Şi toată bucuria zorilor, florilor 

  Nu-mi ajunge doar o viaţă 

  Pentru a le iubi 

 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

  + Orchestră+ 

Cât noaptea îşi ţese misterul ei 



Şi simpt tandreţe în ochii în tăi 

 

 Refren: 

Eu nu păstrez regrete  

Ascunse prin amintiri 

  Lacrima s-a topit  

Ca roua pe trandafiri 

  Eu am păstrat în suflet,  

Freamătul norilor 

  Şi toată bucuria zorilor, florilor 

  Nu-mi ajunge doar o viaţă 

  Pentru a le iubi 

 

Eu sunt acelaşi sentimental 

Cred în iubire şi sunt loial 

 Doar c-un cântec şi un sărut 

 Eu aş lua viaţa de la-nceput 

Eu aş lua viaţa, Eu aş lua viaţa de la-nceput 

 

 Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 

 

17) ALE TALE 

 

I) Ca un strop senin de soare, pare lumea 

Când eşti tânăr visător 

Strada se-mbracă –n floare 

Şi te îmbie cu un minunat vis decor 

   

Refren: 

   Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile 

   Ale tale, ale tale, sunt şi visele 



La, la , la , la la 

 

II)  Seara când pe drum lună şi de stele  

Bat la poarta dragostei 

Inima care te aşteaptă îţi repetă tic tacul ei 

 

Refren: 

   Ale tale, ale tale sunt pe lume stelele 

   Ale tale, ale tale sărut ările 

     + orchestră+ 

 

Ale tale, ale tale sunt şi prim ăverile 

   Ale tale, ale tale sunt toate zilele+ 

     Orchestră+ 

   Ale tale, ale tale 

 

Muzică: Aurel Manolache; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

 

18) SPUNE-MI CE M-AI FACE MAMA 

 

I) Frate, ieri ai fost pe-acasă 

Şi-ai stat seara în livadă, 

Toţi ai noştrii la o masă, 

Au venit să te revadă 

Apoi zorii dimineţii 

Nopţii i-au luat năframa 

Sprijinită-n anii vieţii, 

Spune-mi ce mai face mama. 

Spune-mi ce mai fac vecinii, 

Cei care aveau o fată, 



Pentru ea gardul grădinii 

Îl săreai tu altădată, 

Despre tata spune-mi frate, 

Să glumească îî mai place? 

Dar întâi şi-ntâi de toate, 

Spune-mi mama ce mai face. 

 

  Orchestră 

 

II)  Frate, ieri am fost pe-acasă 

Şi-am stat seara în livadă 

Toţi ai noştrii la o masă 

Au venit să mă revadă 

Apoi zorii dimineţii 

Noaptea cade-nmiresmată  

Cum ştim noi ca-ntr-o poveste 

Totul e ca altădată, 

Numai mama…nu mai este. 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

19. ŢĂRĂNCUŢĂ, TĂRĂNCUŢĂ 

 

I) Cînd iese badea la cosit 

Iese şi mândra la prăşit 

Şi la horă duminica e tot cu ochii după ea 

Şi când e joc de alunel, mândruţa e tot lângă el 

 

Păi țărăncuţă cum e ea, 

E drept că Bade i-ar plăcea 

Dar când îi cată vorba el 



Ea fuge şi nu vrea de fel 

Dar într-o zi n-a mai răbdat 

Şi i-a spus badea supărat 

 

Refren 

Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

De ce-mi cauţi tu pricin ă 

Vrei să uit că mi-eşti vecină? 

Când îmi ţii calea-ngrădină 

Noaptea când e luna-n nor 

Tocmai când e luna-n nor 

 

Ţărăncuţă, tărăncuţă 

Cu fuiorul prins în brâu 

Î ți merge vestea de sfioasă 

Că te-ncui şi ziua-n casă 

Dacă ziua eşti fricoasă 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

 

De data asta măi fată 

Zi bogdaproste c-ai scăpat 

Dar de te prind eu altă-dată 

Să ştii că intru în păcat 

 

Țărăncuţă, țărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

O să mă aduci în stare, 

Să te prind de cingătoare, 

Ziua în amiaza mare 



Să-mi dai fraga buzelor 

Să-mi dai fraga buzelor 

 

II)  Ea frada buzelor i-a dat, 

Şi-a apoi l-a luat şi de bărbat 

 Şi-apoi la nuntă au jucat, 

Cu toţi pritenii din sat, 

Şi au mâncat şi au băut . 

Trei zile nunta a ţinut  

 

Trecut-au ani şi ani de-atunci  

Şi-acolo-n satul dintre lunci, 

Gospodărie ca a lor, 

Şi voie bună ca a lor, 

Nu mai găseşti cât ai căta 

Nu mai găseşti la nimenea. 

 

 Refren: 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă, 

  Te-au nins florile de măr,  

Nu mai eşti tu tineric ă, 

  Dar eşti încă frumu şică 

  Şi-ţi stă bine ca mămică 

  Cu trei fire albe-n păr. 

    

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

  Cine e ca tine-n sat 

  Ai acum o fată mare 

  Şi de ea esti mândră tare 

  Că-i din cap pană-n picioare 

  Cum erai tu altădat. 



 

  Păi să-ţi tr ăiască fetiţa 

  Şi să o vezi la casa ei 

  Şi să-ţi tr ăiască şi bădiţa 

  Şi să vă văd cu nepoţei. 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă. 

  Cu bujori în obrăjori 

  Şi ne mai făcuşi surată 

  Doi băieţi pe lâng-o fată, 

  Ce vor creşte mari odată 

  Mândrii de măicuţa lor.  

Muzica: Ion Vasilescu; Versuri: Mihai Maximilian 

 

20) PRIETENE 

 

I) Ţi minte când ne-am întâlnit 

Primul cuvânt ce l-am rostit a fost … 

Prietene! 

De demult, de demult, am căutat, 

Acest cuvânt, ce l-am aflat atunci, şi l-am păstrat. 

    

Refren: 

   Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea, 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea-ţi spun, 

   Prietene, prietene! 

+ Orchestră 

 

II)  Cu tine am trecut prin greu 

Cu tine am răzbit mereu, mereu… 



Prietene! 

Şi-am tras pe rând în înserări 

Din fumul ultimei ţigări, privind 

Departe-n zări  

 Refren: 

   Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea îţi spun, 

   Prietene, prietene! 

 

 + Orchestră 

III)  Când fericit am fost cândva 

A fost şi fericirea ta, şoptit …  

Prietene! 

Când am fost trist şi necăjit 

Tu într-un suflet ai venit 

Şi-atunci…m-am regăsit  

 

  Refren 

Cu tine împart visarea  

   Pâinea şi sărbătoarea 

   Muncă şi gândul cel mai bun 

   Te ştiu de-o viaţă, şi de aceea îţi spun, 

   Prietene, prietene,prietene, prietene! 

 

Muzica: Temistocle Popa; versurile: Aurel Storin 



21) ÎN RÂNDUL PATRU 

 

I) Ori de câte ori văd cete de şcolari  

Spre liceu mergând surâzători 

Stau şi îi privesc şi-n gând mă regăsesc 

Pe vremea când eram şi eu de vârsta lor 

 

 Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  

param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-paa 

În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita 

II)  Mi-amintesc cu drag, de anii ce-au trecut 

Ani de căutări, şi de visări. 

Clasa mi-o revăd, şi-mi amintesc şi eu 

De toţi profesorii din liceu. 

 

 Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  

param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param 

În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita 

 



III)  Anii au zburat, şi-n suflet au păstrat 

Chipul tuturor colegilor. 

Când întâmplător şi azi ne întâlnim  

De anii de liceu cu drag ne amintim. 

Refren:  

  În rândul patru, banca de la geam 

  E un crâmpei din viaţa mea. 

  În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita. 

Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-param,  

param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-paa 

În rândul patru locul meu era 

  Şi-oriunde-aş fi, cât voi trăi, nu-l voi uita.  

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

22) SPUNE-MI UNDE, SPUNE-MI CINE? 

 

Spune-mi unde, spune-mi unde 

 Unde ţi-ai pierdut iubirea? 

 Spune-mi unde, pe ce drum 

 Să mă duc eu s- o adun 

 Şi-n pieptul tău din nou s-o pun? 

 

 Spune-mi cine, spune-mi cine 

 Te-a furat de lângă mine 

 Că m-oi duce, m-oi ruga, 

 Înapoi să mi te dea 

 Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

 

 



  Refren 

   Dacă un vânt de primăvară, 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău. 

 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   

+ Orchestră 

 

Dacă un vânt de pirmăvară, 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău 

 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine? 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima. 

    

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 



23) CÂNTEC 

 

Eu ţi-am făcut un cântec, o salbă împletită 

 Din umbră şi lumină, din stele şi din patimi 

 Iubirea mea păgână, pe veci nepovestită 

 Cu zestrea ei-ntreagă i-o dau  cântării mele 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec, să te petreacă-n cale 

 Să-i simţi arzând la tâmple, suflarea de otravă 

 Să reînvie noaptea ,în visurile tale 

 Îmbrăţişarea noastră, plăpândă şi bolnavă 

    

  Refren:  

   Numai cântul meu şi-al tău 

   Cântec plin de întristare, 

   Numai dorul meu şi-al tău 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 

   Visul nostru neîmplinit 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec, o salbă împletită 

 Din umbră şi lumină, din stele şi din patimi 

 Iubirea mea păgână, pe veci nepovestită 

 Cu zestrea ei-ntreagă i-o dau  cântării mele 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec să te petreacă-n cale 

 Să-i simţi arzând la tâmple, suflarea de otravă 

 Să reînvie noaptea-n visurile tale 

 Îmbrăţişarea noastră plăpândă şi bolnavă 

    

  Refren:  

   Numai cântul meu şi-al tău 



   Cântec plin de întristare 

   Numai dorul meu şi-al tău 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 

   Visul nostru neîmplinit 

 

Muzica: Vasile Veselovschi; versurile:Octavian Goga 

 

 

24) SĂ CÂNTĂM CHITARA MEA 

 

I) Când din zare in zare, 

Văd cerul senin  

Când de vise şi soare,  

Mi-e sufletul plin. 

Iau chitara sub braţ,  

Şi-mpreună cu ea,  

Orişiunde aş fi, cântă inima mea  

 

Refren: 

Într-un glas, amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea.  

La,la,la,la,la,la..............  

 

II)  Când se`aprind licurici  

Peste-ntregul pământ,  

Noaptea-şi cânta romanţa  

Pe strune de vânt,  

Iau chitara sub braţ,  

Şi-mpreună cu ea  



Legănată de dor, cânta inima mea  

 

Refren:  

Într-un glas, amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea.  

La,la,la,la,la,la..............  

 

III)  Pentru flori şi iubire  

Pentru viaţă mereu  

Pentru oameni, prieteni  

Zboară cântecul meu  

Iau chitară sub braţ  

Şi împreună cu ea  

Pentru tot cei frumos  

Cânta inima mea  

 

Refren: 

Într-un glas,amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea  

La,la,la,la,la,la..............  

 

Muzica: Temistocle Popa: versurile: Mircea Block 

 



 

25) DRUMURILE 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Anii şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera spereu mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 



Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 



IX) DAN SPĂTARU  – DAC-AJUNG LA INIMA TA - 2008 

 

 

 Un CD cu cântece mai puţin cunoscute, dar care odată ascultate îţi pătrund în 

suflet şi inimă. Sunt adunate sentimente pe care le trăieşti odată în viaţă şi care  Nu se 

uită niciodată, petrecute fie alături de Colegi de clasă, din Anii tinere ţii  fie de 

persoanele iubite. 

 

1.Dac-ajung la inima ta   (H. Mălineanu/H. Mălineanu)    3`26 

2.Nu se uită niciodat (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)   3`00 

3.Lasă-mă să cred (Aurel Manolache/Saşa Georgescu)   3`00 

4.La numărul 7 (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)   2`35 

5.Nu te-am uitat iubirea mea  (Temistocle Popa /Temistocel Popa)  3`00 

6.Colegi de clasă  ((Temistocle Popa/Temistocle Popa)   3`31 

7.Auzi cum cântă marea  (Camelia Dăsăclescu /Mircea Block)  3`25 

8.O sută de stele (Gelu Solomonescu/Aurel Felea)    1`57 

9.Serenada mea  (Ionel Tudor/Andreea Andrei)     4`05 

10. Te-am aşteptat iubită primăvară (Dan Stoian/Nicolae Dumitru)   4`21 

11. Anii tinereţii (Vasile Veselovski/Mihai Maximilian)   4`00 

12. Un vis frumos (Temistocle Popa/Mircea Block)    2`40 

13. Ce-mi eşti tu, mândruţă mie (Dan Stoian/D.P.Chiselet)   2`53 

14. Cuvânt de dragoste (Camelia Dăscălescu/Eugen Rotaru)   2`53 

15. De ce mă-ntrebi (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)   2`14 

16. Eu şi dorum dragii mele (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu)  4`00 

17. Ilona (Elly Roman/Elly Roman)      2`45 

18. De ce sunt frumoase fetele (Camelia Dăscălescu/Roxana Popescu) 3`22 

19. Iubirea e un cântec nesfârşit  (Temistocle Popa/Temistocle Popa)  2`56 

20. Altceva nici n-am fost (Vasile Veselovski/Mihai Maximilian) 3`21 

21. S-au cunoscut în luna mai (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)  2`56 

22. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)     3`18 

 



 

1)   DAC-AJUNG LA INIMA TA 

 

 La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

 

I) De mi de vise vechii corăbieri  

Plecau pe mare către nu nicăieri 

Printre furtuni şi raze de curcubeu 

Visau s-ajungă mereu 

Nu prea ştiu unde, dar eu 

 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva, nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare, şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

II)  Simpt cum către  spaţii pline, alunec eu 

La care odată visat şi Jules Vern 

Către neant şi mister eu mai modest 

Te prefer  



 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta 

Nu vreau altceva, nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

 

III)  Don Juan pe lume a lăsăt în trecut 

Irezistibli si atomici sunt toţi 

Zboară prin flori și  din parfum în parfum 

Şi schimbă unul pe fum. 

Şi eu zburam, dar acum  

 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva 

Nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 



La, la , la, la la, la , la 

 

 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva 

Nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

 

Muzică/Versuri: Harry M ălineanu 

 

2) NU SE UITĂ NICIODAT 

 

Nu se uită niciodat̓ 

 Basmul ce te-a legămat 

 Banca de şcolar  

 Prima carte-n dar. 

 Mâna mamei ce te-a mângâiatʼ 

Nu se uită niciodat,  

 Un prieten devotat 

 Zborul cântului 

 Dorul visului 

Primul „te iubesc” emoţionat. 

Ca pe –o albă stea 

Ascunsă undeva  

Într-o galaxia doar a ta. 

Stau pe flori de meri 

Albastre primăveri 



Tot ce n-ai putut uita 

 

Nu se uită niciodat̓ 

 Basmul ce te-a legămat 

 Zborul cântului 

 Dorul visului 

Primul „te iubesc” emoţionat. 

Orchestră 

 Nu se uită niciodat, 

 Tot ce nu a fost iertat 

 Drumul ocolit, visul neîmplinut 

 Ochii care poate-au lăcrimat. 

 

 Nu se uită niciodat  

 Clipa când ai adunat 

 Inimii comorii, mierea de pe flori 

 Şi-ai simţit un dor emoţionat. 

 

Orchestră  

Nu se uită niciodat 

 Basmul ce te-a legămat 

 Banca de şcolar  

 Primea carte-n dar. 

 Mâna mamei ce te-a mângâiat 

Nu se uită niciodat 

Nu se uită niciodat, niciodat 

  

  Muzică: Temistocle Popa; Versuri:Ovidiu Dumitru  



 

3. LASĂ-MĂ SĂ CRED 

 

  

De trei ori pe zi,te superi şi mă cerţi 

Chiar şi un nimic  

Devine important şi grav 

Şti bine 

De cinci ori pe zi uiţi totul şi mă ierţi 

Aşa îmi petrec eu viaţa lângă tine. 

 

Refren: 

Lasă-mă să cred 

Că supărarea-i doar un joc din partea ta. 

Şi când  ore-ntregi stai şi taci, te prefaci 

Fiindcă ştii că un sărut va urma îndată 

Lasă-mă să cred 

Că mă iubeşti la fel de mult ca altădatʼ 

Şi că-ţi pare rău dacă eu 

 Jocul tău nu-l pricep și îl socot demodat 

 

Hai, mai schimbă vechiul joc, 

Fiindcă-n iubirea noastră el n-are loc 

Lasă-mă să cred 

Că cearta cred 

Că cearta nu are rost 

Iubirea să rămană cum a mai fost 

Lasă-mă să cred  

 

Lasă-mă să cred 

Că supărarea-i doar un joc din partea ta 



Şi când  ore întregi  

Stai şi taci, te prefaci, 

Fiindcă ştii , că un sărut va urma, îndată… 

Lasă-mă să cred 

Că floarea dragostei nu se va ofeli 

Chiar de va avea și petale de nea 

Ne va fi iubirea ca-n prima zi. 

 

Hai, mai schimbă vechiul joc, 

Fiindcă-n iubirea noastră el n-are loc. 

Lasă-mă să cred 

Că cearta cred 

Că cearta n-are rost 

Iubirea să rămană 

Cum a mai fost 

Lasă-mă să cred  

 

Muzică: Aurel ManolacheVersuri: Saşa Georgescu  

 

4) LA NUMĂRUL 7 

 

 La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

I) Ea e frumoasă şi grăbită, 

El pare foarte fericit. 

Ea pare un pic neliniştită, 

El îi zâmbeşte fericit. 

 

Abia se văd printre pachete, 

Pentru vecinii sunt un mister 



Noii veniţi au o privire, 

Ce luminează un colţ de cer 

   

  Referen:  

   La casa cea nouă 

   Pe o stradă mai veche 

   La numărul 7 

   A sosit o pereche 

   Şi casa cea nouă, 

   A început să respire 

   Poveste de viaţă 

   Anotimp de iubire 

 

 

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

II)  Oricare stradă ce îşi scrie 

Poemul ei cotidian. 

Îşi recunoaşte noi veniţii 

De la întâiul  geamantan. 

 

De îi vei întâlni vreodată 

Te vei opri, să îi admiri. 

Cuvântul magic al speranţei  

Li se topeşte, în priviri 

    

Referen:  

   La casa cea nouă 



   Pe o stradă mai veche 

   La numărul 7 

   A sosit o pereche 

   Şi casa cea nouă, 

   A început să respire 

   Poveste de viaţă 

   Anotimp de iubire 

 

 

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Roxana Popescu 

 

5) NU TE-AM UITAT IUBIREA MEA 

 

I) Îmi amintesc, parcă a fost ieri 

Când aşternu-se în livadă 

Zăpadă florilor de meri 

Un voal de primăveri 

Pe cer trecea dus de vânt 

Uşoara norilor năframă 

Şi luna aducea visând  

Iubirea pe pământ 

Îmi amintesc, parcă a fost ieri 

Când aşternu-se în livadă 

Zăpadă florilor de meri 

Un voal de primăveri 

 



Orchestră 

 

II)  Nu te-am uitat, iubirea mea 

Născută-n miez de primăvară  

De dorul tău se aprinde iară 

O lacrimă de stea. 

Din gândul meu nu te-am pierdut 

Mi-e inima de tine plină 

Mă-ntorc dorind a ta lumina 

Cu gândul în trecut 

Nu te-am uitat, iubirea mea 

Născute-miez de primăvară  

De dorul tău se aprinde iară 

O lacrimă de stea. 

 

Muzică; Versuri: Temistocle Popa 

 

66) COLEGI DE CLASĂ 

 

 

I) Chiar din prima zi de şcoală 

Noi ne-am împrietenit 

Ne-ajutam întotdeauna  

La citit la socotit 

În vacanţe împreună  

Munţii toţi îi conlindam 

Şi aveam o melodie 

Ce din suflet o cântam 

 

  Refren: 

   Colegi de clasă 



   Uniţi ca fraţii 

   Purtam în inimi  

Atâtea vise mari 

   Colegi de clasă 

   O să rămânem 

   Chiar dacă azi  

Nu mai suntem şcolari 

 

Colegi de clasă 

   Uniţi ca fraţii 

   Purtam în inimi  

Atâtea vise mari 

   Colegi de clasă 

   O să rămânem 

   Chiar dacă azi  

Nu mai suntem şcolari 

 

II)  Ne întreceam la note bune 

La examene mereu. 

Iar la sport echipa noastră 

Era prima din liceu. 

Anii au trecut ca vântul 

Şi când şcoala s-a sfârşit 

Am cântat la despărţire 

Cântecul nostru iubit. 

 

Refren: 

   Colegi de clasă 

   Uniţi ca fraţii 

   Purtam în inimi atâtea vise mari 

   Colegi de clasă 



   O să rămânem 

   Chiar dacă azi  

Nu mai suntem şcolari   

Orchestră 

 

III)  La întâtlinire de un deceniu 

Când din nou, ne-am revăzut 

Stam în băncile micuţe 

Ca-n ziua de-nceput 

 

Doctori, ingineri profesori 

Oţelari, agricultori 

Am redevenit elevii 

Primului învăţător. 

 

Refren: 

   Colegi de clasă 

   Uniţi ca fraţii 

   Purtam în inimi  

Atâtea vise mari 

   Colegi de clasă 

   O să rămânem 

   Chiar dacă azi  

Nu mai suntem şcolari 

 

Colegi de clasă 

   Uniţi ca fraţii 

   Purtam în inimi  

Atâtea vise mari 

   Colegi de clasă 

   O să rămânem 



   Chiar dacă azi  

Nu mai suntem şcolari 

 

Muzică; Versuri: Temistocle Popa 

 

6 7) AUZI CUM CÂNT Ă MAREA  

 

Deschide larg fereastra, 

Să auzi cum cântă marea.  

La ceasul înserării  

La ceas aprins de dor 

 

Deschide larg fereastra 

Şi ascultă depărtarea 

De-aici din largul zării 

Îţi cântă un visător. 

 

Şi valurile toate, 

Dantele îşi împletesc. 

Şi scriu pe apa mării, 

Eternul te iubesc. 

Deschide larg fereastra 

S-auzi cum cântă marea 

Cum cântă şi-ţi aduce  

Din zare dragostea. 

Adună-ţi dorurile toate, 

Şi strângele într-o scrisoare 

Pe care o aştept să vină 

Cu neschimbată nerăbdare. 

Când luna îşi revarsă argintul 

Peste întinderea albastră 



Din inimă porneşte cântul  

Vorbind despre iubirea noastră  

 

Corul   

 Deschide larg fereastră 

 Să auzi cum cânta marea 

 Cum cântă şi-ţi aduce  

 Din zare dragostea  

Deschide larg fereastra, 

Să auzi cum cântă marea.  

La ceasul înserării  

La ceas umbrit de dor 

 

Şi valurile toate, 

Dantele îşi împletesc. 

Şi scriu pe apa mării, 

Eternul Te iubesc. 

Deschide larg fereastra 

S-auzi cum cânta marea 

Cum cântă şi-ţi aduce  

Din zare dragostea 

 

Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Mircea Block 

 

 

68) O SUTĂ DE STELE – în duet cu Doina Spătaru 

 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 



La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip  

 

I) O sută de stele pe cer străluceau  

Şi toate, şi de toate de tine îmi vorbea. 

O sută de stele le-am tot numărat 

Ore întregi la rândul le-am chemat. 

 

O sute de stele de sus mă priveau 

Şi toate, şi toate speranţe îmi dădeau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip  

 

II)  O sută de stele pe rând se stingeau 

Şi toate, şi toate ăn zori aţipeau. 

O sută de stete ce te-au aşteptat  

Ore, întregi la rândul te-au chemat. 

O sută de stele albastre aurii 

Voiau să te vadă voiau să revi 



Asemenea mie, în ore târzii 

Asemenea mie în ore târzii 

 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

III)  O sută de stele prieteni îmi sunt 

Şi noaptea de noapte, cu ele te cânt. 

Şi vedeam oţescu sclipirile  lor 

Ore, întregi la rândul ore de dor. 

O sută de stele stau până la zi 

Voiau să te vadă voiau să revi 

Asemenea mie, în ore târzii asemenea mie în ore târzii 

  Referen:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip  

 

Muzică: Gelu Solomonescu; Versuri: Aurel Felea 

 



 

 9)  SERENADA MEA 

 

I) Când pe boltă, stele se vor adună 

La fereastra ta, în noapte vreau să cânt 

Cum cântau odată vechii trubaduri 

Adunând în versuri inimă şi gând 

 

Şi când luna din -nalt va străuluci 

Aurindu-mi drumul către poarta ta 

Cum cânta odată vechii trubaduri. 

Eu cântav-oi ţie serenada mea 

 

Refren:  

Dacă auzi o chitara cântând, 

E serenada mea. 

Printre stele şi versuri oftând 

E serenada mea 

Tu deschide fereastra zâmbind cu toată dragostea  

Şi primeşte cu suflet deschis 

Iubirea mea 

 

II)  Vreau să adun în cântec toate florile 

Cu petalele ţesute-n fir de vis 

Şi să sper că dacă tu le veri primi 

Drumul către tine ele mi-au deschis 

 

Refren:  

Dacă auzi o chitara cântând, 

E serenada mea. 

Printre stele şi versuri oftând 



E serenada mea 

Tu deschide fereastra zâmbind cu toată dragostea  

Şi primeşte cu suflet deschis 

Iubirea mea 

  

Dacă auzi o chitara cântând, 

E serenada mea. 

Printre stele şi versuri oftând 

E serenada mea 

Tu deschide fereastra zâmbind cu toată dragostea  

Şi primeşte cu suflet deschis 

Iubirea mea 

Muzică: Ionel Tudor; Versuri: Andreea Andrei 

 

10)  TE-AM AŞTEPTAT IUBIT Ă PRIMĂVARĂ 

 

I) Te-am aşteptat de luni de zile 

Să vii cu stoluri de cocori 

Şi m-am gândit numai la tine 

Din toiul nopţii pâna-n zori 

Te-am căutat ca pe-o comoară 

Cu inima mereu bătând.  

Dorind să văd fluturii cum zboară, 

Să aud privighetori cântând 

 

 

 

Refren:  

Te-am aşteptat iubită primăvară 

De tine mi-a fost tare, tare dor. 

Ca să revi la mine iară 



Spre crângul înverzit, acum să zbor 

Te-am aşteptat iubită primăvară 

Şi fără tine am fost pribeag 

Doream ca zilele să vină 

Să te aducă iar în prag 

Iubit ă primăvară 

 

II)  Ghirlandele din flori culese 

În calea ta voi aşeza 

Iar porţile cu ii alese vor anunţa sosirea ta.  

Venitau iară rândunele și cuiburi noi au împletit 

Iar eu în zori de zi cu ele îţi voi rosti 

Bine-ai venit 

 

Refren: 

Te-am aşteptat iubită primăvară 

De tine mi-a fost tare, tare dor. 

Ca să revi la mine iară 

Spre crângul înverzit, acum să zbor 

Te-am aşteptat iubită primăvară 

Şi fără tine am fost pribeag 

Doream ca zilele să vină 

Să te aducă iar în prag 

Iubit ă primăvară 

 

 

Te-am aşteptat iubită primăvară 

De tine mi-a fost tare, tare dor. 

Ca să revi la mine iară 

Spre crângul înverzit, acum să zbor 

Te-am aşteptat iubită primăvară 



Şi fără tine am fost pribeag 

Doream ca zilele să vină 

Să te aducă iar în prag 

Iubit ă primăvară 

Iubit ă primăvară 

 

Muzică: Dan Stoian; Versuri: Nicolae Dumitru 

 

 

11) ANII TINERE ŢII  - duet cu Corina Chiriac 

(NIMIC NU E PREA MULT) 

 

I) Dacă îţi este dor, de casă, de părinţi, 

De soarele cu ochii fierbinţi 

Cât de dor ţi-ar fi, tot nu-i, 

Prea mult, prea mult. 

Dacă vreun gând purtându-te cu drag, 

Ades te va chema în prag 

Niciodată să nu spui 

Prea mult, prea mult 

 

  Refren:  

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   De-un pic şi de mai mult 



   Nimic, nu e prea mult 

II)  Dacă porţi în piept o dragoste cu foc 

Ce-o viaţă nu s-a stins deloc. 

Niciodată să nu spui 

Prea mult, prea mult. 

Dacă-ţi este scris, pe lume de-a trăi 

O sută zece şi-o zi 

Nu te văd zicând  

Că e prea mult, prea mult. 

  Refren: 

Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc.    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc. 

   Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc 

   De-un pic şi de mai mult 

   Nimic nu e prea mult 

     + orchestră + 

Pentru o clipă de iubire, oricând, 

   Pentru o clipă de noroc.    

   În atâta omenire, oricând, 

   Totdeauna mai e loc. 

   

Muzica: Vasile Veselovschi şi versuri: Mihai Maximilian 

) 

  

12) UN VIS FURMOS 

 



I) Un vis frumos, 

Un vis împlinit, luminează viaţa mea 

Ca o  rază inima, 

Şi-i dau toată dragostea 

Un vis frumos. 

Un vis împlinit, luminează drumul meu 

Cer senin e drumul tău 

Şi-l voi vedea mereu 

 

Refren:  

Lumin ă în faţa ta 

Să-ţi fie dragostea 

Să ai cerul fără nori 

Şi covoare mari de flori 

Iar din comoara lor 

Să-ţi faci cununi de dor 

Să ai drumul însorit, fericit 

 

II)  Un vis frumos, 

Un vis împlinit, luminează viaţa mea 

Ca o  rază inima, 

Şi-i dau toată dragostea 

   

Refren: 

Lumin ă în faţa ta 

Să-ţi fie dragostea 

Să ai cerul fără nori 

Şi covoare mari de flori 

Iar din comoara lor 

Să-ţi faci cununi de dor 

Să ai drumul însorit, fericit 



Un vis frumos, 

Un vis împlinit, luminează viaţa mea 

Ca o  rază inima, 

Visul meu eşti tu, fata mea 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

13) CE-MI EŞTI TU, MÂNDRU ŢO, MIE 

 

I) Ce-mi eşti tu, mândruţo mie, 

Un izvor de apă vie. 

Din fântâna ce-i săpată 

În privirea ta curată. 

Un bujor ce dă în floarea 

Cu  petale de răcoare 

Lângă inima - mi vrăjită 

De o dragoste însorită 

 

Refren:  

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

II)  Când aleanul mă petrece 

Doar te văd şi îmi şi trece 



Veseli tril de ciocârlie 

Peste sufletu-mi adie 

Norii gândului cel tainic 

Fug de ochii tăi săgalnici 

Prin grădini cu flori alunec 

Viaţa-i joc şi viaţa-i cântec 

 

Refren:  

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

   La, la la, la la la  

   La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 



Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

   La, la la, la la la  

   La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

 

 

Muzică: Dan Stoian; Versuri: Dumitru Popescu Chiselet 

 

14) CUVÂNT DE DRAGOSTE 

 

I) Să te-ajungă dragostea 

Când nici nu vei şti. 

Şi când nu vei aştepta, dragostea. 

Să-ţi bate inima 

Să n-o poţi opri 

Tu să vrei ea să nu vrea, să stea 

 

Refren:  

Eu te-aş iubi 

   Cum, n-a iubit nicicând  

Un om pe acest pământ 

   În viaţa lui 

   Şi te-aş lăsa chiar dacă arfi  păcat 

   Să vezi cum e lăsat. 

   Eu te-aş iubi 



   Şi tot  ce am ţi-aş da 

   Ţi-aş da şi viaţa mea  

Şi apoi eu te-aş lăsa 

Să plângi plecarea mea 

Aflând ce-i dragostea, să plângi 

 

II)  Să te-ajungă vorba mea 

Când mă vei uita 

Şi când vorbele de dor vor minţi 

Să te bată  gândul meu  

Iar când vei ofta 

Să-ţi apar în gând mereu, mereu 

 

Refren:  

Eu te-aş iubi 

   Cum, n-a iubit nicicând  

Un om pe acest pământ 

   În viaţa lui. 

   Şi te-aş lăsa chiar dacă arfi  păcat 

   Să vezi cum e lăsat. 

   Eu te-aş iubi 

   Şi tot  ce am ţi-aş da 

   Ţi-aş da şi viaţa mea  

Şi apoi eu te-aş lăsa 

Să plângi plecarea mea 

Aflând ce-i dragostea să plângi 

 

Eu te-aş iubi 

   Şi tot  ce am ţi-aş da 

   Ţi-aş da şi viaţa mea  

Şi apoi eu te-aş lăsa 



Să plângi plecarea mea 

Aflând ce-i dragostea 

Să plângi 

 

Muzică: Camelia Dăscălescu; Versuri: Eugen Rotaru 

 

 

15) DE CE MĂ-NTREBI 

 

I) De ce mă-ntrebi? 

Unde mi-e gândul 

De ce mă-ntrebi? 

Nu ştiu ce vrei 

Răspunsul dorit la întrebare 

Tu poţi să-l găseşti  

În ochii mei. 

 

Refren:  

De atâtea ori m-ai întrebat 

Ce port în gândul meu  

Şi ţi-am răspuns  

Te port în gând mereu. 

 

De ce mă-ntrebi când şti prea bine… 

De ce mă-ntrebi, iubirea mea 

 

Orchestră  

De atâtea ori m-ai întrebat 

Ce port în gândul meu? 

Şi ţi-am răspuns  

Te port în gând mereu. 



 

De ce mă-ntrebi când şti prea bine… 

De ce mă-ntrebi, iubirea 

 

II)  De ce mă-ntrebi 

Unde mi-e gândul? 

De ce mă-ntrebi? 

Nu ştiu ce vrei. 

Răspunsul dorit la întrebare 

Tu poţi să-l găseşti  

În ochii mei. 

 

De ce mă-ntrebi 

De ce mă-ntrebi 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

16) EU ŞI DORUL DRAGII MELE 

 

Na , na, na, na, na  

Na , na, na na, na,   

 

I) Când mă uit înapoi  

Revăd, ca prin vis 

Un drum stăbătut de amândoi. 

Lângă ea, am uitat de timp,  

Am uitat să plâng,  învăţând să iubesc 

 

Refren:  



Eu şi dorul dragei mele 

Suntem primăveri 

Ea e floarea, eu sunt roua florilor viselor de ieri  

Eu şi dorul dragei mele cântece să fim 

Pentru toate bucuria dragostei 

Ce azi o împlinim 

 

Eu şi dorul dragei mele 

Suntem primăveri 

Ea e izvorul , eu sunt cerul viselor de ieri  

Eu şi dorul dragei mele cât vom colinda 

Să ne-aducem fericire 

Fiindcă ne-am promis cândva 

 

Eu şi dorul dragei mele cât vom colinda 

Să ne-aducem fericire 

Fiindcă ne-am promis cândva 

 

II)  Când mă uit înapoi încep să -nţeleg 

De ce am rămas  amândoi 

Lângă ea, am uitat de timp,  

Am uitat să plâng, învăţând să iubesc 

 

Refren:  

Eu şi dorul dragei mele suntem primăveri 

Ea e floarea, eu sunt roua viselor de ieri  

Eu şi dorul dragei mele 

Cântece să fim 

Pentru toate bucuria dragostei 

Ce azi o împlinim 

 



Eu şi dorul dragei mele 

Suntem primăveri 

Ea e izvorul , eu sunt cerul viselor de ieri  

Eu şi dorul dragei mele cât vom colinda 

Să ne-aducem fericire 

Fiindcă ne-am promis cândva 

 

Eu şi dorul dragei mele 

Cât vom colinda 

Să ne-aducem fericire 

Fiindcă ne-am promis cândva 

 

Na , na, na, na, na  

Na , na, na na, na,   

Na , na, na na 

Na, na na, na na  

Muzică:Camelia Dăscălescu ; Versuri:Roxana Popescu 

 

17) ILONA 

 

Ţi-am dat tot ce-ai vrut 

Ţi-am dat ce-ai cerut 

Ţi-am dat sufletul şi inima 

Mi-ai dat cald fior 

Mi-ai dat nopţi de dor 

Mi-ai dat tot ce o femeie poate da 

 

Refren:  

Ilona, te simt şi astăzi lângă mine, 

Gândul îmi e la tine. 

   Deşi de mult eu te-am pierdut, 



   Ilona, calvar mi-e viaţa fără tine. 

   Blestem în nopţi senine, 

   Că-n tine am crezut. 

 

Ţi-am dat tot ce-ai vrut 

Ţi-am dat ce-ai cerut 

Ţi-am dat, sufletul şi inima 

Mi-ai dat, cald fior 

Mi-ai dat nopţi de dor 

Mi-ai dat tot ce o femeie poate da 

 

Refren:  

Ilona, te simt şi astăzi lângă mine 

Gândul îmi e la tine, 

   Deşi de mult eu te-am pierdut, 

   Ilona, calvar mi-e viaţa fără tine, 

   Blestem în nopţi senine, 

   Că în tine am crezut. 

 

Muzică şi Versuri :Elly Roman   

 

18) DE CE SUNT FRUMOASE FETELE 

 

 

I) Şi dacă soarele e sus 

Şi norii de ploaie, iaca nu-s 

Şi-or spune fetele-n oglindă 

Ce horă mare o să se-ntindă. 

Cu părul lung şi împletit, 

Cu iile de in topit, 

Şi-or prinde-n horă pînă-n seara, 



În poieniţa de la moară. 

 

Refren:  

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  

De-i fac şi soarelui necaz. 

Frumoase sunt ca zorile 

Ca florile, surorile 

Frumoase sunt 

 

II)  Cu părul negru sau bălai 

Chemând din ochii pe alesul  crai. 

Cu pasul mândru şi doinit 

Nu le mai uiţi, de le-ai privit.  

Se prind flăcăii în jocul lor, 

Oftând de bine şi de dor. 

Dar ziua murgul nestrunit 

Se duce către asfinţit 

 

Refren:  

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele 

Cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  



De-i fac şi soarelui necaz. 

Frumoase sunt ca zorile 

Ca florile, surorile 

Frumoase sunt 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele 

Cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  

De-i fac şi soarelui necaz. 

Frumoase sunt ca zorile 

Ca florile, surorile 

Frumoase sunt 

 

Muzică:Camelia Dăscălescu ; Versuri:Roxana Popescu 

 

 

19) IUBIREA E UN CÂNTEC NESFÂRŞIT 

 

I) Pentru tine, doar pentru tine 

Voi cânta, iubirea mea 

Iubirea e un cântec nesfârşit. 

Un cântec pe sub stele risipit 

Poate uneori l-am cântat 

Însă versul lui l-am uitat 

Poate, în viaţa mea tu mi-ai dat 

Primul gând curat 

Cu tine fericirea mi-o găsesc 

Şi astăzi simpt inima 



Cum mă-ndeamnă în cântec şi ea 

Să-ţi şoptesc TE IUBESC 

  

II)  Iubirea, e un cântec nesfârşit 

Un cântec pe sub stele risipit. 

Poate am încercat uneori, 

Poate am  vrut să fiu visător 

Poate am fost sub stele în zbor 

Singur călător 

Prin tine, eu iubire am găsit 

Şi astăzi simpt inima 

Cum mă-ndeamnă în cântec şi ea 

Să-ţi şoptesc TE IUBESC 

Muzică şi Versuri : Temistocle Popa 

 

20) ALTCEVA NICI N-AM FOST 

 

I) Ani si luni şi nopţi la rând 

M-am trezit cu tine-n gând. 

Te-am purtat în vise 

În zadar la porţi închise 

Şi nici n-ai să mă auzi nicicând 

 

Nu fugi  din calea mea 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da    

Nu-ţi feri privirea  

N-aş veni să  cer iubirea 

Doar pritenia ta 

 

  Refren:  

   Altceva nici n-a fost, altceva 



   Decât doi prieteni 

   Altceva ce-am putea să fim noi 

   Decât doi prieteni 

   Altceva n-are rost să mai fim 

   Cât n-am fost prieteni 

   Altceva nu va fi 

   Dar mereu vom trăi prieteni 

 

II)  Sunt cu tine ceas de ceas 

Tot aproape la un pas 

Tu mă vezi departe 

Gândul tău e în altă parte 

Dar prieten ţi-am rămas 

 

   Altceva nici n-a fost, altceva 

   Decât doi prieteni 

   Altceva ce-am putea să fim noi 

   Decât doi prieteni 

   Altceva n-are rost să mai fim 

   Cât n-am fost prieteni 

   Altceva nu va fi 

   Dar mereu vom trăi prieteni 

Muzica: Vasile Veselovschi şi versuri: Mihai. Maximilian 

) 

 

21 S-AU CUNOSCUT ÎN LUNA MAI 

 

I) S-au cunoscut în luna mai 

Cu albe flori covor 

Era un cer senin de mai 

Ca tinereţea lor. 



S-au cunoscut în luna mai, 

Când visele înfloresc 

Şi în albastre seri de mai 

Şi-au spus că se iubesc 

 

Refren:  

Se-ntalneau tăcuţi pe alei 

Se îmbrăţişau sub tei, 

Uitând de ei. 

Pe pământul călător 

Îşi tr ăiau povestea lor 

Pe aripi în zbor. 

 

II)  Dar într-o zi în luna mai 

La locul cunoscut 

El singur, pritre flori de mai 

O aştepta tăcut. 

Şi în acel sfârşit de mai 

Când visele-nfloresc 

Îşi aminti cum într-un mai 

Şi-au spus că se iubesc 

 

Refren:  

Se-ntalneau tăcuţi pe alei 

Se îmbrăţişau sub tei, 

Uitând de ei. 

Pe pământul călător 

Îşi tr ăiau povestea lor 

Pe aripi în zbor. 

 

III)  S-au cunoscut în luna mai 



Cu albe flori covor 

A fost un vis  de luna mai 

Şi a trecut în zbor. 

A fost un vis  de luna mai 

Şi a trecut în zbor 

Şi a trecut în zbor 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru  

 

22) DRUMURILE 

 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Anii şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 



 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera spereu mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 



X) DAN SPĂTARU  – MARI MOMENTE 

DVD -  TVRMEDIA 2009  

 

Un dvd în care sunt rememorate 40 de ani de activitate. De fapt sunt remomorate 

viaţa fiecăruia, pentru că pe melodiile lui Dan Spătaru am dansat am iubit am suferit 

fiecare. Alături de Dan Sparu cel care ne-a dăruit 40 din viaţa sa am retrăit cele mai 

furmoase momente din viaţa noastră. Momente de fericire sau momente de tristeţe ale 

vieţii noastre. Felicitări doamnei Ioana Bogdan cea care a avut minunata ideea şi a şi 

realizat acest superb proiect.  

 

1. Tărăncuţă,ţărăncuţă (Ion Vasilescu/M. Maximilian)    3`53 

2. Potpuriu muzică uşoară I: Cântec;Nu vreau să plângi;  

Să cântâm  chitara mea;        3`05 

3. Nu-ţi şade bine când plângi (G.Solomonescu/ Felea)    3`00 

4. Măicuţă îşi mulţumesc (Temistocle Popa/E. Mirea)   2`40 

5. Se  întâmplă câteodată (Temistocle Popa) –     3`00 

6. A fost odată ca-n poveşti (Horia Moculescu/Mihai Maximilian)  3`35 

7. Ştrengarul (Enrico Di Leva/Sergio Bardotti)    2`40 

8. Nici o lacrimă (I Cristinoiu/M. Dumbravă)    1`57 

9. Potpuriu cântece populare I: Bun e vinu Ghirgiliu; Cine iubeşte şi  

lasă;  Foaie verde a bobului      2`40 

10. Te-aşteaptă un om (Ion Cristinoi /Mihai Dumbravă)  2`50 

11. De ce sunt frumoase fetele(C. Dăscălescu/Roxana Popescu)  4`00 

12. Trandafirii Pâslăriţei – parodie muzicală : F. Bogardo 1969  4`30 

13. Duete cu: Margareta Pâslaru -  Ale tale; Anda Călugăreanu ;  

AnaToma – Dă-mi mândruţo; Mihaela Mihai- Tu pleci; Doina Spătaru,  

O sută de stele; Ileana Sărăroiu – Astă seară stăm aici   10`00 

14. Obieceiul din bărtrâni (Vasilache V. Vasilache/Eugen Rotaru)   3`10 

15. Trecea fanfara militară  (Temistocle Popa/Mircea Block)    4`00 

16. Nu-ţi şade bine când plângi (G.Solomonescu/ Felea) Înregistrarea din concert -  

Cerbul de aur 1968        3.30` 



17. Mă întorc acasa (Înregistrarea din concert Cerbul de aur 1968)   2`40 

18. Ţărăncuţă,ţărăncuţă (Ion Vasilescu/M. Maximilian) Cerbul de aur 1996     2`40 

19. Mândra mea (Horia Moculescu/Eugen Rotaru)     2`25 

20. Potpuriu muzică uşoară I: Spune-mi unde, spune-mi cine?;Voi cânta pentru tine; 

Pe aleea Oltului; Mi-a spus inima aseară; Mereu cânta o serenadă; Nu ştii; Scară 

de mătase; Sunt marinar;  Dacî n-oi iubi acum; Dac-ajung la inima ta;Toamna se 

numără bobocii; Vin'la noi, la Medgidia; Moda cha-cha;  

Fata care m-a vrăjit         23`00 

21. Noi doi şi o umbrelă  (Temistocle Popa/Mircea Block) – limba rusă  1`00 

22.  Aripa de lumină – repertoriul internaţional     2`45 

23. Nu m-am gândit la despărţire (Dan Dimitriu/M. Maximilian)  2`05 

24.  Când merg copii la şcoală dimineaţa (A.Manolache/S.Georgescu)  2`30 

25.  Potpuriu cântece populare II: De-ar fi mândra fată bună; Ale da, Dalei da;   

Nu mai beau decât un pahar;      6`25 

26. De vrei să ştii ce înseamnă român (Temistocle Popa)    1`40 

27. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)     1`40 

28. Pe drumul meu (Ionel Tudor /Andreea Andrei)    2`40 



 

Eram copil, în primii ani de şcoală, 

Dar mi-a rămas în minte-ntipărit 

Un obicei, din urbea mea natală, 

De toată lumea, foarte îndrăgit… 

 

Pe înserat, în zi de sărbătoare, 

Ne adunam copii de vârsta mea, 

Şi ne duceam, cu toţii-n strada mare, 

Să fim aproape, să putem vedea… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tambur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

 

Ici colo câte-o domnişoară, 

Privea c-un zâmbet visător. 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte cu-n tabur major 

 

 

 

1. Tărăncuţă,ţărăncuţă - 1986 

 

 

I) Cînd iese badea la cosit 

Iese şi mândra la prăşit 

Şi la horă duminica e tot cu ochii după ea 

Şi cand e joc de alunel, mândruţa e tot lângă el 



 

Păi tărăncuţă cum e ea, 

E drept că Badei i-ar plăcea 

Dar când îi caută vorba el 

Ea fuge şi nu vrea de fel 

Dar într-o zi n-a mai răbdat 

Şi i-a spus badea supărat 

 

Refren 

Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

De ce-mi cauţi tu pricin ă 

Vrei să uit că mi-eşti vecină? 

Când îmi ţii calea-ngrădină 

Noaptea când e luna-n nor 

Tocmai cand e luna-n nor 

 

Ţărăncuţă, tărăncuţă 

Cu fuiorul prins în brâu 

Î ți merge vestea de sfioasă 

Că te-ncui şi ziua-n casă 

Dacă ziua eşti fricoasă 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

Ce caţi noaptea la pârâu ? 

 

De data asta măi fată 

Zi bogdaproste c-ai scăpat 

Dar de te prind eu altă-dată 

Să ştii că intru în păcat 

 

Tărăncuţă, tărăncuţă 



Cu bujori în obrajori 

O să mă aduci în stare, 

Să te prind în cingătoare, 

Ziua în amiaza mare 

Să-mi dai fraga buzelor 

Să-mi dai fraga buzelor 

 

II)  Ea frada buzelor i-a dat, 

Şi-a apoi l-a luat şi de bărbat 

 Şi-apoi la nuntă au jucat, 

Cu toţi prietenii din sat, 

Şi au mâncat şi au băut . 

Trei zile nunta a ţinut  

 

Trecut-au ani şi ani de-atunci  

Şi-acolo-n satul dintre lunci, 

Gospodărie ca a lor, 

Şi voie bună ca a lor, 

Nu mai găseşti cât ai căta 

Nu mai găseşti la nimenea. 

 

 Refren: 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă, 

  Te-au nins florile de măr,  

Nu mai eşti tu tineric ă, 

  Dar eşti încă frumu şică 

  Şi-ţi stă bine ca mămică 

  Cu trei fire albe-n păr. 

    

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

  Cine e ca tine-n sat 



  Ai acum o fată mare 

  Şi de ea esti mândră tare 

  Că-i din cap pană-n picioare 

  Cum erai tu altădat. 

 

  Păi să-ţi tr ăiască fetiţa 

  Şi să o vezi la casa ei 

  Şi să-ţi tr ăiască şi bădiţa 

  Şi să vă văd cu nepoţei. 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă. 

  Cu bujori în obtăjori 

  Şi ne mai făcuşi surată 

  Doi băieţi pe lâng-o fată, 

  Ce vor creşte mari odată 

  Mândrii de măicuţa lor.  

     

Muzica: Ion Vasilescu; Versuri: Mihai Maximilian 

 

 

2. Potpuriu muzică uşoară I 

Cântec 

 

Eu ţi-am făcut un cântec, o salbă împletită 

 Din umbră şi lumină, din stele şi din patimi 

 Iubirea mea păgână, pe veci nepovestită 

 Cu zestrea ei-ntreagă i-o dau  cântării mele 

 

 Eu ţi-am făcut un cântec să te petreacă-n cale 

 Să-i simţi arzând la tâmple, suflarea de otravă 

 Să reînvie noaptea-n visurile tale 

 Îmbrăţişarea noastră plăpândă şi bolnavă 



    

  Refren:  

   Numai cântul meu şi-al tău 

   Cântec plin de întristare 

   Numai dorul meu şi-al tău 

   Vrea să alinte iar, vrea să schimbe-n dar 

   Visul nostru neîmplinit 

Muzica: Vasile Veselovschi; versurile:Octavian Goga 

 

Nu vreau să plângi 

Chiar de crezi că viaţa încearcă să ne înfrângă, 

Azi când clipa despărţirii a sosit. 

Tu gândeşte-te că-n faţă vieţii amândoi avem,  

Totuşi încă atât de multe de rostit 

 

Vreau să ştii că voi purta-n amintire 

Doi ochi trişti la geam în ultimul vagon 

Dar sunt sigur că povestea noastră nu se va sfârşi 

O femeie, un bărbat şi un peron iubito 

  

  Refren: 

   Nu vreau să plângi, hai şterge-ţi lacrima 

  Nu vreau să plângi, zâmbeşte-mi draga mea. 

  Azi vei pleca dar nu din viaţa mea iubito  

  Ştiu cât îţi e de greu doar trăiesc aceeaşi clipă şi eu 

    

     Repertoriu internaţional/versuri: Andreea Andrei 



 

Chitara mea  

 

Într-un glas, amândoi  

Să cântăm chitara mea  

Hai cântaţi toţi cu noi  

Ce frumoasă-i dragostea.  

La,la,la,la,la,la..............  

Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Bloc 

 

 

3. NU-ŢI ŞADE BINE CÂND PLÂNGI 

Glumă muzicală -1967 

 

Nu-ţi şade bine când plângi     

 Priveşte în ochii mei,  

Şi oglindeştete-n ei 

 Nu-ţi şade bine când plângi. 

 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Goneşte gândul umbrit. 

De nu ştiu unde venit 

Eşti mai frumoasă când râzi. 

 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fosi vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  



Şi oglindeştete-n ei 

 Eşti mai frumoasă când râzi 

 Eşti mai frumoasă când râzi 

Eşti mai frumoasă când râzi 

 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

Eşti mai frumoasă când râzi 

 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fosi vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

Eşti mai frumoasă când râzi 

 

Muzica: Gelu Solomonescu; versurile: Aurel Felea 

 

 

4. MĂICUȚĂ ÎȚI MUL ȚUMESC-1987 

 

 PARTE RECITATĂ 

Parcă te văd cum vegheai tot mereu 

Să alungi răul  

Din drumul meu; 

Azi înţeleg, azi înţeleg  

Tot ce nu-înţelegeam altădat, 

Când te necăjeam…  



Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Oriunde şi oricând; 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai… 

Aş vrea să mă mai cerţi,  

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 

Să-mi pară că îmi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc  

Măicuţa mea! 

 

 Orchestra+ 

 

Să ştii, măicuţa mea, 

Că port icoana ta, 

În fiecare gând,  

Oriunde şi oricând, 

Te-aud cum îmi cântai, 

Te văd cum îmi zâmbeai, 

Şi-ţi văd şi lacrima din ochi  

Când uneori mă dojeneai 

Aş vrea să mă mai cerţi, 

Aş vrea să mă mai ierţi 

Şi-n mângâierea ta  

Să-ţi simpt iar dragostea; 



Să-mi pară că-mi eşti  

Şi azi alăturea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa mea 

Şi să m-auzi că-ţi multumesc măicuţa me 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Eugen Mirea 

 

 

5.  SE ÎNTÂMPLĂ CÂTEODAT Ă-1972  

 

La ra, la ra , la ra la ra 

 Aşa e de când lumea şi pământul, 

  Nimic din dragoste nu s-a   schimbat 

 Aşa e în iubire jurămâtul, 

 Dar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm, ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă câteodată 

Să-ţi apară în drum dragostea. 

   Se întâmplă câteodată 

Să-ţi asculţi cântând inima 

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat. 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna în zor 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat. 

   

Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat. 

Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna în zor 



  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat. 

 

   

La ra, la ra , la ra la ra 

 

 Aşa e, de când lumea şi pământul 

 Nimic din dragoste nu s-a   schimbat 

 Aşa e în iubire jurămâtul, 

 Doar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm, ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă câteodat̓  

Să-ţi apară-n drum dragostea 

   Se întâmplă câteodată  

Să-ţi asculţi cântând inima! 

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat; 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

     

    ORCHESTRĂ 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

 

Muzica şi versuri: Temistocle Popa 

 



III)  E CEA MAI SIMPL Ă DIN POVEŞTI-1976 

         Orchestra Radioteleviziunii Române – dirijor: Sile Dinicu 

Un fapt ca ori şi care 

O simplă întâmplare 

Ce uneori aş vrea 

Să o spun cuiva 

 

I) A fost odată ca-n poveşti, 

Ce simplu e să povesteşti. 

Cum s-a întâlnit o fată c-un băiat 

El nu i-a spus nici-un cuvânt 

Ea şi-a lăsat ochii-n pământ 

Şi amândoi de mână au plecat 

 

La fel ca-n simplele poveşti, 

În şirul de întâmplări fireşti, 

A fost şi câte-un nor întunecat. 

Dar focul dragostei nestins, 

Până la urmă a învins, 

Şi colţul lor de cer s-a înseninat. 

 

II)  Şi-a fost o nuntă ca-n poveşti, 

Ospăţ şi mese împărăteşti. 

Mai mult nu-mi amintesc 

De ce să mint? 

Ştiu totul doar din povestiri  

Că eu atuncia am lipsit 

Am fost numai la nunta lor de argint. 

 

Povestea îşi are  tâlcul ei 

Eroii sunt părinţii mei 



Iubirea lor te face să zâmbeşti. 

Dar nu-mi doresc decât şi eu, 

Să pot spun şi eu la rândul meu 

Am cunoscut la fel iubirea  

    + 

LA LA LA LA+ 

Iubirea lor te face să zâmbeşti 

Dar nu-mi doresc decât şi eu, 

Să spun şi eu la rândul meu 

Am cunoscut la fel iubirea  

 

   Muzică: Horia Moculescu; Versuri: Mihai Maximilian  

 

IV)  ŞTRENGARUL 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat. 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat. 

 

Chiar dacă am fost cândva ştrengar 

Mărturisesc: îmi pare rău. 

Am tot umblat haihui prin viaţă, 

Dar m-am schimbat de dragul tău. 

 

Sunt cel mai cuminte de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun și în tot ce fac,  

Un lucru vreau: să-ţi fiu pe plac 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 



De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat 

 

 Orchestră  

 

Sunt cel mai cuminte de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun și în tot ce fac,  

Un lucru vreau: să –ţi fiu pe plac  

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

     

   Muzică: Enrico Di Leva; Versuri: Sergio Bardotti 

 

8) NICI O LACRIMĂ 

 

I) Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă 

Numai zâmbete, numai cântece, numai patimă 

Fără tânguiri, fără vreun regret, fără nopţi pusti 

Tot ce-a fost s-a sfârşit, nu mai plâng în zadar 

Aşteptând să revii 

 

 Refren: 

  Voi găsi fericirea timpul nu-i pierdut 

  Voi lua viaţa-ntreagă de la început. 

  Voi şti să cred în cuvânt, dar nu şi-n vorbele-n vânt, 

  Voi găsi o iubire cum altele nu sunt. 



 

II)  Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă  

N-are rost să plâng pentru cine-a fără inimă 

Poate a fost un joc, poate a fost un vis, 

Sau orice ar fi fost. 

Clipa aceea a trecut, să o chem înapoi  

Nu mai vreau, n-are rost 

 

 Refren: 

  Alergând după soare, alte versuri cânt 

  Aripi larg port în suflet, încă nu s-au frânt, 

  Când voi găsi ce-mi doresc 

  Voi crede-n dragostea mea 

  Şi nu voi afla, nici o lacrimă,  

Nici o lacrimă, în ea.  

 

Muzica: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 

 

 

9. Potpuriu muzică populară I 

 

Bun îi vinul ghiurgiuliu- 1968 

 

Bun e vinul ghiurghiuliu,  

Bun e vinul ghiurghiuliu 

Cules toamna mai târziu 

Cules toamna mai târziu 

M-am jurat că nu mai be 

M-am jurat că nu mai be 

Dar eu nu mai pot ţine 

Dar eu nu mă pot ține  



  

 

  

Cine iubeşte şi lasă 

 

Cine iubeşte şi lasă 

Dumnezeu să-i dea pedeapsă 

Uruişul şarpelui şi pasul gândacului 

Vâjâitul vântului pulberea pământului 

Pulberea pământului 

 

 

Lung e drumul Gorjului  

 

Foaie verde a bobului 

Foaie verde a bobului 

Lung e drumului Gorjului 

Dar mai lung a dorului 

De la Gorj te duci şi vi 

Dorul n-are căpătâi 

 

Mărioare de la Gorj 

Mărioara de la Gorj 

Cata-n lungul câmpului 

Zâmbetul feciorului 

Cata-n lungul câmpului 

Zâmbetul feciorului 

 

 10. TE-AŞTEAPTĂ UN OM-  Pregatire pentru Festivalul Mamaia 1966 

 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 



I-ai spus că-l iubeşti, şi-ai să vi, însă l-ai uitat 

Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 

TE-AŞTEAPTĂ UN OM- 1967 

 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

 I-ai spus că-l iubeşti şi-ai să vi, însă l-ai uitat 

 Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

 Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

El crede tot ce i-ai spus, 

 Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Te-aşteaptă un om, un suflet curat, 

 I-ai spus că-l iubeşti şi-ai să vii, însă l-ai uitat 

 Dintr-un simplu joc, inima lui s-a aprins, 

 Crede-ai că se stinge la loc, nu s-a mai stins! 

 Te-aşteaptă un om, zâmbind răbdător, 

El crede tot ce i-ai spus, 

 Te-aşteaptă mereu solitar, dar în zadar, 

 Nu mai vrei să vii, inima să-i dăruieşti 

 Mai bine i-ai spune deschis,  

Mai bine i-ai spune deschis, 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Mai bine i-ai spune deschis, că nu-l iubeşti 

Că nu-l iubeşti 

 

 

   Muzică: Ion Cristinoiu; Versuri:Mihai Dumbrav ă 



 

11) DE CE SUNT FRUMOASE FETELE-1984 

 

 

I) Şi dacă soarele e sus 

Şi norii de ploaie, iaca nu-s 

Şi-or spune fetele-n oglindă 

Ce horă mare o să se-ntindă. 

Cu părul lung şi împletit, 

Cu iile de in topit, 

S-or prinde-n horă pînă-n seara, 

În poieniţa de la moară. 

 

Refren:  

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele 

Cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  

De-i fac şi soarelui necaz. 

Frumoase sunt ca zorile 

Ca florile, surorile 

Frumoase sunt. 

 

II)  Cu părul negru sau bălai 

Chemând din ochii pe alesul  crai. 

Cu pasul mândru şi doinit 

Nu le mai uiţi, de le-ai privit.  

Se prind flăcăii în jocul lor, 



Oftând de bine şi de dor. 

Dar ziua murgul nestrunit 

Se duce către asfinţit 

 

Refren:  

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele 

Cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  

De-i fac şi soarelui necaz. 

Frumoase sunt ca zorile 

Ca florile, surorile 

Frumoase sunt 

 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica în sărbători 

Frumoase parcă ar fi surori 

Cu zânele miresele 

Cu stele, creiesele. 

De ce sunt frumoasele fetele, 

Duminica pe la amiazi  

De-i fac şi soarelui necaz. 

    Muzica: Camelia Dăscălescu; versuri: Roxana Popescu 

 

12) TRANDAFIRII PÂSL ĂREŞTI- parodie muzicală 1969 

I) Colega Paslăriţa, un refren a lansat 

E cel cu trandafirii, care s-au scuturat 

Şi de-atunci zi şi noapte 



De la Cluj la Piteşti 

Nu mai scap de obsedanţii 

Trandafirii pâslăreşti. 

 

Refren:  

Trandafirii ei,  

S-au ofilit în glastră  

Vremea a trecut 

Dar eu mereu îi ascult 

 

II)  Nu-s basmele de-ale mele, 

Păi cum să nu te miri? 

Am scăpat de lalele  

Şi am dat de trandafiri 

La concert şi la radio 

Pe Lipscani la balcon 

La carne şi la pâine 

Ba chiar şi la cartofi 

 

Refren:  

Trandafirii ei 

Ţâşnesc din difuzare 

Cică se ofilesc, 

Dar văd că se înmulţesc 

 

III)  Petalele căzute 

Ce se adună mereu 

De vreun an cad întruna 

Dar se scutura greu. 

Şi eu stau îneştire 

Trece fum fără jar 



Nu-mi mai arde de glume 

Când îi dă drumul iar. 

 

Această melodie, sâcâindu-mă rău 

Ca să scap de astenie 

M-am retras pe Ceahlău. 

Şi acolo într-o vale 

Întâlnii un păstor 

Cu o turme de mioare 

Dar şi cu un tranzistor 

 

Refren:  

Şi trandafirii ei,  

O luară de la capăt 

Turma îi întrecea 

Dar trandafirii ba 

 

IV)  Întors în Capitală, iute m-am internat 

La somnoterapie 

Zic adorm şi-am scăpat 

Începui tratamentul pentru obsesia mea 

Dar în timp ce-mi făceam injecţie 

Sora îmi fredona 

 

Refren:  

Trandafirii t ăi 

Eccetera în glastră 

Aşa mi-a fost scris 

Să dau de ei şi-n vis 

 

V) Când sănătăos în fine 



Iar acasă am venit 

Bucuroasă familia, la local m-a poftit 

Chiar în seara aceea 

Ne-am dus la un grătar 

Dar deoadată lângă masă 

Hop şi un lăutar 

 

Refren:  

Păi  trandafirii t ăi,  

S-au ofilit în cană. 

M-ai bine i-ai fi stropit 

Nu s-ar fi ofilit 

Că de-aia-s trandafirii 

Pe aleea fericirii 

Păi, colo lângă pom 

Te aşteaptă un om 

 

Muzică:Florin Bogardo ; Versuri:Roxana Popescu 

 

 

13. DUETE 

 

ALE TALE – Margareta Pâslaru- 1969 

 

La, la , la , la la 

 

Ca un strop senin de soare, pare lumea 

Când eşti tânăr visător 

Strada se-mbracă –n floare 

Şi te îmbie cu un minunat vis decor 

   



Refren: 

   Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile 

   Ale tale, ale tale, sunt şi visele 

 

Ca un strop senin de soare, pare lumea 

Când eşti tânăr visător 

Strada se-mbracă –n floare 

Şi te îmbie cu un minunat vis decor 

 

Refren: 

   Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile 

   Ale tale, ale tale, sunt şi visele 

 

Ale tale, ale tale, sunt pe lume florile 

   Ale tale, ale tale, sunt şi visele 

 

Seara când pe drum lună şi de stele  

Bat la poarta dragostei 

Inima care te aşteaptă îţi repetă tic tacul ei 

 

Refren: 

   Ale tale, ale tale sunt pe lume florile  

   Ale tale, ale tale sunt şi visele 

Muzică: Aurel Manolache; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 

SERANADĂ PE ZĂPADĂ – Anda Călugăreanu - 1966  

 

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

O serenadă 

Serenadă, chiar dacă e frig pe stradă 

Ninge mereu. 



 

Eu cânt luna sub balcon romanţe  în ritm de negrison 

Ca un Romeo înzăpezit cânt Julietei îndrăgostit. 

Serenadă pe ninsoare jos în stradă 

O serenadă  

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

Ninge mereu. 

 

Serenadă, serenadă pe zăpadă 

Serenadă pem zăpadă 

 

Muzica: Emanoil Ionescu; versurile: H. Negrin 

 

DĂ-MI MÂNDRU ŢO OHII T ĂI – ANA TOMA - 1978 

 

Dă-mi mândruţo ochii tăi 

Nu-i  dau  

Că-ţi dau florile din tei 

Nu-i dau bade 

Ba mi dai, nu-idau  

 

Ochii mei sunt ca verzi ca iarba 

 Nu-i dau 

Nu te mai uita degeaba 

Nu-i dau bade 

Ba mi dai, nu-i dau  

 

Dă-mi mândruţo obrăjorii 

Nu-i  dau  

Că-ţi dau soarele şi norii  

Nu-i dau bade 



Ba mi dai, nu-i dau  

 

Obrăjorii sunt ca bujorii  

Nu-i dau 

Nu – i sărută toţi feciorii  

Nu-i dau bade 

Ba mi dai, nu-i dau  

 

Dă-mi mândruţo gura ta 

N-o  dau  

Ca să fi mireasa mea  

N-o dau bade 

Ba mi-o dai, n-o dau  

 

Gura mea  e fermecată  

N-o  dau 

Nu se lasă sărutată   

N-o dau  

Ba mi-o dai, n-o dau  

 

Dragostea e ca o floare 

N-o  dau 

Nu se dă la orişicare 

N- o dau bade   

Ba mi-o dai, n-o dau  

 

TU PLECI – MIHAELA MIHAI - 1966 

 

 Tu pleci acum pe al tău drum 

Şi eu rămân să te astept 

Cu inima îndurerată și dorul în piept . 



 

Acolo sus mă ve uita știu e în zadar să insist  

Şi îmi va fi viaţa pustie ca un text de cântec trist. 

 

Tu vei pluti prin galaxi,  eu pe pământ am fost şi sunt 

Şi îmi voi plânge  singură ta dragsote 

E, e  

 

Eu am să-ţi scriu tu n-ai să-mi scrii 

Deşi ţi-am scris, ce ţi-am scris. 

 

Eu sunt aici, tu eşti departe 

Dar mi-am promis 

Şi-n nopţii târzii aş vrea să ştii 

Că tot mere voi cânta 

Imensa mea iubire, vis de fericre, da 

 

Iubirea noastră de altădată astăzi destrămată nu 

Imensa mea iubire, vis de fericre, da 

 

O SUTĂ DE STELE – în duet cu Doina Spătaru- 1972 

 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 



O sută de stele pe cer străluceau  

Şi toate, şi de toate de tine îmi vorbea. 

O sută de stele le-am tot numărat 

Ore întregi de- a rândul te-am chemat. 

 

O sute de stele de sus mă priveau 

Şi toate, şi toate speranţe îmi dădeau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip  

 

O sută de stele pe rând se stingeau 

Şi toate, şi toate în zori aţipeau. 

O sută de stete ce te-au aşteptat  

Ore, întregi la rândul le-au chemat. 

O sută de stele albastre aurii 

Voiau să te vadă voiau să revi 

Asemenea mie, în ore târzii 

Asemenea mie în ore târzii 



 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 

Muzică: Gelu Solomonescu; Versuri: Aurel Felea 

 

ASTĂ SEARĂ STĂM AICI  – cu ILEANA S ĂRĂRORIU- 1973 

 

Astă seată stăm aici până dimineaţa 

Cu un cântec rupt din suflet, că-i frumoasă viaţa 

Stăm aici pînă veni soarele-n portiţă  

Stăm postavă cu-n pahar şi o periniţă. 

 

Astă seară stăm aici până dimineaţa  

Până când cumătra luna şi-o ascunde faţa 

Şi-om ciocni, şi ne-om ura  

Să ne meragă strună 

Că într-o zi ca asta şi petrecerea e bună  

 

Zi măi pănă la zi ș-apoi să tot fi 

La o masă mare într-un ceas  de sărbătoare  

 

Seara-i e ca-n poveşti 

Bine e să trăieşti 



Lângă cei pe care în lumea asta îi iubeşti  

 

Astă seată stăm aici până dimineaţa 

Cu un cântec rupt din suflet, că-i frumoasă viaţa 

Râde orice inimă, râde orice faţă  

Şi ne-om spune nopate bună, mâine dimineaţă 

 

Zi măi pănă la zi ș-apoi să tot fi 

La o masă mare  într-un ceas  de sărbătoare  

Seara e ca-n poveşti bine e să trăieşti 

Lângă cei pe care în lumea asta îi iubeşti  

 

Zi măi pănă la zi ș-apoi să tot fi 

La o masă mare într-un ceas  de sărbătoare  

Seara e ca-n poveşti 

Bine e să trăieşti 

Lângă cei pe care în lumea asta îi iubeşti  

 

 

 

 

14. OBICEIUL DIN B ĂTRÂNI -1982 

 

La la la la la la 

La la la la la la 

 

I)  Şi fete şi feciori 

Se strâng la şezători  

Îşi spun şi znoave și poveşti şi ghicitori 

 

Îşi poartă portul lor 



Cu râuri şi cu flori 

Că aşa e obiceiul nostru din bătrâni 

E timpul de sărbători etimpul nunţilor 

Când toamna iar soseşte aici printre români 

E timp de rod bogat din munca tuturor 

Că aşa e obiceiul nostru din bătrâni 

 

Pe oaspeţi îi cinstim și-n cale şi-n primim 

Cu mâine şi cu sare  în pragul drumului 

Şi-n hora noastra aici cu toţii ne înfrăţim 

Că aşa-i românul primitor de felul lui 

 

La la la la la la 

La la la la la la 

 

II)  Să meşterească-n lut 

Românul e neîntrecut 

Măiastrul lutul îl frîmântă între mâni 

Şi împlinind pământ 

O ia de la-nceput 

Că aşa e obiceiul nostru din bătrâni 

 

În pânză am ţesut 

Şi stelele din cer 

Şi apele din viers 

Şi apa din fântâni 

Pe pânza vremii am scris 

Al vieţii adevăr 

Că aşa e obiceiul nostru din bătrâni 

 

Pe oaspeţi îi cinstim 



Şi-n cale şi-n primim 

Cu mâine şi cu sare  

În pragul drumului 

Şi-n hora noastră aici 

Cu toţii ne înfrăţim 

Că aşa-i românul 

Primitor de felul lui 

 

La la la la la la 

La la la la la la 

 

III)   Să nu uităm nimic 

Din tot ce-am moştenit 

În ţara noastră 

Noi să fim mereu stăpim 

Lăsând pentru urmaşi 

Exemplu de trăit  

Că aşa e obiceiul nostru din bătrâni 

 

 

 

15) TRECEA FANFARA MILITAR Ă- 1971 

  

I) Eram copil, în primii ani de şcoală, 

Dar mi-a rămas în minte-ntipărit 

Un obicei, din urbea mea natală, 

De toată lumea, foarte îndrăgit… 

 

Pe înserat, în zi de sărbătoare, 

Ne adunam copii de vârsta mea, 

Şi ne duceam, cu toţii-n strada mare, 



Să fim aproape, să putem vedea… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tambur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

 

Ici colo câte-o domnişoară, 

Privea c-un zâmbet visător. 

Trecând fanfara militar ă 

În frunte cu-n tabur major 

 

II)   Când am pornit pe drumurile vieţii,  

Oraşul meu cu parcuri şi castani, 

Oraşul meu din vremea tinereţii, 

Nu l-am văzut de atâţia ani şi ani… 

 

Dar peste tot în drumurile mele, 

Când o trompetă auzeam sunînd, 

Îmi aminteam de serile cu stele 

De strada mare, şi atunci în gând… 

 

Refren: 

Trecea fanfara militară, 

În frunte cu-n tabur major 

Tras prin inel, cu mustăcioară 

Şi buzdugan strălucitor… 

Ici-colo cîte-o domnişoară 

Privea cu-n zâmbet visător, 

Trecând fanfara militar ă 



În frunte c-un tabur major 

 

III)  Şi nu demult, după atîta vreme 

Mi-am revăzut oraşul meu natal 

Deşi schimbat în armonii moderne, 

Tot mai păstrează-un iz patriarhal… 

 

Şi într-o zi, în zi de sărbătoare, 

Privind pe boltă stelele cum ard,  

Am tresărit şi plin de încântare 

Am alergat spre noul bulevard… 

 + orchestra 

 

  În pragul unei noptii de vară, 

  Sub strălucirea stelelor  

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

 

În pragul unei noptii de vară, 

  Sub strălucirea stelelor  

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

Trecea fanfara militară  

Cu tot alaiul ei sonor 

 

Muzică:Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 



 

 

16) NU-ŢI ŞADE BINE CÂND PLÂNGI 

Cerbul de aur 1968 

  

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei,  

Şi oglindeştete-n ei 

 Nu-ţi şade bine când plângi. 

 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Goneşte gândul umbrit. 

De nu ştiu unde venit 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fost vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

 Eşti mai frumoasă când râzi 

 

  Orchestră 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Goneşte gândul umbrit 

De nu ştiu unde venit 

Eşti mai frumoasă când râzi 



 

Ne-am certat, de ce am şi uitat 

Poate eu am fosi vinovat 

Dar e de ajuns vezi tu, doar un sărut 

Şi lacrima a dispărut 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 Priveşte în ochii mei.  

Şi oglindeştete-n ei 

 Nu-ţi şade bine când plângi 

Eşti mai frumoasă când râzi 

Nu-ţi şade bine când plângi 

 

Muzica: Gelu Solomonescu; versurile: Aurel Felea 

 

17) MĂ ÎNTORC ACASA 

Cerbul de aur 1968  

 

I) De ce-am plecat 

De ce-am fugit de tine 

De casa în care am trăit 

Şi rău şi bine 

Acasă la mine 

La primul prag de casă în care am păşit 

Cu gândul de a trăi 

  

Refren: 

  Mă întorc acum acasa 

  Mă vrei sau nu eu mă întorc 

  Să fiu în clipa grea cu tine 

  Te rog nu mai alunga 



 

II)  Acum ştiu bine 

Cât amar aduni în drum 

Căci fericirea noastră atunci 

N-a fost o glumă 

Acasă la mine 

La vatra unde am stins tăciuni 

Focului ce arde abia acum  

  

Refren: 

  Acum mă întorcacasa 

  Mă vrei sau nu eu mă întorc 

  Să fiu în clipa grea cu tine 

  Azi stiu ce-nseamnă a iubi 

 

     Repertoriu internaţional 

 

18. TĂRĂNCUȚĂ, ȚĂRĂNCUȚĂ – Cebul de Aur- 1996 

 

 

I) Cînd iese badea la cosit 

Iese şi mândra la prăşit 

Şi la horă duminica e tot cu ochii după ea 

Şi cand e joc de alunel, mândruţa e tot lângă el 

 

Păi țărăncuţă cum e ea, 

E drept că Bade i-ar plăcea 

Dar când îi caută vorba el 

Ea fuge şi nu vrea de fel 

Dar într-o zi n-a mai răbdat 

Şi i-a spus badea supărat 



 

Refren 

Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

Cu bujori în obr ăjori 

De ce-mi cauţi tu pricin ă 

Vrei să uit că mi-eşti vecină? 

Când imi ţii calea-ngrădină 

Noaptea când e luna-n nor 

Tocmai cand e luna-n nor 

 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă 

  Cine e ca tine-n sat 

  Ai acum o fată mare 

  Şi de ea esti mândră tare 

  Că-i din cap pană-n picioare 

  Cum erai tu altădat. 

 

  Păi să-ţi tr ăiască fetiţa 

  Şi să o vezi la casa ei 

  Şi să-ţi tr ăiască şi bădiţa 

  Şi să vă văd cu nepoţei. 

  Ţărăncuţă, ţărăncuţă. 

  Cu bujori în obtăjori 

  Şi ne mai făcuşi surată 

  Doi băieţi pe lâng-o fată, 

  Ce vor creşte mari odată 

  Mândrii de măicuţa lor.  

     

Muzica: Ion Vasilescu; Versuri: Mihai Maximilian 

 



 

19. MÂNDRA MEA-1985 

 

 

I) Mândra mea, mândră e de mine 

Mândru sunt de ea 

Mândra mea, îmi aduce în viaţa  

Doar oftat 

Mandra mea, dragostea îmi poarta 

Cum vrea ea, când vrea ea 

Numai ea, însă e cea mai mandră din sat 

  

Refren:  

  Şi atunci o să strig 

  Peste deal 

  Să audă satul 

 

II)  Mândra mea,  

Să ai somnul dulce doar când dorm şi eu 

Mândra mea,  

Dorul tău să-ţi pară mult prea greu 

Mândra mea,  

Să-ţi alerge pasul orişicând căutând unde sînt  

Să-ţi fie dor de mine mereu 

 

Dar uite noaptea a adormit 

Doarme şi luna ascusă de stele 

Eu aştept acel necaz 

Nu ai venit nici azi 



 

 Refren:  

  Şi atunci o să strig 

  Peste deal 

  Să audă satul 

 

III)  Mândra mea,  

Eu te alung din suflet dar apoi te vreau 

Mândra mea,  

Toate gândurile ți le iau 

Mandra mea, să mă chemi la tine 

Suspinând sau plângând sau visânt 

Şi eu să nu vreau visul să-l dau 

 

Refren:  

  Şi atunci o să strig 

  Peste deal 

  Să audă satul 

 

Mândra mea,  

Să ai somnul dulce doar când dorm şi eu 

Mândra mea,  

Dorul tău să-ţi pară mult prea greu 

Mândra mea,  

Să-ţi alerge pasul orişicând căutând unde sînt  

Să-ţi fie dor de mine mereu 

 

Dar uite noaptea a adormit 

Doarme şi luna ascusă de stele 

Eu aştept acel necaz 

Nu ai venit nici azi 



 

 Refren:  

  Şi atunci o să strig 

  Peste deal 

  Să audă satul 

 

Mândra mea,  

Eu te alung din suflet dar apoi te vreau 

Mândra mea,  

Toate gândurile ți le iau 

Mandra mea, să mă chemi la tine 

Suspinând sau plângând sau visânt 

Şi eu să nu vreau visul să-l dau 

Muzica: Horia Moculesc; Versuri:Eugen Rotaru 

 

 

20. SPUNE-MI UNDE, SPUNE-MI CINE?- 1968 

 

Spune-mi unde, spune-mi unde, 

 Unde ţi-ai pierdut iubirea? 

 Spune-mi unde, pe ce drum 

 Să mă duc eu s- o adun 

 Şi-n pieptul tău din nou s-o pun? 

 

 Spune-mi cine, spune-mi cine 

 Te-a furat de lângă mine, 

 Că m-oi duce, m-oi ruga 

 Înapoi să mi te dea 

 Să nu-mi plângă toată viaţa inima. 

 

 



  Refren 

   Dacă un vânt de primăvară, 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău. 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine? 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   

+ Orchestră 

Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine? 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

Dacă un vânt de pirmăvară 

   Te-a furat din drumul meu 

   Vântul vine, vine zboară 

   Semănând păreri de rău 

   Spune-mi cine, spune-mi cine 

   Te-a furat de lângă mine 

   Că m-oi duce, m-oi ruga  

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

   Să nu-mi plângă toată viaţa inima 

  

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

 

21. POTPURIU MUZICĂ UŞOARĂ II 

 

VOI CÂNTA - 1968 



 

Voi cânta, voi cânta pentru tine 

Voi cânta, voi cânta, un vis frumos 

Cer şi flori, cântă-n cor 

Azi cu mine 

Cântă-n cor primul dor din viaţa mea 

 

Voi cânta, voi cânta fericirea 

De-a trăi, de-a iubi cu adevărat 

În sfârşit mi-am găsit azi iubirea 

Pentru tine şi ea voi cânta. 

 

Pe sub soarele, pe sub steele 

Vin acum să-ţi dăruiesc 

Toate cântecele mele 

Care spun cât de mult te iubesc 

 

Voi cânta, voi cânta pentru tine 

Voi cânta, voi cânta, un vis frumos 

În sfârşit mi-am găsit azi iubirea 

Pentru tine şi ea voi cânta 

       Repertoriu intrenaţional 

 

PE ALEEA OLTULUI 

 

Pe aleea Oltului 

Mi-am uitat odată liniştea 

Şi de-atunci olteanca mea, îmi păstrează inima 

Şi mă întorc duios la ea cu dragostea. 

 

Pe aleea Oltului 



Dorul meu mă cheamă tot mereu 

Şi mă duc să-l regăsesc, vise dulci să împlinesc 

Cel cu Oltul înspumat au fremătat. 

 

Mai cântă-mi tu Oltule 

Mai cântă-mi de dragoste 

Să simt că visez şi trăiesc 

Că tânăr sunt şi iubesc 

 

Pe aleea Oltului, 

M-am oprit zâmbind la trecători 

Şi-am văzut în ochii lor,  

Numai visuri, numai dor 

Lângă Oltul înspumat fermecător 

La, la, la  

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Traian Iancu 

 

MI-A SPUS INIMA ASEAR Ă -1968 

 

I)  Mi-a spus inima aseara,  

Un secret 

Mi l-a spus, 

Că  ea mă ştie, om discret 

 

  Să mă ierte inima,  

Dacă nu îl voi păstra  

Şi la toată lumea  

Îl voi cânta 

  La la La, la la La, la La La   

 

II)  Mi-a spus un secret aseară, inima 



Că are două vorbe, pentru dumneata 

 

De când lumea pe pământ, 

Astea două vorbe sunt,  

Totdeauna primul legământ 

La la la, la la la, la la la 

 

III)  Mi-a spus inima aseara, 

Că ar vrea 

Să-i dai prima întâlnire,  

Sub o stea 

  

 Sub lumina stelelor 

 Parcă este mai uşor 

 Să se întâlnească dor cu dor  

  La la la, la la La, la ra ra 

 

IV)  Mi-a spus inima aseară,  

Un secret 

Mi l-a spus  

Că mă ştia un om discret 

 

  

Să mă ierte inima,  

Dacă nu îl voi păstra  

Şi la toată lumea  

Îl voi cânta 

 

Lasă-mă să-ţi mulţumesc 

Că pot astăzi să şoptesc 

Prima oară în viaţă te iubesc 



 

La la ra, la la la, la ra ra 

La la ra, la la la, la ra ra 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

Mereu cânta o serenadă 

 

I) El iubeşte în tăcere ochii ei căprui, 

Şi tot focul el îşi pune în chitara lui. 

Tot mereu sub clar de lună, îşi cântă dragostea 

Dar nici chitara, şi nici băiatul fetei nu-i plăceau 

  

 Refren:  

  Mereu cânta o serenadă 

  La geamul fetei el tot cânta. 

  Ei nu-i păsa de serenadă  

  Fiindcă la altul se tot gândea 

 

  Mereu cânta o serenadă, 

  Şi toată lumea îl asculta. 

  Dar numai ea nu vrea să asculte 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta 

 

 Orchestra +  

Mereu cânta o serenadă, 

  La geamul fetei el tot cânta. 

  Ei nu-i păsa de serenadă , 

  Fiindcă la altul se tot gândea. 

 

  Mereu cânta o serenadă, 



  Şi toată lumea îl asculta. 

  Dar numai ea nu vrea să asculte, 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta. 

  Că nu-i plăcea nici cum cânta. 

   Muzică: Temistocle Popa; Versuri:Temistocle Popa 

 

 

NU ȘTIU-1968 

 

Nu ştiu, nu ştiu, nu stiu 

Pentru ce te doresc 

Nu stiu, nu stiu 

Pentru ce tot mai mult te iubesc 

Dar ştiu că tu fericirea mi-ai dat 

Şi îţi mulţumesc. 

 

Nu cred, nu cred, nu cred 

Că într-o zi vei pleca. 

Nu cred, nu cred,  

Că într-o zi ai să pierzi dragostea 

Ar fi păcat să destrami un vis drag şi adevărat. 

 

Chiar şi din depărtări  

Mă însoţeşti cu al tău gând 

Fără tine nu sunt nici o clipă. 

Te aud numai eu 

Cum spui surâzând 

Te iubesc, mereu 

 

Nu ştiu, nu ştiu, nu stiu 

Pentru ce te doresc 



Nu stiu, nu stiu 

Pentru ce tot mai mult  

Te iubesc 

Dar ştiu că tu fericirea mi-ai dat 

Şi acum vreau să-ţi spun îţi mulţumesc. 

 

       Repertoriu- internaţional  

 

 

SCARA DE MĂTASE -1970 

 

hei, hei 

Lună dă-mi o scară de mătase 

Să ajung în nopţile frumoase.  

Până la tine doamna mea, printre stele m-aş uca 

Că la noapte vreau să te răpesc. 

 

Lună, nu te-ascunde în noaptea albastră 

Să-ţi iau strălucirea ta măiastră 

Toate razele argintii, toate stelele făclii 

Să le dau acelei ce o iubesc 

  

 Şi-atunci când cerul se va întrista pustiu 

 Va străluci şuviţa –n părul auriu 

 

Lună, nu te-ascunde în noaptea albastră 

Să-ţi iau strălucirea ta măiastră. 

Toate razele argintii, toate stelele făclii 

Să le dau acelei ce o iubesc. 

    Orchestră  

 



Şi-atunci când cerul se va întrista pustiu 

 Va străluci şuviţa –n părul auriu 

 

Lună dă-mi o scară de mătase, 

Să ajung în nopţile frumoase 

Până la tine doamna mea  

Printre stele m-aş urca 

Că la noapte vreau să te răpesc 

 Hei, hei 

     

           Muzica: Vasile Veselovschi; versurile: Mihai Maximilian 

 

Sunt marinar – 1974 

 

I) Ce dragă îmi eşti  frumoasă mare 

Cu ţărmul tău strălucitor 

Sub cerul tău păzit de soare 

Trăieste liber un popor 

 

  Refren: 

   Sunt marinar, sunt marinar 

  Şi mă mândresc cu acest cuvânt 

Sunt marinar, sunt marinar 

Păzesc al ţării scump pământ 

 

II)  Şi fie soare, fie lună 

Prin valuri ce ştiu a cânta 

Veghez meru cu arma-n mână 

Pământul meu şi dragostea 

 

 



  Refren: 

   Sunt marinar, sunt marinar 

  Şi mă mândresc cu acest cuvânt 

Sunt marinar, sunt marinar 

Păzesc al ţării scump pământ 

   

 

III)  Sunt fiul tău iubită mare 

Şi-n câmpul mă oglindesc 

Trăiesc şi cânt a ta spendoare 

Pe ţărmul nostru românesc 

 

  Refren: 

   Sunt marinar, sunt marinar 

  Şi mă mândresc cu acest cuvânt 

Sunt marinar, sunt marinar 

Păzesc al ţării scump pământ 

 

   Sunt marinar, sunt marinar 

  Şi mă mândresc cu acest cuvânt 

Sunt marinar, sunt marinar 

Păzesc al ţării scump pământ 

Păzesc al ţării scump pământ 

 

DACĂ N-OI IUBI ACUM! 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc 

Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc 

 Vreau să ştiu ce-nseamnă viaţ a,  

Să iau tot ce-mi poate da 

 Că altă viaţă, încă o viaţă, nu-mi dă nimenea. 

    Muzica & versuri: H. M ălineanu 



 

 

Dac-jung la inima ta  

Premieră la Teatrul Fantasio 1974 

 

 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva 

Nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

  La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

    Muzica& versuri: H. M ălineanu 

 

Toamna se numără bobocii-1986  

 

Ca o mare de flori 

Strălucind în culori, 

Voi, copii cu glas de-argint, 

Aţi dus pe pământ 

Numai soare şi cânt. 

Faţa lumii împodobind; 

Sînteţi mugiri de dau în floare; 

Milioane de bobocei! 

 



  Refren:  

Toamna se numără bobocii , toamna, 

Toamna, ca-n fiecare an; 

   Toamna, la şcoală merg copii, toamna,  

   Cu un vis în ghiozdan. 

 

   Toamna e anotimpul hărniciei, 

   Toamna cu roade aurii 

   Peste ani şi ani ne va aminti 

   Că-n inimi r ămânem tot copii. 

     Muzica: Dan Stoian versuri: Gerda Stoian 

 

Parodie mizicală-1996 - alături de:  

Gabriel Cotabiţă, Adrian Enache, Berti Barbera şi Aurelian Temi şan 

  

 

Toate fetele, le-au prins vesele 

Stai sus, stai jos roteşte-te frumos 

Stai sus, stai jos roteşte-te frumos 

Un show de zile mari executăm 

Dacă nu vă supărăm 

Căci noi cântăm dansăm şi apoi asfaltăm 

Primăria o salvăm 

Băieţi din dosul străzii acum venim 

Prin multe gropi noi păşim 

Hai să cămtăm hai să dansăm 

Dacă vreţi. 

Să –ncepem chiar acum 

Hai băieţi 

Stai sus, stai jos, roteşte-te frumos 

Stai sus, stai jos roteşte-te frumos 



 

O, uo, uo uo uo   

O, uo, uo uo uo 

      Repretoriu  internaţional 

 

Vin la noi la Medgidia-2002  

 

Vin la noi la Medgidia 

Vara când se coace via 

 Să legi Dunărea de mare,  

Să strângi grâul-n smoc de soare 

 Şi să aprinzi trei maci pe ia 

 Ce-a –nflorit în Medgidia,  

Ce-a-nflorit în Medgidia, 

Măi, măi, măi 

 

Şi să aprinzi trei maci pe ia 

 Ce-a –nflorit în Medgidia,  

Ce-a-nflorit în Medgidia, 

Măi, măi, măi 

 

La, la la la la la 

La, la la la la  

Muzica: Temistocle Popa; versurile: P. Bărbulescu 

 

Moda Cha-cha -1987 

În lumea mare, 

Moda a fost şi cha-cha 

Din întâmplare am dansat  

Şi noi aşa cu toţi 

 Refren:  



Îndr ăgostiţi acest dans 

L-am iubit şi l-am dansat 

Dar moda lui a trecut 

  Şi atunci  de el am uitat. 

  Rămas un dans de salon cu un ritm moderat 

E bărtânesc dar nu e demodat 

În lumea mare, 

Moda a fost şi cha-cha 

Din întâmplare am dansat  

Şi noi aşa cu toţi  

       Repertoriu  internaţional 

 

Fata care m-a vrăjit -1987 

 

Fata care m-a vrăjit, eşti tu 

Ochii tăi, eu nu îi pot uita 

Gândul meu e astăzi, doar la tine 

Şi noaptea în somn îmi apari 

Iubita mea 

  Refren: 

   Sunt şi alte fete 

   Dar pentru mine eşti 

   Ce minunată eşti tu 

   Nici nu vreau să aud 

   Eu din toate am ales 

   Tu eşti tot ce îmi doresc 

   Doar pe tine te iubesc 

   Eu numai  pe tine te iubesc 

       Repretoriu  internaţional 



 

22) ARIPĂ DE LUMIN Ă - 1976 

 

I) Pentru mine, din tăcere 

Nici un cântec nu înflorea 

Aş fi vru să nu fiu singur 

Să pot noaptea alunga 

 

Şi nici care-mi este drumul 

Nu ştiam să hotărăsc 

Nu ştiam că pentru toate 

Trebuia să-ntâlnesc  

   

Refren: 

Aripa de lumina 

Ce-naltu îmi dăruia 

Aripa de lumina 

Ce îmi aducea dragostea  

Şi atunci în sfârşit 

Atunci ne-am găsit 

 

II)  Şi tăcerea n-a fost cântec 

Şi flori albe s-au ivit 

Şi întâia vorbe-n lume 

De iubire am rostit 

 

Refren: 

Aripa de lumina 

Ce-naltu îmi dăruia 

Aripa de lumina 

Ea mi-a adus dragostea  



Şi tot ce-mi doream 

Prin ea s-a împlinit 

 

III)   Orice zi cu  chip de soare 

Aş fi vrut să o primesc 

 Aş fi vrut ca primăvara  

 Lâgă mine s-o opresc 

Refren: 

Aripa de lumina 

Ce-naltu îmi dăruia 

Aripa de lumina 

Ce îmi aducea dragostea  

Şi atunci în sfârşit 

Atunci ne-am găsit 

      

     Muzica: Dan Dimitriu; versurile: M. Maximilian   

 

23) NU M-AM GÂNDIT LA DESP ĂRŢIRE-1985 

 

 

I) Poate  

Tu ai plecat c-un tainic dor de lună…?  

Poate, 

Şi eu rămân, rămân cu dorul soarelui. 

Dar, nufăr alb  

E speranţa mea, 

Poate ai să revii  

Chiar dacă acum 

Eu îţi simpt departe inima! 

   



  

  Refren: 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  

În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

 

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit… 

La despăr ţire…  

Acum când eu  

Credeam mai mult  



În dragoste… 

Iubirea mea, nu-i  

Frunză-n vânt,  

Nu-i nălucire 

Cu tine eu doresc  

Să-mi depăn clipele… 

    

Nu m-am gândit… 

Nu m-am gândit  

La despăr ţire… 

Dar, dacă azi  

Te-ai hotărât  

Şi vei pleca 

Eu îţi doresc 

Să ai noroc  

Şi fericire 

Şi uită-mă…  

Sunt trecător  

Prin viaţa ta! 

    

   La  la la la , la ra 

   La  la la la , la ra 

   La  la la la , la ra 

 

Muzica: D. Dimitriu; versurile: M. Maximilian 

 

24) CÂND MERG COPII LA ŞCOALĂ DIMINEA ŢA 1973 

 

I) Când merg copii la şcoala dimineaţa 

Se schimbă oraşul îtr-un abecedar 

Iar paşii lor pe trotuar 



Zbor de carte îmi par. 

Şi-n glasuri zglobii 

Parcă aud sinfonii. 

Când merg copii la şcoala dimineaţa, 

Năsucurii roşii pitite sub fular. 

Simpt deodata un dor să am din nou vârsta lor, 

Şi grijile copiilor. 

Cu timbre în dicţionar 

5 mere în penar 

3 larimi că te-au ascultat 

Tocmai când nu ai invăţat 

Cu pene de păun 

Că ai fost ieri cel mai bun 

Şi că profesorul ţi-ai pus un 9 plus 

   

Refren: 

La  la la la, la la 

   La  la la la , la, la 

La  la la la, la la 

   La  la la la , la, la 

 

II)  Haide-ţi copii să nu întârziaţi 

Este târziu să vă mai juca-ţi 

Pasul mare sun de intrare 

Să nu fim certa-ţi. 

Când merg copii la şcoala dimineaţa, 

Mii de cravate în roşu rubin 

Vezi pe la coţuri părinţi 

Emoţionaţi şi cuminţi 

Copii par şi ei  

Însă  mai măricei 



Când merg copii la şcoala dimineaţa, 

Şi plină strada de râsul cristalin 

Simpt deodata un dor 

Să am din nou vârsta lor, 

Şi grijile copiilor. 

 

Cu timbre în dicţionar 

5 mere în penar 

3 larimi că te-au ascultat 

Tocmai când nu ai învăţat 

Cu pene de păun 

Că ai fost ieri cel mai bun 

Şi că profesorul ţi-ai pus 

Un 9 plus 

   

Refren: 

La  la la la , la la 

   La  la la la , la, la 

La  la la la, la la 

   La  la la la , la, la 

 

Muzica: Aurel Manolache; versurile: Saşa Georgescu 

 

25) Potpuriu muzică populară II 

 

Lino-leana- 1973 

 

Foaie verde şi-o alună 

De-ar fi mândra fata buna,  

Măi, Măi, 

Foaie verde şi-o alună 



De-ar fi mândra fata buna,  

Măi, Măi, 

I-aş face un pat în grădină, lino-leano 

I-aş face un pat în grădin 

Lino, Leano 

 Patul i l-aş legăna guriţa i-aş săruta 

 Măi, măi 

Patul i l-aş legăna, guriţa i-aş săruta 

 Măi, măi 

 Şi ce mi-ar cere. i-aș da,  

Lino Leano 

Şi ce mi-ar cere i-aş da,  

Lino Leano 

 Ea mi-ar cere, mere nuci 

 I-aş da buzele dulci 

 Măi, măi 

Ea mi-ar cere, mere nuci 

 I-aş da buzele dulci 

 Măi, măi 

 Mi-ar cere faguri de miere 

 Eu i-aş da buzele mele 

 Lino, Leano 

Eu i-aş da buzele mele 

 Lino, Leano 

  

ALEIDA ŞI DANEIDA 

Foie verde cum nu este 

Aleida şi daneida 

Eu sunt doctor de neveste 

Aleida şi daleida 

Pe fete l-am doctorit 



Aleida, daneida 

Şi nici una n-o murit 

 

Mândra mea tare-i frumoasă  

Aleida şi daneida 

Şi-ar fi bună de mireasă 

Aleida şi daneida 

Dar o strică guriţa 

Aleida, daneida 

Că-i umblă ca meliţa 

Aleida, daneida 

 

Când stau cu mândra de faţă 

Aleida şi daneida 

Mă ţucă, mă strânge-n braţe 

Aleida şi daneida 

Dar când plec de lângă ea 

Aleida, daneida 

Şi cu altu face aşa 

Aleida, daneida 

 

Are tata 3 feciori 

Aleida şi daneida 

Cel mare aleargă e la sport 

Aleida şi daneida 

Cel din mijloc leagă spete 

Aleida şi daneida 

Iar cel mic sărută fete 

Aleida şi daneida 

Cel din mijloc leagă speete 

Aleida şi daneida 



Iar cel mic sărută fete 

Aleida şi daneida 

 

Nu mai beu 1973  

 

Nu mai beu, nu mai beu 

Nu mai beu 

Decât un pahar 

Dar îl vrea, dar îl vreau, dar îl vreau 

Vin Murfatlar 

Le ştiu pe toate că le-am  gustat  

Şi-am tot degustat ce să vă explic 

Dar dintre toate 

Dar un Multfatlar, rămâne un Murfatlar 

Şi nu dau  nimic 

 

La  la la la , la la 

   La  la la la , la, la 

 

Păhărel de păhhărel 

Când e bun vinul din el 

Să aibă şi strugurei 

Că altfel degeaba  îl bei 

Dacă beau, să beau din vie 

Nu să beau din farmacie 

Că doar beau pe banii mei. 

 

Nu mai beu, nu mai beu 

Nu mai beu 

Decât un pahar 

Dar îl vrea, dar îl vreau 



Dar îl vreau 

Vin de Murtfatlar 

Că-mi place viaţa  

Ş-un cântecel voios la păhărel 

Să-mi umple nopţile 

Că vorba aia 

Nu e păcat 

Dacă m-o criticat 

Măcar să ştiu pe ce 

La  la la la , la la 

   La  la la la , la, la 

 

În viaţa ta 

Să nu treci sub sacră 

Că dacă treci pe sub scară 

Îţi va merge rău. 

Dar dacă scară e cumva 

Proptită de casa mea 

Treci pe sub ea 

Că e  spre binele tău 

 

La  la la la , la la 

   La  la la la , la, la 

La  la la la , la la 

   La  la la la , la, la 

 



 

26. DE VREI SĂ ŞTII CE-NSEAMN Ă ROMÂN - 1986 

 

I) Unde-şi culcă cerul fruntea lâng-un brad bătrân  

Stând la foc aprins, de blânda lună,  

Sub luciri de stele, vei găsi acel român  

Versul mioriţei, să ţi-l spună. 

  

Prin povestea vorbei peste timp te va purta  

Pe tărâm de vis prin ţara mea.  

Şi oricine-ai fi, şi de-oriunde ai veni,  

Plaiul nostru îl vei indragi.  

 

Refren:  

De vrei să  ştii ce înseamnă român,  

Întreabă munţii şi codrul străbun.  

Ascultă doina ciocârliei cântată de cu zori  

Şi vino pe la noi de sărbatori.  

De vrei să ştii ce înseamnă român  

Bea apă rece din limpede izvor.  

Priveşte cerul nopţii stând culcat în braţ de vânt  

Şi-ai să-nţelegi ce înseamnă român.   

Şi-ai să-nţelegi ce înseamnă român.  

Şi-ai să-nţelegi ce înseamnă român. 



 

27) DRUMURILE NOASTRE 

 

SĂRBĂTOAREA PORŢILOR DESCHISE LA TVR- APRILIE 1998 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată 

Voi lăsa uitării, 

Anii şi luni şi nopţi povară 

Clipa despărţirii. 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera  mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 



  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 

 

28) PE DRUMUL TĂU 

SĂRBĂTOAREA PORŢILOR DESCHISE LA TVR- APRILIE 1998 

 

I) Trec, printre amintiri 

Şi încerc să regăsesc 

Paşi de mult uitaţi 

Drumul pe care am mers. 

 

Refren 

Drumul drept, e drumul cel bun 

    L-am păstrat prin vreme 

    Chiar şi-atunci când s-a întâmplat 

    Să greşesc un pas. 

 

    Şi-am mers mereu pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer, prins la refer 

    Şi-n suflet cântecul meu.  



 

II)  Ştiu, câte am pierdut 

Ştiu ce mai păstrez şi-acum 

 Dar de mă întrebi 

Azi în sfârşit pot să-ţi spun 

 

Refren 

Drumul drept, e drumul cel bun 

    L-am păstrat prin vreme 

    Chiar şi-atunci când s-a întâmplat 

    Să greşesc un pas. 

 

    Şi-am mers mereu 

    Pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer, prins la refer 

    Şi-n suflet cântecul meu.  

 

Şi-am mers mereu 

    Pe drumul meu 

    Purtând speranţe prin buzunare 

    Un colţ de cer, prins la refer 

   Şi-n suflet cântecul meu.  

     

Muzica: Ionel Tudor; Versuri: Andreea Andrei   

 

Cine sunt eu? 

M-am întrebat adesea 

În drumul către viaţă 

Acolo sus pe scena, atâtea se învaţă 

Cine sunt ei? 



De unde au în suflet 

Atâta bucurie 

Şi seară după seară mi-o dăruiesc şi mie, 

  

  Refren: 

   Dar eu n-am vrut să fiu o stea 

   Eu cred în oameni sincer şi deschis 

   Nevoia de iubire s-a prefăcut în vis 

   Şi m-am trezit iubind 

   Şi m-am trezit cântând, cântând   

 



IX) DAN SPĂTARU  – DAC-AJUNG LA INIMA TA - 2008 

 

 

1. Dac-ajung la inima ta   (H. Mălineanu/H. Mălineanu)    3`26 

2. Nu se uită niciodat (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)   3`00 

3. O sută de stele (Gelu Solomonescu/Aurel Felea)    1`57 

4. Ce-mi eşti tu, mândruţă mie (Dan Stoian/D.P.Chiselet)   2`53 

5. De ce mă-ntrebi (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru   2`14 

6. Ilona (Elly Roman/Elly Roman)      2`45 

7. Amintiri, amintiri (Camelia Dăscălescu/Gabriel Gheorghiu)   2`34 

8. Se  întâmplă câteodată (Temistocle Popa/Temistocle Popa)  3`15 

9. Mi-ai furat inima (Temistocle Popa/A. Grigoriu şi R. Iorgulescu) 2`24 

10. Mi-a plăcut surâsul tău (Temistocle Popa/Mircea Block)  2`25 

11. Dacă n-oi iubi acum (H. Mălineanu/H. Mălineanu)   3`00 

12. Oare, oare… (Ionel Tudor/Andreea Andrei)    2`21 

13. Ştrengarul (Enrico Di Leva/Sergio Bardotti)    2`40 

14. Ştiu adevărul (Edmond Deda. M. Dumbravă)    2`31 

15. Amintirile mele (Vasilache V. Vasilache/Aurel Storin)   2`42 

16. Ce e cu tine? ((Temistocle Popa/Mircea Block)    2`58 

17. Nu-i târziu (Vasilache V. Vasilache/Eugen Rotaru)   3`53 

18. Vin` la noi la Megidia (Temistocle Popa/Mircea Bărbulescu)  3`42 

19. Tu nu-nţelegi că te iubesc (Temistocle Popa/Mircea Block)   2`00 

20. Un cuvânt (Marius Ţeicu/I. Mustaţă)     2`36 

21.  Ce pot să fac! (Aurel Manolache/E. Mirea)    2`52 

22. Dar ce nu ai  (Vasile Veselovschi/Mihai Maximilian)   2`29 

23. Te iubesc,mă iubeşti (Temistocle Popa/Ovidiu Dumitru)  2`32 

24. Drumurile (Popular Sârbesc /Dan Spătaru)    3`25 

 

 

 

 



  

1)   DAC-AJUNG LA INIMA TA 

 

 La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

 

I) De mii de vise vechii corăbieri  

Plecau pe mare către nu nicăieri 

Printre furtuni şi raze de curcubeu 

Visau s-ajungă mereu 

Nu prea ştiu unde, dar eu 

 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva, nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

II)  Setea de spaţiu liber, are un eter. 

La care odată, a visat şi Jules Vern 

Ei mână şi astăzi pe mai mulţi către cer  

Către meant şi mister 



Eu mai modest te prefer  

 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta 

Nu vreau altceva, nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

 

III)  Don Juan pe lume a  lăsăt un vis nebun 

Irezistibli si atomici sunt toţi 

Zboară prin port 

Şi din parfum în parfum 

Şi schimbă untul pe fum. 

Şi eu zburam, dar acum  

 

Refren: 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva, nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

   

   La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 



La, la , la, la la, la , la 

La, la , la, la la, la , la 

 

 

Dac-ajung la inima ta, 

Nu vreau altceva 

Nu vreau altceva. 

Oh, ho, ho, ho 

Dac-ajung la dragostea ta, 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

Sunt mare şi lumea-i a mea 

 

Muzică/Versuri: Harry M ălineanu 

 

2) NU SE UITĂ NICIODAT 

 

Nu se uită niciodat̓ 

 Basmul ce te-a legămat 

 Banca de şcolar  

 Primea carte-n dar. 

 Mâna mamei ce te-a mângâiat 

Nu se uită niciodat̓ 

 Un prieten devotat 

 Zborul cântului 

 Dorul visului 

Primul „te iubesc” emoţionat. 

Ca pe –o albă stea, 

Ascunsă undeva  

Într-o galaxia doar a ta. 

Stau pe flori de meri 



Albastre primăveri 

Tot ce n-ai putut uita 

 

Nu se uită niciodat 

 Basmul ce te-a legămat 

 Zborul cântului 

 Dorul visului 

Primul „te iubesc” emoţionat. 

Orchestră 

 Nu se uită niciodat̓ 

 Tot ce nu a fost ietat 

 Drumul ocolit, visul neîmplinut 

 Ochii care poate-au lăcrimat. 

 

 Nu se uită niciodat  

 Clipa când ai adunat 

 Inimii comorii, mierea de pe flori 

 Şi-ai simţit un dor emoţionat. 

 

Orchestră  

Nu se uită niciodat 

 Basmul ce te-a legămat 

 Banca de şcolar  

 Primea carte-n dar. 

 Mâna mamei ce te-a mângâiat 

Nu se uită niciodat 

Nu se uită niciodat, niciodat 

  

  Muzică: Temistocle Popa; Versuri:Ovidiu Dumitru  



 

3) O SUTĂ DE STELE – în duet cu Doina Spătaru 

 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 

I) O sută de stele pe cer străluceau  

Şi toate, şi de toate de tine îmi vorbea. 

O sută de stele le-am tot numărat 

Ore întregi la rândul le-am chemat. 

O sute de stele de sus mă priveau 

Şi toate, şi toate speranţe îmi dădeau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

Dar tu nicăierea și zorii veneau 

 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 



II)  O sută de stele pe rând se stingeau 

Şi toate, şi toate în zori aţipeau. 

O sută de stele ce te-au aşteptat  

Ore, întregi la rândul te-au chemat. 

O sută de stele albastre aurii 

Voiau să te vadă voiau să revi 

Asemenea mie, în ore târzii 

Asemenea mie în ore târzii 

 

Refren:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 

III)  O sută de stele prieteni îmi sunt 

Şi noaptea de noapte, 

Cu ele te cânt. 

Şi vedeam oţescu în sclipirile  lor 

Ore, întregi la rândul 

Ore de dor. 

O sută de stele stau până la zi 

Voiau să te vadă voiau să revi 

Asemenea mie, în ore târzii 

Asemenea mie în ore târzii 



 

  Referen:  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

La la la  

Tip, bididip tipidip, tipidip 

Tac tuc tac tu tac 

Tip, bididip tipidip, tipidip 

 

Muzică: Gelu Solomonescu; Versuri: Aurel Felea 

 

 

4) CE-MI E ŞTI TU, MÂNDRU ŢO, MIE 

 

I)  Ce-mi eşti tu, mândruţo, mie? 

Un izvor de apă vie. 

Din fântâna ce-i săpată 

În privirea ta curată. 

Un bujor ce dă în floarea 

Cu  petale de răcoare 

Lângă inima - mi vrăjită 

De o dragoste însorită 

 

Refren:  

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  



Să fiu steaua ta 

Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

II)  Când aleanul mă petrece 

Doar te văd şi îmi şi trece 

Veseli trili de ciocârlie 

Peste suflet îmi adie 

Norii gândului cel tainic 

Fug de ochii tăi șăgalnici 

Prin grădini cu flori alunec 

Viaţa-i joc şi viaţa-i cântec 

 

Refren:  

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

   La, la la, la la la  

   La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

 



Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Visul tău în nopţi senine 

Soarele din zori 

Of, ce mult aş vrea  

Să fiu steaua ta 

Cum si tu eşti pentru mine 

Roua de pe flori 

 

   La, la la, la la la  

   La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

La, la la, la la la 

 

 

Muzică: Dan Stoian; Versuri: Dumitru Popescu Chiselet 

 

 

5)  DE CE MĂ-NTREBI 

 

I) De ce mă-ntrebi? 

Unde mi-e gândul 

De ce mă-ntrebi? 

Nu ştiu ce vrei 

Răspunsul dorit la întrebare 

Tu poţi să-l găseşti  

În ochii mei. 

 



Refren:  

De atâtea ori m-ai întrebat 

Ce port în gândul meu  

Şi ţi-am răspuns  

Te port în gând mereu. 

 

De ce mă-ntrebi când şti prea bine… 

De ce mă-ntrebi, iubirea mea 

 

Orchestră  

De atâtea ori m-ai întrebat 

Ce port în gândul meu? 

Şi ţi-am răspuns  

Te port în gând mereu. 

 

De ce mă-ntrebi când şti prea bine… 

De ce mă-ntrebi, iubirea 

 

II)  De ce mă-ntrebi 

Unde mi-e gândul? 

De ce mă-ntrebi? 

Nu ştiu ce vrei. 

Răspunsul dorit la întrebare 

Tu poţi să-l găseşti  

În ochii mei. 

 

De ce mă-ntrebi 

De ce mă-ntrebi 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 

 



6)   ILONA 

 

Ţi-am dat tot ce-ai vrut 

Ţi-am dat ce-ai cerut 

Ţi-am dat sufletul şi inima 

Mi-ai dat cald fior 

Mi-ai dat nopţi de dor 

Mi-ai dat tot ce o femeie poate da 

 

Refren:  

Ilona, te simt şi astăzi lângă mine, 

Gândul îmi la tine. 

   Deşi de mult eu te-am pierdut, 

   Ilona, calvar mi-e viaţa fără tine. 

   Blestem în nopţi senine, 

   Că-n tine am crezut. 

 

Ţi-am dat tot ce-ai vrut 

Ţi-am dat ce-ai cerut 

Ţi-am dat sufletul şi inima 

Mi-ai dat cald fior 

Mi-ai dat nopţi de dor 

Mi-ai dat tot ce o femeie 

Poate da 

 

Refren:  

Ilona, te simt şi astăzi lângă mine 

Gândul îmi e la tine, 

   Deşi de mult eu te-am pierdut, 

   Ilona, calvar mi-e viaţa fără tine, 

   Blestem în nopţi senine, 



   Că în tine am crezut. 

 

Muzică şi Versuri :Elly Roman  

 

 

7. AMINTIRI, AMINTIRI 

 

 

Clipe de vis, ce-au trecut 

Ca o rază de lună s-au stins 

Umbra lor caldă, adâncă şi vie  

În suflet au prins. 

Cerul, pădurea şi lacul cu nuferi  

În inimi păstrăm. 

Ne zâmbesc, ne şoptesc dragostea! 

 

Refren:    

Amintiri, amintiri 

  Tainic ne vor urma 

  Glasul lor în priviri 

  Cu drag ne vor chema. 

  Voi păstraţi dragi comori 

  Zâmbet, soare şi flori 

  Amintiri, amintiri  

  Luminaţi dragostea. 

 

Clipe de vis, ce-au trecut,  

Ca o rază de lună s-au stins.  

Umbra lor caldă, adâncă şi vie  

În suflet au prins. 

Cerul, pădurea şi lacul cu nuferi  



În inimi păstrăm 

Ne zâmbesc, ne şoptesc dragostea! 

 

 Refren:    

Amintiri, amintiri 

  Tainic ne vor urma 

  Glasul lor în priviri 

  Cu drag ne vor chema. 

  Voi păstraţi dragi comori 

  Zâmbet, soare şi flori 

  Amintiri, amintiri  

  Lumina ţi dragostea  

Lumina ţi dragostea ! 

 

Muzica: Camelia Dăscălescu; Versuri: Gabriel Gheorghiu 

 

8)  SE ÎNTÂMPLĂ CÂTEODAT Ă  

 

La ra, la ra , la ra la ra 

 Aşa e de când lumea şi pământul, 

  Nimic din dragoste nu s-a   schimbat 

 Aşa e în iubire jurămâtul, 

 Dar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă câteodată  

Să-ţi apară-n drum dragostea 

   Se întâmplă câteodată 

Să-ţi asculţi cântând inima! 

  Se întâmplă când o fată  



Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat; 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat. 

    

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat. 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

La ra, la ra , la ra la ra 

 

 Aşa e de când lumea şi pământul 

 Nimic din dragoste nu s-a   schimbat 

 Aşa e în iubire jurămâtul, 

 Dar nouă ni se pare câteodatʼ 

 Că inventăm, ce de fapt visele au inventat! 

 

  Refren:   

Se întâmplă cîte-odată  

Să-ţi apară-n drum dragostea; 

   Se întâmplă cîte-odată  

Să-ţi asculţi cântând inima! 

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat; 

  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

    

  Se întâmplă când o fată  

Se-ntâlneşte-n taină c-un băiat; 



  Se întâmplă uneori,  

Când îi prinde luna-n zori 

  Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

     

    ORCHESTRĂ 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

   Şi nu-i ceartă că s-au sărutat 

 

Muzica şi versuri: Temistocle Popa 

 

 

9. MI-AI FURAT INIMA 

 

Mi-ai furat inima, 

 Mi-ai furat-o într-o seară 

 Când m-ai sărutat,  

M-ai îmbrăţişat 

 Şi-ai fugit apoi cu ea. 

 

 Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior, 

 Ea să-ţi cânte dragostea. 

 

 Şi toate stelele,  

Ascultă vesele, 

Şi tainice şoptesc 

 Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 



Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi, nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

 

  Orchestra + 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat-o într-o seară 

 Când m-ai sărutat 

 M-ai îmbrăţişat 

 Şi-ai fugit apoi cu ea 

  

Şi din inima mea 

 Ai făcut o chitară, 

 Ca în nopţi de dor 

 Plină de fior 

 Ea să-ţi cânte dragostea.  

  

Şi toate stelele 

 Ascultă vesele 

Şi tainice şoptesc 

 Se iubesc, se iubesc 

 

Mi-ai furat inima, 

Dar mă simt mult mai bine. 

Vezi, nu te juca, nu glumi cu ea 

Că va fi mereu a ta. 

Mi-ai furat inima 

 Mi-ai furat inima 

  

Muzică: Temistocle Popa; Versuri:A. Grigoriu şi R. Iorgulescu 

 



10)  MI-A PLĂCUT SURÂSUL TĂU 

  

Mi-a plăcut surâsul tău, 

Din prima zi când te-am văzut 

Şi de-atunci spun mereu  

La toţi, 

Că mi-ai plăcut. 

 

Mi-a plăcut privirea ta 

Din prima zi când mi-ai zâmbit 

Şi de atunci inima 

 Te cheamă lângă ea 

 

Refren:   

Tu, tu, mi-ai vrăjit inima, 

  Tu, tu, tu eşti dragostea mea 

LA LA LA LA 

LA LA LA LA+ 

 ORCHESTRA+ 

 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Din prima zi când te-am văzut. 

Şi de-atunci spun mereu  

La toţi, 

Că mi-ai plăcut. 

 

Mi-a plăcut privirea ta 

Din prima zi când mi-ai zâmbit 

Şi de atunci inima 

 Te cheamă lângă ea. 

 



 Refren:   

Tu, tu, mi-ai vrăjit inima, 

  Tu, tu, tu eşti dragostea mea 

LA LA LA LA+ 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Mi-a plăcut surâsul tău 

Mi-a plăcut privirea ta 

     

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

11) DACĂ NO-I IUBI ACUM! 

 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

 Cum să las anii să zboare,  

Și să nu-i opresc? 

 Când ştiu bine că se duc  

Și n-am să-i mai găsesc 

 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Vreau să ştiu ce-nseamnă viaţ a 

 Să iau tot ce-mi poate da 

 C- altă viaţă, încă o viaţă 

 Nu-mi dă nimenea. 

 

 Astăzi lumea mă priveşte 

  Și-mi dă orice, orice aş vrea 

 Mâine poate o să mă uite  

Cum le uită toate ea. 

 Sărutări şi tinereţea 



 N-ar fi o prostie zău,  

Să le aştept la bătrâneţe  

Când sunt doar păreri de rău. 

Clipa care trece odată 

 Nu se-ntoarce niciodată 

 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc? 

Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc? 

 Cum să las anii să zboare 

 Și să nu-i opresc 

 Când ştiu bine că se duc 

 Și n-am să-i mai găsesc.  

 

 Dacă n-oi trăi acum, când să trăiesc 

 Dacă n-oi iubi acum, când să iubesc 

 Vreau să ştiu ce-nseamnă viaţă,  

Să iau tot ce-mi poate da 

 Altă viaţă, încă o viaţă, nu-mi dă nimenea 

     

     Muzica: H. Mălineanu; versurile:H.M ălineanu 

 

12) OARE,OARE………… 

 

I)  Oare, oare este strada? 

Oare, oare,  am greşit eu data? 

Oare, oare am întârziat?  

Sau ea a uitat 

Oare 

Oare, oare, este prea devreme? 

Oare, oare, încă mai e vreme? 

Oare, oare, astăzi va veni? 



Ne vom întâlni 

 

 Refren:  

  Oare,  

Oare oare oare oare  

Oare, oare oare oare oare  

  Oare, oare oare oare oare  

II)  Oare,  

Oare,  aşa o fi mai bine? 

Oare,  

Să  aştept că poate vine? 

Oare,  

Oare, ce s-a întâmplat  

C-a  întârziat 

Oare 

Oare, iar aştept degeaba 

Oare,  

Oare, o fi devină graba 

Uite-o, uite-o,vine chiar acum 

Să îi ies în drum oare  

 

Oare, oare,  oare, oare, oare,  

Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare,  

  Oare, oare, oare, oare, oare, oare. 

 

Muzica: Ionel  Tudor; versurile:Andreea Andrei 



 

13. ŞTRENGARUL 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat. 

 

Chiar dacă am fost cândva ştrengar, 

Mărturisesc: îmi pare rău 

Am tot umblat haihui prin viaţă, 

Dar m-am schimbat de dragul tău. 

 

Sunt cel mai cuminte, de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun și în tot ce fac 

 Un lucru vreau: să-ţi fiu pe plac 

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 

Sunt cel mai liniştit băiat 

 

 Orchestră  

 

Sunt cel mai cuminte, de pe pământ 

De azi înainte, şi în tot ce spun și i în tot ce fac, 

 Un lucru vreau, să –ţi fiu pe plac  

 

Vorbeşte lumea că-s ştrengar, 

Dar nu-i deloc adevărat 

De când te-am cunoscut pe tine 



Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

Sunt cel mai liniştit băiat 

     

   Muzică: Enrico Di Leva; Versuri: Sergio Bardotti 

 

14) ŞTIU ADEV ĂRUL 

 

Ştiu adevărul 

Te rog, nu mă minţi 

Ştiu adevărul  

Nu eşti ce pari a fi. 

 

Ştiu câte flăcări ascunzi 

  Sub un surâs de gheaţă 

Şi câte vise  

Alungi spre a nu iubi 

 

Ştiu adevărul,  

Ştiu cât ai suferit, 

Dar fericirea  

Acum te-a întâlnit 

Crezi că-i minciună,  

Iubeşti şi vrei  

Să alungi iubirea  

Ştiu adevărul 

Te rog, nu mă minţi… 

   

  PARTEA RECITATĂ 

   Ştiu adevărul, 

Te rog, te rog nu mă minţi! 



   Ştiu adevărul,  

Ştiu cât ai suferit, dar 

   Dar fericirea  

Acum te-a întâlnit  

Ştiu câte flăcări ascunzi 

Sub un surâs de gheaţă 

Vreau, vreau adevărul,  

Te rog, nu mă minţi 

Nu, nu mă minţi 

Te rog nu mă minţi  

Muzică: Edmond Deda; Versuri: M. Dumbravă 

 

15) AMINTIRILE MELE 

 

I)  Le-am plătit cu tinereţea,  

Amintirile de-acum  

Martoră mi-e frumuseţea  

Începutului de drum 

Martoră mi-e fericirea  

Clipei când ne-am cunoscut 

Şi mi-e martoră iubirea  

Ce nici astăzi n-a trecut 

 

  Refren: 

   Mă trezesc că le chem din senin,  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă locul şi vin 

 Amintirile mele 

   Parcă sunt sunt florile cerului meu,  

Parcă-s roua de stele 

Sunt oglindă de suflet și eu 



 Mă privesc ca pe-o lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri  

  

II)  Am plătit cu anii vieţii,  

Vârsta anilor ce-i am 

 La apelul tinereţii 

  Cât de tânăr mai eram   

Şi-am rămas şi sunt şi poate, 

 Nici nu ştiu alt anotimp 

Dintre ceasurile toate,  

Tinereţea nu o schimb 

   

  Refrren 

Mă trezesc că le chem din senin,  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă locul şi vin,  

Amintirile mele 

   Parcă sunt sunt florile cerului meu,  

Parcă-s roua din stele 

Sunt oglindă de suflet meu  

Mă privesc ca pe-o lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri 

  

Mă trezesc că le chem din senin,  

Amintirile mele 

   Ele atunci lasă totul şi vin,  

Amintirile mele 



   Parcă sunt sunt florile cerului meu, 

 Parcă-s roua din ele 

Sunt oglindă de suflet și eu,  

Mă privesc ca pe-o lume în ele  

 

   Amintiri, amintiri, amintiri, amintirile mele 

Amintiri, amintiri, amintiri, amintiri 

     

    Muzică: Vasile V. Vasilache; Versuri: Aurel Storin  

 

16) CE E CU TINE? 

 

 

la, la , la , la la 

la, la , la , la , la  

  

Ce e cu tine?  

Ce s-a întâmplat? 

 Nu eşti aceea de altădat̓  

 Că te-ai schimbat 

Nu pot să cred 

 De aceea, vin să te înteb: 

 

 Ce e cu tine? 

 Ce s-a -ntâmplat? 

 Ce împrejurare mi te-a schimbat? 

Aş vrea să ştiu tot adevărul 

Chiar dacă-i crud 

 Vreau să aud ce s-a -ntâmplat 

 

 Tu, numai tu, ştii mai bine 



 Tu, numai tu ce-i cu tine 

 Tu, numai tu îmi vei spune 

 Cum va urma viaţa mea… 

 

 

 Orchestra + 

 

Ce e cu tine? 

 Ce s-a întâmplat? 

 Ce împrejurare mi te-a schimbat? 

Aş vrea să ştiu tot adevărul 

Chiar dacă-i crud 

 Vreau să aud ce s-a -ntâmplat 

Ce e cu tine? 

Ce e cu tine? 

Ce e cu tine? 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block 

 

17) NU-I TÂRZIU 

  

I)  Să aştepţi un cuvânt de mâ 

Cu iubire să-l spui la rândul tău oricui 

Să îţi fie dragă noaptea şi pe cer să cauţi luna 

Să te bucuri când apare întotdeauna  

 

Să aştepţi soarele de dimineaţă 

Şi căldura vorbelor să o dăruieşti cu dor 

Să îţi fie somnul dulce, plin de vise peste noapte 

Iar iubirea de-al tău suflet mai aproape 

 

  Refren 



   Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând.  

   Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit 

   Nu-i târziu  

De sperat, de visat, nu-i târziu 

    

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

 

II) Să astepţi iar iubirea să apară 

Niciodată nu uita că ea te va chmea 

Nu e bine să fi singur 

Să alungi prea mult tristeţea 

Chiar şi-atunci când stă să plece tinereţea  

 

  Refren: 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

Nu, nu-i târziu,  

Să se ştie de dor suspinând.  

Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit 

Nu-i târziu,  

De sperat, de visat, nu-i târziu 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând 



 

Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând. 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

   Nu-i târziu să îl vezi îndrăgostit. 

   Nu-i târziu  

De sperat, de visat, nu-i târziu 

   Nu, nu-i târziu,  

Pentru un om să iubească nicicând 

   Nu, nu-i târziu  

Să se ştie de dor suspinând  

Nu, nu-i târziu  

 

Muzică: Vasile V. Vasilache; Versuri: Eugen Rotaru 

 

18) VIN` LA NOI LA MEDGIDIA 

 

  

I) Câmpul semănat cum e vara 

Şi-apoi legănat în piersici seara 

Taina amintirilor 

 E -n adâncul pietrelor 

Luna, doar un cântec de izvor 

Taina amintirilor 

Fuge-n dorul stelelor 

Şi veghează somnul tuturor 

  

  Refren: 

   Păi, vinʼ la noi, la Medgidia, 

Vara, când se coace via, 



   Să legi Dunărea de mare  

Să strângi grâul-n snop de soare 

   Şi să aprinzi trei maci pe ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia,  

Ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

II)  Este o vatră de pământ străbună 

Dragostea aprinsă în cunună 

Voievozilor păstori  

Taină pentru trecători 

În odihna dulce a nopţilor, 

Căci am strâns în prietenie  

Cu cine mi-e drag 

 Aurul cinstitei omeniri.   

Refren: 

   Vinʼ la noi, la Medgidia,  

Vara, când se coace via, 

   Să legi Dunărea de mare  

Să strângi grâul-n smoc de soare 

   Şi să aprinzi trei maci pe ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia,  

Ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

III)  Oamenii  sunt fraţi cu ospeţia 

Căci şi trenul opreşte-n Medgidia 

Uită fuga orelor 

 Că e gara glumelor 

Şi-are un acar numit umor 

N-are rost să fugi de ei 



Întârzii si tu ninţel 

Să-i cunoşti pe Tanţa şi Costel 

 

Refren: 

   Păi, vin la noi la Medgidia  

vara când se coace via 

   Să legi Dunărea de mare,  

Să strângi grâul-n smoc de soare 

   Şi să legi trei maci de ia 

   Ce-a –nflorit în Medgidia, ce-a-nflorit în Medgidia, 

   Măi, măi, măi 

 

Muzica: Temistocle Popa; versurile: Petre Bărbulescu  

 

 

19. TU NU –NŢELEGI CĂ TE IUBESC 

 

 

Acum ştiu 

 Știu cine eşti 

Frumoasa mea  

Cu zâmbet ştrengăresc 

Şi-acum te rog 

Să mă priveşti 

Tu nu înţelegi că te iubesc? 

 

Atunci cântd eu 

 Am să te prind 

Cu drag la piept  

Să mi te cuibăresc 

Şi c-un sărut 



 Am să te prind 

Ai să înţelegi, cât te iubesc 

 

 + Orchestră+ 

 

Cum te-am văzut 

 M-ai şi vrăjit 

De-am ajuns  

Cu luna să vorbesc 

Ea a înţeles 

Dar văd că tu 

Tu nu înţelegi 

 Că te iubesc 

 

Atunci când eu 

 Nu voi mai sta 

Şi c-un sărut  

Am să te ameţesc 

Ai să înţelegi  

Poate aşa 

Ai să înţelegi 

 Că te iubesc 

+ orchestră 

 

Muzica: Temistocle Popa; Versuri: Mircea Block  



 

 

20. UN CUVÂNT 

 

 

La,la,la,la,la,la.............. 

I) În dragoste se-ntâmplă 

Atunci când nici nu şti 

Şi câte o supărare 

Ca în jocul de copii 

Te cerţi dintr-o nimica  

Şi-apoi regreţi pe loc, 

Dar fata nu-ţi dă pace 

Că-i supărată foc 

  

Refren:  

  Un cuvânt 

Ş-atâta ar fi de-ajuns 

  Un cuvânt  

O vorbă de răspuns 

  Un cuvânt, de n-a nimic de ascuns 

  Te rog să-mi spui  

Doar un cuvânt 

 

  Un cuvânt 

 Să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt, 

 Dar sincer şi curat  

Un cuvânt  

  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur  



Un cuvânt 

 

II)  Iubirea nu se poate,  

Doar paşnică să stea 

Căci fără supărare  

N-ai ştii ce-i dragostea 

Acela ce iubeşte  

Cu patimă şi dor 

Se supără mai tare,  

Dar iartă mai uşor  

  

Refren: 

Un cuvânt,  

Ş-atâta ar fi de-ajuns 

  Un cuvânt  

O vorbă de răspuns 

  Un cuvânt, de n-a nimic de ascuns 

  Te rog să-mi spui  

Doar un cuvânt 

  Un cuvânt 

Să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt,  

Dar sincer şi curat  

Un cuvânt,   

  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur  

Un cuvânt 

La,la,la,la,la,la.............. 

 

   Un cuvânt, să stiu că m-ai iertat 

  Un cuvânt, dar sincer şi curat  



  Şi totul s-a uitat 

  Doar unul singur un cuvânt 

 

Muzica: Marius Ţeicu; versurile: I. Mustaţă 

 

 

21)  CE POT SĂ FAC? 

I)  Ce pot să fac? 

Ca să mă crezi că pentru tine 

Mi-aş da şi sufletul din mine 

Ce pot să fac? 

Vreau doar o clipă într-o privire 

Să-mi dai o umbră de iubire 

Ce pot să fac?  

Ce să fac? 

  

  Refren: 

   Chiar şi-un orb, cât de orb ar vedea 

   Cum toate zilele şi toate nopţile 

   Stau tremurând  

Și aştept, doar o vorbă a ta. 

Chiar şi-un surd, plânsul  mi-ar auzi 

   Şi auzind-ul s-ar milostivi 

   Numai tu… nu vrei nu, 

 

II)  Ce pot să fac…? 

Ca îndoială să-ţi dispară 

Şi adevărul să-ţi apară 

Ce pot să fac? 

Ca să nu fi un sloi de gheaţă 

Când spun că tu eşti totul în viaţă 



Ce pot să fac,  

Ce să fac? 

 

Refren: 

   Ce fel de inimă-i  inima ta 

   Că nici cuvintele, nici  cu jurămintele 

   Nu se lipesc, nu topesc nici o dragoste în ea 

   Că şi o piatră în piept de-ai avea 

Și tot s-ar mişca 

   Numai tu… nu vrei, nu 

 

III)  Ce pot să fac? 

Stau şi întreb, întreb întruna 

Soarele, stelele şi luna 

Ce pot să fac? 

Dar într-o bună zi cu soare 

Ca să-mi dai prima sărutare 

Ştiu ce-o să fac 

Ce-o să fac… 

Muzica: Aurel Manolache; versurile: E. Mitrea 

 

22) DAR CE NU AI? 

 

Refren:  

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea, frumuseţea 

Ai, ai, ai… 

  Nu ştiu ce nu ai… 

   + orchestră 

 

IV)  Când ies seara la plimbare  



E motiv de supărare 

Şi o vină  mi se pare… 

Ai, ai, ai. 

Fiindcă nopțile-s geloase 

Că ai pleoape mai frumoase 

Şi ce gene de mătase…ai…ai…ai. 

 

Mi s-a plâns vântul aseara 

Că ai un glas ca de vioară  

Şi în suflet primăvară…ai, ai ai  

 

I-ai luat mării legănarea 

Şi nu asta-i supărarea. 

Dar şi ochii tot marea ai 

Dar ce nu ai. 

 

 Refren:  

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea 

Ai, ai, ai… 

  Nu ştiu ce nu ai… 

 

   + orchestră 

 

V) Luna și-a ieşit din fire  

Că i-ai luat din strălucire 

A văzut ea ce privire ai… ai… ai 

 

Au şi stelele dreptate 

Noaptea când se simt furate 

Cumpăr stelele toate ai, ai, ai  



Şi povestea se complică,  

Soarele îţi poartă pică 

Tu şi foc la o adică, ai, ai , ai 

Nu e lumea supărată, 

C-ai fi cea mai mândră fată, 

Dar şi dragostea mea toată 

 

 

Referen  

  Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea 

Ai, ai, ai… 

  Nu ştiu ce nu ai… 

 

Ai, ai ai, 

  Tinereţea frumuseţea 

Ai, ai, ai… 

  Nu ştiu ce nu ai… 

 

Muzica: Vasile Veselovschi; Versuri:Mihai Maximilian 

 

23) TE IUBESC, MĂ IUBEŞTI 

 

  Refren: 

   Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti 

 

I) Te iubesc  îţi mai spun o dată 

Mă iubeşti tot ca altă dată 

Dragostea e tot ce avem  în noi mai bun 

Şi o viaţă întreagă am să-ţi spun: 



 

   + orchestră  + 

  Refren: 

   Te iubesc, tu ești lângă mine 

   Și te voi păstra mereu, mereu 

Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti 

 

II)  Te iubesc, tu-mi eşti fericire 

Mă iubeşti, ţi-am ghicit privirea 

Dragostea e cel mai minunat cuvânt 

Dintre câte sunt pe pământ. 

 

   + orchestră  + 

  Refren: 

   Te iubesc, tu ești lângă mine 

   Și te voi păstra mereu, mereu 

III)  Te iubesc,  îţi mai spun o dată 

Mă iubeşti tot ca altă dată  

Dragostea e tot ce avem în noi  mai bun 

Şi-o viaţă-ntreagă am să-ţi spun:  

  + orchestră  

  Refren:  

   Te iubesc, tu ești lângă mine 

   Și te voi păstra mereu, mereu 

Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşt 

Te iubesc, mă iubeşti 

   Te iubesc, mă iubeşti, iubesc 

 

Muzică: Temistocle Popa; Versuri: Ovidiu Dumitru 



 

 

24) DRUMURILE NOASTRE 

 

I) Tot ce-a fost în viaţa mea odată voi lăsa uitării 

Ani şi luni şi nopţi povară clipa despărţirii 

N-am să-ţi cer ce nu-mi poţi da vreodată 

N-am să-ţi cer iubirea, 

N-am să bat la porţi închise iară,  

Nu-ţi feri privirea. 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea  

Gândurile, fericirea. 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 

    Gândurile, fericirea. 

II)  Voi păstra mereu în amintire 

Dragostea curată, 

Voi spera spereu mereu într-o iubire 

Cum n-a fost vreodată 

Gândul că mă vei respinge iară  

Gândul mă înfioară 

Lasă-mi doar prietenia care  

Glasul meu o cheamă 

  Refren: 

   Drumurile noastre poate 

   Se vor întâlni vreodată 

   Drumurile şi iubirea 



    Gândurile, fericirea. 

Drumurile noastre, poate 

   Se vor întâlni vreodată 

Drumurile şi iubirea 

Gândurile, fericirea. 

 

Muzica: Popular Sârbesc; Versuri: Dan Spătaru 

MELODII NEEDITATE PE CD 

 

 

   SPUNE-MI ÎNC' O DAT Ă 

  REFREN: 

   Spune-mi înc'o dată 

   Dacă mă mă iubești 

   Inima îmi cîntă 

   Cînd mi-o dovedești 

   E minunat în viață, cînd există dragostea 

   La orice vîrstă ai avea 

   Spune-mi înc'o dată  

   Fericirea mea, 

   Că iubirea toată, 

   Mie mi-o vei da 

I) Mi-a amintesc de prima zi 

Cînd ne-am întâlnit  

Într-o clipă amândoi 

Ne-am îndrăgostit 

 

  REFREN: 

   Spune-mi înc'o dată, 

   Dacă mă iubești. 

   Inima îmi cîntă 



   Cînd mi-o dovedești. 

   E minunat în viață, cînd există dragostea 

   La orice vîrstă ai avea 

   Spune-mi înc'o dată, 

   Fericirea mea. 

   Că iubirea toată, 

   Mie mi-o vei da 

 

II)  Știm că vremea va zbura,  

Noi la fel vom fi 

Fericiți și îndrăgostiți 

Ca în prima zi 

 

REFREN: 

Spune-mi înc'o dată  

   Fericirea mea, 

   Că iubirea toată, 

   Mie mi-o vei da 

   Mie mi-o vei da 

 

SUB SEMNUL DORULUI TE CHEM 

 

I) Strigătul luminii îți sfarmă noaptea-n zori 

Preschimbînd-o în șiruri albe de cocori 

Zorii primei zile au prins contur 

Cerul se cufund-n azur 

Luna a adormit cu stelele-n jur 

 

De prea multă fericire somn nu am, 

Orele se închid cu frunzele pe ram. 

Pomii toți din parcul adormit 



Auzindu-mi glasul s-au trezit, 

Dimineața transparentă a sosit 

 

  REFREN: 

   Sub semnul dorului te chem 

   Neliniștea și tihna mea 

   La greu și bine, umbra mea fără răgaz 

   Puntea peste care trec. 

 

   Sub semnul dorului te chem 

   La ceasul zilei cel dintâi 

   În casa, în viața mea 

   Rămâi dacă vei vrea 

   Ești sprijinul la greu, iubirea mea 

 

II)   În fîntîna cu luceferi m-am scăldat, 

În zborul alb cu păsările, am încercat 

Să mă-nalț cu gîndul peste nori 

Conturînd în tente și  culori 

Lumea –ntreagă s-o îmbin numai în flori. 

 

  REFREN: 

   Sub semnul dorului te chem 

   Neliniștea și tihna mea 

   La greu și bine, umbra mea fără răgaz 

   Puntea peste care trec. 

 

   Sub semnul dorului te chem 

   La ceasul zilei cel dintâi 

   În casa, în viața mea 

   Rămâi dacă vei vrea 



   Ești sprijinul la greu, iubirea mea. 

 

Sub semnul dorului te chem 

   Neliniștea și tihna mea 

   La greu și bine, umbra mea fără răgaz 

   Puntea peste care trec. 

 

   Sub semnul dorului te chem 

   La ceasul zilei cel dintâi 

   În casa, în viața mea 

   Rămâi dacă vei vrea 

   Ești sprijinul la greu, iubirea mea 

 

În casa, în viața mea 

   Rămâi dacă vei vrea 

Ești sprijinul la greu, iubirea mea 

   

MAGISTRALA ALBASTR Ă 

 

I) Dunăre de acum, porți spre mare un drum 

Porți spre mare mândria 

Că  ce fac și ce spun  

E  și drept, e și bun 

Când înalț România 

 

Împlinim câte-un vis, către  veacuri deschis 

Vis de aur romantic,  

Nu la stele visând ci aici pe pământ  

Am creat dintr-un cânt 

  REFREN: 

   Magistrala albastră, drum de ape și vis 



   Drum de suflet purtând cântec fără cuvânt 

   Drum spre mare deschis 

   Magsitrala albastră, drum de oameni născut 

   Ce-ți vorbește să știi 

   De prezent, de trecut și de mari ctitorii 

   Ca un semn, că ei sunt 

   Veșnic pe acest pământ 

   Și c-au fost, și vor fi 

 

II)   Noi cu pace am semnat 

Peste tot ce-am îndurat , la orice temelie 

Fără teamă de greu în numele tău 

Construim Românie 

Din iubire urcând ceruri peste pământ 

Din iubire de țară 

Să ne vie curat, acest veac minunat 

Am gândit și-am creat 

 

  REFREN: 

   Magistrala albastră, drum de ape și vis 

   Drum de suflet purtând cântec fără cuvânt 

   Drum spre mare deschis. 

   Magsitrala albastră, drum de oameni născut 

   Ce-ți vorbește să știi 

   De prezent, de trecut și de mari ctitorii 

   Ca un semn, că ei sunt 

   Veșnic pe acest pământ 

   Și c-au fost, și vor fi 

 

Magsitrala albastră, drum de oameni născut 

   Ce-ți vorbește să știi 



   De prezent, de trecut și de mari ctitorii 

   Ca un semn, că ei sunt 

   Veșnic pe acest pământ 

   Și c-au fost, și vor fi 

 

 

POATE 

 

I) Am văzut-o trecând pe stradă 

Era blondă și se grăbea 

S-a oprit o clipă numai 

Și șoptit m-a întrebat ceva 

 

Mă cuprinse fâstîceală, 

Și cu mine nu înțelegea 

Când mă cuprinse și amețeala 

Am șimțit cum se depărta 

  

De atunci nu am astâmpăr 

S-o mai văd doar o dată aș vrea 

Dar orașul e plin de fete 

Și nici vorbă  să dau de ea 

 

  REFREN: 

   Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   Poate poate,  

Poate, poate   dau de ea 

Poate poate, poate 

   O voi revedea  



 

Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   De ar fi să mă-ntrebe ceva 

   Aș avea și răspunsul  

   De-aș găsi –o pe ea 

 

II)   Ieri o clipă trecând pe stradă 

Văd  o blondă ce  se grăbea 

M-am oprit  în loc deodata 

Și-am dat vrut eu  să o  întreb ceva 

 

Mă cuprinse fâstîceală, 

Și cu mine nu înțelegea 

Când mă cuprinse și amețeala 

Mi-am dat seama că nu e ea 

  

Nu vede-ți nu am astâmpăr   

Și întreb despre ea mereu  

Orice fată îmi iese în cale 

Ce păcat însă nu sunt eu 

 

REFREN: 

   Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   Poate poate,  

Poate, poate   dau de ea 

Poate poate, poate 

   O voi revedea  



 

Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   De ar fi să mă-ntrebe ceva 

   Aș avea și răspunsul  

   De-aș găsi –o pe ea 

 

   Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   Poate poate,  

Poate, poate   dau de ea 

Poate poate, poate 

   O voi revedea  

 

Eu o caut pe aceea care m-a vrăjit 

   Oare unde o fi ascunsă? 

   Că nu-i de găsit 

   De ar fi să mă-ntrebe ceva 

   Aș avea și răspunsul  

   De-aș găsi –o pe ea 

Aș avea și răspunsul  

   De-aș găsi –o pe ea 

   Aș avea și răspunsul  

   De-aș găsi –o pe ea 
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