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RÂPA
Em

D

Em

1.La marginea pantei abrupte
C

D

4. Şi-am ajuns la un han pe o stâncă
Să-mi înec tot amarul nu pot
Şi mă-ntreb dacă râpa e adâncă
Să m-arunc azi cu jale cu tot.

Em

La un han s-a oprit un străin
C

D

G

Em

Era trist şi avea hainele rupte
C

D

Em

Şi pe masă o cană cu vin.

5. Mi-a răspuns ridicându-se agale
Avea ochii plini de lacrimi şi de dor
Mulţumesc pentru vin măriei tale
Eu mă duc azi la râpă să mor.

2.Tu, străin ce-nconjoară pământul
Stai la mine rămâi doar un ceas
Înainte să mergi nu ai unde
Înapoi să te-ntorci ţi-a rămas.
3.Mi-amintesc de o vară fierbinte
De-o pădure cu muguri pe ram
Mi-amintesc de prieteni şi de iubită
Şi de-o casă cu mama la geam.

PĂDURE NEBUNĂ
Em

2.În fiecare noapte de iarnă
Umbra mea albă va veni să se-aştearnă
Ca o ursoaică cu puii ucişi
La umbra stejarilor trădaţi de frunziş.

1.O vară întreagă m-a ţinut pădurea
G

Cu faţa în iarbă şi gândul aiurea
Em

Iar acum în toamnă la plecare
G

D

Em

Se tânguie că mă rup din inima ei şi o doare
G

R: Pădure, pădure nebună
Em

În fiecare noapte cu lună

3.Voi veni în fiecare dimineaţă
Uneori ca o umbră alteori ca o ceaţă
Ori ca o negură, ori ca o brumă
Voi veni, voi veni, nu te mai tângui pădure
nebună

G

Voi rătăci fără ţintă agale
Em

G

D

Em

Ca o frunză mânată de vânt pe potecile tale

VISUL
C
Am
Dm
G
2.Cad stelele ard lumânări pe-al muntelui altar
1.A fost odată un vis frumos cu un băiat şi-o fată
Vin cerbii iarăşi pe cărări pădurile tresar
A fost un vis cam dureros de te rănesc mă iartă. Izvoarele în şopot lin vestesc iubirea noastră
A fost un vis născut în munţi, crescut la o
Iar ale tale vise vin să-ţi bată la fereastră.
cabană
Umbrit de brazi înalţi cărunţi ce astăzi se
3.Rămâi cu bine visul meu şi s-auzim de bine
destramă.
Te voi păstra în gând mereu voi fi mereu cu
tine
R: De ce va destrămaţi uşor
Iar cel ce va veni apoi pe munte tu să-l aduci
Voi vise pe poteci
Vă voi veghea pe amândoi pe creste de-ai să-l
În amintirea munţilor
urci.
Să dăinuiţi pe veci.
R: Să nu vă destrămaţi uşor ...

1

M-A ŢINUT MAMA ACASĂ
C

F

2.Dacă ai un ghid nebun
Şi-un nebun să-ţi cânte
Orice ţi-ar face părinţii
Ai să te întorci la munte.

1.M-a ţinut mama acasă
G

C

Să nu vin la tine
Însă eu am tot rugat-o
Pân' s-a săturat de mine.

3.Sâmbătă voi sta acasă
Singur voi petrece
Altfel risc ca să mă treacă
Ai mei pe hrană rece

R: Nu mai pot
Să mai suport
La munte vreau
Să mă întorc.

4.Poate acuma să mă lege
Să mă bată-n cuie
Am să fug şi-ntotdeauna
Am să mă întorc la munte.

BĂTRÂNUL REFUGIU
Am

Dm

Am

1. Departe în munţi ascuns printre stânci
G

C

E

G

Se află bătrânul refugiu
Acolo se întâlnesc acei ce iubesc
Pereţii de stâncă şi cerul.

Dm

R: Nu-i nimeni să-i înţeleagă
C

E

Nu-i nimeni la fel ca ei, la fel ca noi
Doar dorul în dulce leagăn
Să-i urce spre creste mereu.
2. Mi-e inima-n furci, de vrei poţi să urci
Să simţi primul pas în perete
Speranţă apoi să facem în doi
Şi-apoi tot mai sus printre creste.

MI-E DRAGĂ PĂDUREA
Em

G

D

Em

1.Mi-e dragă pădurea şi murmurul ei
Em

G

D

Em

Mi-e plin iar rucsacul bocancii sunt grei
C

G

D

Em

Străbat iar poteca vreau munţii să-nfrunt
Em

G

D

3.Nu sunt niciodată prea singur în munţi
Mă-ntâmpină brazii şi jepii mărunţi
Izvorul mă-ntreabă "Urcuşul e greu?"
Şi-aşteaptă răspunsul din cântecul meu.

Em

Şi liniştea pietrei din nou s-o ascult.
2.Pornesc către creste cu dorul hoinar
Şi fluier într-una şi nu am habar
De vânturi mi-adună deasupra nori grei
De plouă, de ninge, nu-mi pasă de ei.

4.Căci cântul mi-e veşnic tovarăş de drum
Îl cânt la tot pasul, cum cânt şi acum
El ştie tot dorul din sufletul meu
Mereu e cu mine la bine şi greu.

2

FATA MUNŢILOR
C

1.În Piatra Craiului plecat-am iară
Pe-un cal frumos la spate c-o chitară
F

C

Şi hoinăream hai-hui prin Piatra Craiului
G

C

4.În goană lângă un mic izvor
Stătea întinsă fata munţilor
Şi-o luai pe calul meu şi nu mai ştiu nici eu
De-atâta foc şi dor c-o sărutai.

S-o întâlnesc pe fata munţilor.
2.Şi iată la o cotitură apare
O fată blondă pe un cal călare
I-am spus să stea pe loc să o sărut cu foc
Dar ea n-a vrut şi-n goană a fugit.
3.Priveam năluca-n zare cum dispare
O fată blondă pe un cal călare
Pe cal încălecam, la cal bice-i dădeam
Să o ajung pe fata munţilor.

5.În Piatra Craiului venit-am iară
Cu un rucsac în spate şi-o chitară
Şi hoinăream hai-hui prin Piatra Craiului
Să-i întâlnesc pe cei ce m-au născut.
6.Trecut-au zile lungi şi ani de-atunci
Şi-n Piatra Craiului au apărut
O fată şi-un băiat pe-un cal înaripat
Şi-un cântec vechi de la străbuni lăsat.

COPILIŢĂ FĂRĂ MINTE
B

4.Nu te-mpuşc că eşti frumoasă,
Şi-eşti plină de-al tău foc
Domnişoară, domnişoară,
Lasă-mă doar într-un loc.
unde, dom'le, unde te crezi aicea?

1.Copiliţă fără minte,
G#m

Nu-s cer a mă iubi
E

Dar te rog, te rog fierbinte
F#

Dă-mi o bucăţică de...
de ce?
2.De iubire-armonioasă
Şi de faptul fecioresc
Domnişoară, domnişoară
Lasă-mă să te lungesc
cum, dom'ne, cum?

5.În pădurea-ntunecoasă
Unde soare nu era
Domnişoară, domnişoară
Nu nu nu şi da da da
a...daaa!
6.Mulţumesc copilă dragă
Pentru fapta ce-ai făcut
Eu te las de-acum 'nainte
Doar pe tine-am să te...
să ce, dom'le...să ce?

3.Uite-aşa frumos pe spate
Dă-ţi fustiţa la o parte
Să-ţi văd trupuşorul gol
Să-mi descarc al meu pistol
vrei să mă-mpuşti?

7.Să te slăvesc ca pe-o regină
Ca pe-un îngeraş ceresc
Domnişoară, domnişoară
Doar pe tine te iubesc!

FĂRĂ PETALE
C

Em

Am

F

1.Nisipul fin a oftat
C

G7

C

Zâmbeşte-n el o urmă de păcat
E semn c-aici în zadar
Îşi cheamă luna lupii la altar.

G7

R: Încearcă, Încearcă, îmi piaptănă
Ochii ei mă-ncearcănă.
2.Stropi de vină îngropat
Ciorchini de sare faţa i-au spălat
Cristale reci ţes în fum
Coperţi de aur pe-un sicriu de scrum.
3

DELIRUL
Am

Dm

1.Curând va fi o noapte lungă
E

Am

Şi fără tine-mi va fi greu
Iubita mea vino la mine
Te aştept să vii la pieptul meu.
Am

Dm

R: Râd şi plâng şi te strig delirând
G

C

E soare e ploaie e cald şi e vânt
Am

Dm

Din somn mă trezesc şi tresar speriat
E

Am

Dar nu-i nimic doar am visat.
2.De vrei să vii curând cu munţii
La marea mea cu valuri verzi
Să ne jurăm credinţă pururi
Să nu te pierd să nu mă pierzi.

3.Tu nu ai timp tu nu ai suflet
Nimic din tine n-ai să-mi dai
Când vii şi pleci şi nu rămâne
Nimic din serile de mai.
4.Când te-am văzut ultima oară
Ah, ce frumos tu m-ai privit
Nu pot să uit a ta privire
Şi parc-o văd şi parc-o simt.
5.Şi de vei face-o nouă punte
Să n-o arunci în amintiri
Şi lasă-mă să vin la tine
Cu braţul plin de trandafiri.
6.Curând va fi o noapte lungă
Şi fără tine-mi va fi greu
Iubirea mea te rog revino
Te-aştept să te întorci mereu.

Vama Veche
C

1.Se poate să fie zi...
Am

Se poate să fie noapte...
C

4.Să pot să te-aleg dintr-o sută
În ochi să ai inima mea
Să-ncerc să m-ascund de iubire
Dar să nu te mai, să nu te mai pot uita..

Se poate să fie vară...
Am

La fel cum iarnă poate fi.
Dm

2.Nisipul să fie ud

5.Iar noaptea să ai pielea udă
Însetată să tragi din ţigară
Pe mare se-aude sirena
Al tău sân îmi mângâie mâna.

G

Iar marea un pic amară
Dm

Nisipul să zgârie lin
G

Iar marea să fie murdară.
3.Vrei soare, soare îţi dau
Sau pielea ţi-e rudă cu luna
Pe stânci dacă vrei te sărut
Sau în apă ... mi-e totuna.

6.Povestea merge mai departe
Ca vântul din Vama Veche...
Eu nu pot să mai continui
Căci eu mi-am găsit pereche.
La Vama Veche, pereche...
Povestea merge mai departe
Ca vântul din Vama Veche.....
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CALUL DIN MARLBORO
D

G

2. "Bătrâne?", m-a-ntrebat un puşti julit în
coate
Mai e mult spre oraş căci văd că vinzi de
toate
Am vrut să-l rătăcesc să n-apuce spre
şosea
"Bătrâne eşti fricos, găsesc eu şi strada ta!"
L-am întrebat plângând dar calul din
Malboro
El mi-a răspuns râzând, vedem noi mai
încolo

1. Copile nu fi prost oraşul e departe
D

G

Aşa-mi spunea râzând cel ce vindea de toate
A

G

Tu nu mă păcăleşti, am să ajung acolo
A

G

M-aşteaptă strada mea şi calul din Malboro
D

G

Când am pornit la drum, am întâlnit o proastă
D

G

Am încercat să fug, mi-a devenit nevastă
Refren:
A

G

Refren

De-atuncea pân-acum spre-oraş eu rătăcesc
A

G

E fum şi este scrum şi simt că-nebunesc, dar

D.

D G D G D G

G.

Bridge: And everybody knows my feelings

Ce pot să fac X 2

A.

D.

Of a lonely, day

ANA
1.Demult, tare demult
Am iubit o mică fată
E firesc, mi-a plăcut
Era frumoasă ca o floare de zăpadă.
Demult, tare demult
Ea-mi dăruia multă iubire
Şi-un suflet minunat şi curat
Ca zăpada când se cerne.
2.Era viaţa mea şi se numea... Ana
Ce nume simplu!
Iar eu, de-aş fi ştiut ce va urma
Fugeam din calea sa
Dar am uitat ce am avut
Şi am ajuns indiferent
Şi-am pierdut-o ca pe-un fulg
Ce-n mână-l pierzi când s-a topit.

Când mi-am dat seama c-am rănit
Un suflet cald atâta timp
Şi c-am pierdut-o
M-am întors îngenunchiat
E prea târziu...!
3.Voi ce acum mă ascultaţi
Mai meditaţi şi nu uitaţi:
În dragoste indiferenţa-i cea mai grea
Cu fiecare despărţire
O stea din cer se va desprinde
Iar eu voi şti ca aţi făcut greşeala mea...
Greşeala mea.
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EPILOG
[_strofa_1_]
C

G

Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa
Am

F

Celor care cred că dragostea va mai schimba
ceva
C

G

C

Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune aşa:
[_refren_]
C

G

Nimeni n-o să îţi explice ce e dragostea
Am

F

Asta singur într-o zi de vară-o vei afla
C

G

Binele şi răul în jurul tău se vor juca
Lumea asta moarta va încerca să-ţi fure
dragostea
Niciodată să nu uiţi de inima ta
[_strofa_2_]
Celor care cred că visele nu pot muri
Celor care ştiu că ura nu naşte copii
Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune
aşa:
[_refren_] x 2.

C

Şi atunci să nu uiţi de inima ta.

HOTEL CIŞMIGIU

[_Strofe_]
Bm F# A E G D Em F#

[_Refren_]
G D F# Bm G D Em F#

1.E pustiu, e-ntuneric...
Şi mi-e frică de mor
Locuiesc într-o hrubă,
La cap de coridor
Sunt răcit şi mi-e foame
Şi nu am chior de ban
Fericirea-i la bursă
Dar nici p-aia n-o am.
2.Nu am bani nici de pâine,
N-am plătit chiria
Şi nu dau pe ochi frumoşi
Vodcă la "Omenia".
Mişună presa în stradă
Şi e plin de ţigani
E gunoi şi e curve,
Da' şi alea vrea bani.

Welcome to the Hotel Cişmigiu
Such a lovely place
Such a lovely place
E ca un sicriu.
Să te fut în Hotel Cişmigiu
Îmi e frică şi tremur
Îmi e frică şi tremur
De un nou cutremur...
3.Dar mă bucur teribil
Şi zâmbesc ne-ncetat
Cu un rictus de hienă
Care aşa a-ngheţat.
Mi-ai distrus tinereţea,
Sănătatea la fel
Fir-ai al dracului de buncăr
Care-ţi zice hotel.
4.Ne căcăm pe-ntuneric,
Stăm cu cracii-n pişat.
Aicea nu-i de mine,
Eu sunt un delicat.
Vreau o budă normală
Şi un duş cât de cât.
Americanii-s de vină,
Futu-i în gură să-i fut.
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V.S.T
Dm

G

1.Vreau să mă trezesc din somn
C

Am

Într-un pat de femeie frumoasă
Să miroas-a a măr şi-a zori
Şi a tot ce-i mai bun într-o casă
Dm

G

Să-mi şoptească: "Vrei un ceai?"
E

Am

Eu să-i spun "Te iubesc!"

[_refren_]

F

4.Marţea când sunt mort de beat,
Să mă ducă uşor pân' la pat
Şi apoi să mă dezbrace
Eu să strig; "Asta chiar că îmi place!"
Să se supere niţel:
"Astăzi nu eşti al meu!"

E oare cineva
C

Care să-mi poată da
Dm

3.Şi când merg peste 80
Să-mi spună: "Te rog mai încet!"
Să strige: "Îmi place, zău, dar ai
Grijă te rog de carnet!"
Eu să pun o frână bruscă
Şi să ne sărutăm...

G

Aşa ceva măcar de ziua mea?
F

Fetelor n-aţi putea
C

[_refren_]

Să m-ajutaţi cumva
Dm

G

C

Să pot să strig şi eu: "Uite-o, e ea!"
2.Să ieşim în soare afară
Şi să mergem la piaţă împreună
Ea să ceară un kil de mere
Eu s-o ţin nebuneşte de-o mână
S-avem bani noi amândoi
Dar să plătească ea.

5.Şi atunci când ne certăm
Când eu urlu şi ea e furioasă
Să îmi strige "Vreau copiii!!!"
Şi să fie cu mult mai frumoasă
Eu să nu ştiu ce să spun
Şi s-o întreb: "Ne căsătorim?"
[_refren_]

[_refren_]
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ANDRII POPA
D Dsus4 D Dsus2

3.Zi şi noapte tot călare
Trage bir din drumul mare
Şi din ţară, peste tot,
Fug neferii cât ce pot,
Fug neferii cat ce pot.

D

1.Cine trece-n Valea Seacă
G

D

Cu hangerul fără teacă
D

Şi cu pieptul dezvelit?
G

A

D

4.Căci el are-o puşcă plină
Cu trei glonţi la rădăcină
Şi-are-un murg de patru ani,
Care muşcă din duşmani,
Care muşcă din duşmani.

Andrii Popa cel vestit,
G

A

D

Andrii Popa cel vestit.
2.Şapte ani cu voinicie
Şi-a bătut joc de domnie
Şi tot pradă ne-ncetat
Andrii Popa, hoţ bărbat,
Andrii Popa, hoţ bărbat.
D

G

A

Refren
5.Şi-are fraţi de cruce şapte
Ce-au supt sângele cu lapte
Şi nu-i pasă de nimic,
Andrii Popa cel voinic,
Andrii Popa cel voinic.

D

Refren: E haiduc şi e vestit
G

A

D

Andrii Popa cel voinic.
D

G

A

D

E haiduc şi e vestit
G

A

Refren

D

Andrii Popa cel voinic.

MUGUR DE FLUIER
G

D

Am

C

1.Îmi simt sufletul mugur de fluier
Ce-a doinit cântec cu şuier
Pentru zilele ce-au fost trecute
Pentru nopţile negre şi slute.
2.Am pornit cu roua-n picioare
Ca să cânt un cântec de soare
Pentru zilele ce au să vie
Pentru nopţile cu iasomie.

G D

G D

G

D C A

3.Freamătul apelor
G

D C Em

Şi foşnetul codrilor
În el se întâlnesc
Şi sufletu-mi încălzesc.
G

D

C

A

4.Hei, hei, verde e iarba
Am

D

G

D

Soarele-i sus pe cer
Hei, hei dusă e iarna
Cu dinţii ei de fier.
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STRUNGA
Em

G

F

D

Em

1. În pădurea de la strunga, hei
Sunt de cei cu puşca lunga, hei
Care dau chiorâş la punga, hei
Em

G

D

Em

Sunt de cei ce puşca-n luna,
Care noaptea-n frunze suna
Feciori de lele nebuna X2
2. Fă-te-n laturi, mai creştine, hei
Daca vrei sa treci cu bine, hei
Sa rămâi cu viata-n tine, hei.
Opt voinici cu spete late

Si cu mâneci suflecate
Stau cu puştile-ncărcate.
3. Văleleu ciocoi, bogate, hei
Ici de-i trece din păcate, hei
Sa-ti arunc doi colţi în spate, hei.
Ca mi-e puşca hultuita,
Si mi-e ghioaga ţintuita
Si mi-e inima-ncolţita.
4.In pădurea de la strunga, hei
Ce slujeşte puşca lunga, hei
Fără lacrimi, fără punga, hei

ÎN UMBRA MARELUI URSS
Em

D

G-D-Em

1.Stau singur şi mă-ntreb
Am

C

G-D-Em

Căci timpul vostru s-a scurs
Em

De ce-am plecat de-acasă

G-D-Em

În umbra marelui urs

D

C

Să fie blestemul
Am

Dar ghearele v-au rămas
C

Em

Bm

A

De veacuri ce ne-apasă

În orice-mbrăţişare

Căci n-am greşit cu nimic
Dar cât am pătimit
Hulit am fost fără rost
De cei ce i-am iubit

Astăzi doare sărutul pe obraz

2.Apus peste apus
Ce iute trece timpul
Şi zorile s-au dus
Ce rece bate vântul

Uitând de dor şi nevoi, ani de pribegie

D

C

D

D
G-D-Em

Dar daţi-mi viaţa 'napoi
G-D-Em

Ce-am risipit pentru voi
C-Bm

Am aşteptat înfrigurat
Să mă întorc 'napoi
M-aţi judecat, condamnat
Dar cine sunteţi voi ?
Refren:

D

C

A
D

Înc-o mie mult n-a mai rămas.
3.Cazut-au frunzele
Le-a risipit furtuna
Unde-s speranţele?
N-a mai rămas niciuna...
Un gând subit, nerostit
Mă-ncremeneşte-n loc
Ce-am aşteptat, ce-am visat
Nimic nu s-a schimbat
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WISH YOU WERE HERE
C

D

Am

G

So, so you think you can tell heaven from hell? Blue skies from pain?
D

C

Am

Can you tell a green field, from a cold steel rail? A smile from a veil?
G

C

D

Do you think you can tell? Did they get you to trade, your heroes for ghosts?
Am

G

D

Hot ashes for trees? Hot air for a cool breeze? Cold comfort for change
C

Am

G

And did you exchange, a walk-on part in the war, for a lead role in a cage...
C

D

How I wish, how I wish you were here
Am

G

D

We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year
C

Am

Running over the same old ground, what have we found - the same old fears?
G

Wish you were here

FATHER AND SON
G

D

C

Am7

1. It's not time to make a change, just relax and take it easy
G

Em

Am

D

You're still young that's your fault, there's so much you have to know
Find a girl; settle down, if you want to, you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy.
2. I was once like you are now, and I know that it’s not easy
to be calm, when you've found something going on.
But take your time, think a lot, think of everything you've got
For you’ll still be here tomorrow but your dreams may not.
3. How can I try to explain? When I do he turns away again
It’s always been the same, same old story
From the moment I could talk I was ordered to listen
Now there's a way and I know I have to go away
And I know I have to go.
4. It's not time to make a change, just sit down and take it slowly
You're still young, that's your fault, there's so much you have to go though
Find a girl, settle down, if you want to you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy.
5. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside
It's hard, but it's harder to ignore it.
If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me
Now there's a way, and I know that I have to go away.
I know I have to go.
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TO BE WITH YOU
C#m

E

Asus2

1.Hold on little girl
Asus2

3.Why be alone when we can be together
baby

E

Show me what he's done to you
C#m

G

E

you can make my life worthwhile

Stand up little girl

E

Asus2

E

and I can make you start to smile

A broken heart can't be that bad
Asus2

E

solo

When it's through, it's through
Asus2

E

When it's through, it's through
Fate will twist the both of you
So come on baby come on over
Let me be the one to show you

Fate will twist the both of you
D

So come on baby come on over
B

Let me be the one to show you

Out-Chorus (1½ tones higher):

Chorus:
E

C#m

E/F# E/G#

E

Asus2

B

E

I'm the one who wants to be with you
Deep inside I hope you feel it too
Waited on a line of greens and blues
Just to be the next to be with you
2.Build up your confidence
So you can be on top for once
wake up who cares about
Little boys that talk too much
I seen it all go down
Your game of love was all rained out
So come on baby, come on over
Let me be the one to hold you

I’m the one who wants to be with you.
Deep inside I hope you'll feel it too.
G G/A G/B G Cadd9

D

Em

Waited on a line of greens and blues
just to be the next to be with you.
(back to E progression)
I’m the one who wants to be with you
Deep inside I hope you'll feel it too.
E

E/F# E/G# E Asus2

B

C#m

Waited on a line of greens and blues
just to be the next to be with you.
Just to be the next to be with you.

Chorus
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TIME OF YOUR LIFE
1. Another turning point, a fork stuck in the road.
Time grabs you by the wrist, directs you where to go.
So make the best of this test, and don't ask why.
It's not a question, but a lesson learned in time.
Chorus:
It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life.
2. So take the photographs and still frames in your mind.
Hang it on a shelf in good health and good time.
Tattoos of memories and dead skin on trial.
For what it's worth, it was worth all the while.
Chorus X3

LET IT BE
C

G

Am

1.When I find myself in times of trouble, Mother
F

Chorus X2*

Mary comes to me
C

G

F

C- Dm-C

Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness, She is standing
right in front of me
Speaking words of wisdom, Let it be
Chorus:
Am

G

F

C

Let it be, let it be, let it be, let it be
C

There will be an answer, let it be

G

F C-Dm-C

Whisper words of wisdom, let it be
2.And when the broken hearted people, Living in
the world agree
There will be an answer, let it be
But though they may be parted, There is still a
chance that they will see

solo
Chorus
3.And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me
Shine on till tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music, Mother Mary
comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
Chorus
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TU
C9

Am

3.Tu, aşteptarea din amurg
Când secundele încet se scurg,
Cu atingeri moi de catifea,
Alintate-n mâna ta.

1.Tu eşti în globul de cristal
F

G

C

Am

Ce-mi arată drumul către mal,
F

G

C

Am

Când mă pierd în lumea mea şi-aş vrea
F

G

C

4.Tu eşti ideea de intens,
Căutării mele-i dai un sens,
Un motiv ca să încerc mai mult
Tu eşti vocea ce-o ascult,
Eşti chemarea de demult,
Ce mă face să nu-mi aparţin
Nu mai sunt eu, nu mai e nimic al meu
Eşti tu... Nu pleca ! Nu spune nu !

Să înving tristeţea grea.
2.Tu, nevăzută, dar te simt
Te ignor dar nu pot să mă mint,
Eşti în ceea ce respir, eşti tu
Firul ce mă leagă
Am

Em

F

De miracolul din zori,
G

Când din vis cobori
Am

Em

F

În tot ce ating în jurul meu
G

C

Am

Chipul tău îl văd mereu în gând,
F

G

C9

Eşti orice, oricum, oricând...

WHAT’S UP
A

1. 25 years of my life and still
Bm

D

Tryin' to get up that great big hill of hope
A

For a destination.
I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this
brotherhood of man,
For whatever that means.
Prechorus:
And so I cry sometimes, when I'm lying in bed
Just to get all out, what's in my head, then I,
I'm feeling, a little peculiar.
And so I wake in the morning, and I step
outside
And I take a deep breath, and I get real high,
and I
scream from the top of my lungs,
"What's going on?"

Chorus:
And I say, "Hey yeah yeah hey, hey yeah
yeah."
I said, "Hey, what's going on?"
And I say, "Hey yeah yeah hey, hey yeah
yeah."
I said, "Hey, what's going on?"
2. And I try, oh my god, do I try
I try all the time, in this institution.
And I pray, oh my god, do I pray
I pray every single day, for a revolution.
Prechorus
Chorus
Verse 1 /2
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DOI PAŞI ÎN URMA TA
Bb

Doi paşi…
C

F

C

2.Stai să mai vorbim puţin
Şi să ne amintim de prima zi.
Vreau ochii să ţi-i zăresc,
Să pot să îţi şoptesc că te iubesc.

1.Stau în urma trenului cu care vei pleca
G

Şi-mi pare rău.
C

F

Cred că-i semnul răului,
C

G

F

C

Nici nu te-am sărutat. Tare mi-e greu...

Văd cum la geam îţi aprinzi o ţigară,

Refren:

Tragi doar un fum şi-o striveşti.

C

Mâna prin par ţi-o petreci într-o doară,

F

G

F
F

Doi paşi nu sunt departe,
Bb

F

C
G

Mă uit la ceas şi oftez...

G

Doi paşi, doi paşi in urma ta.

Refren

C

Doi paşi nu sunt departe,

WIND OF CHANGE
C

Dm

1. I follow the Moskva

2. Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change.

C

Down to Gorky Park
Dm

Am7 G

Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change.

Chorus*
The world is closing in
Did you ever think?
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change.

Am

G

The wind of change blows straight
Am

Into the face of time
G

Like a storm wind that will ring
C

The freedom bell for peace of mind

Chorus:
C

G

Dm

Dm

G

Let your balalaika sing

Take me to the magic of the moment
C

E

G

What my guitar wants to say.

On a glory night
Dm

G

Am

Where the children of tomorrow dream away

Chorus*

G

In the wind of change.
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KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
G

D

Am

Knock, knock, knockin' on heaven's door

1. Mama, take this badge off of me
I can't use it any-more
It's getting dark, too dark to see
I feel I'm knockin' on heaven's door...
G

D

C

R: Knock, knock, knockin' on heaven's door
Hey, hey, hey, hey,.

2. Mama put my guns in the ground
I can't shoot them any-more
That long black cloud is comin' down
I feel I'm knockin' on heaven's door...

SUNT SĂRAC
Dm

Am

Am

Eu cu soarta mă împac.
2.Banul e vorba ţăranului
Banul este ochiul dracului.
Când îl ai îţi pare foarte mic
Când nu-l ai nu valorezi nimic.

1.Mă întreb ce s-ar fi întâmplat
Dm

Am

E

Am

Dacă-n zori m-aş fi trezit bogat
Deseori la asta m-am gândit
Însă visul meu nu s-a-mplinit.
Dm

Am

R: Sunt sărac, sunt sărac
Dm

Am

N-am un ban în buzunar
Dm

Am

Sunt sărac şi ce dacă
E

3.Fericirea n-o poţi cumpăra
Nici cu bani şi nici cu altceva
Cânt şi nimeni nu mă va opri
Să dau glas tăcerii inimii.

Am

NINGE
A

Ding ding ding

x4

A

E

1.Ninge-aşa frumos afară
D

A

Şi se simt mai buni şi veseli
Pentru că e sărbătoare
Fericirea lor depinde
Ding ding ding
Doar de mâncare

Lumea s-a închis în casă
A

E

Şi înfiptă în mâncare
D

A

E mai grasă, mai frumoasă
Ding ding ding x4
2.Copilaşii unsuroşi
Se strecoară-n aşternuturi
Şi cu poftă de sub unghii
Clănţăne şi-nghit rebuturi
Ding ding ding x2
3.Iar părinţii se îmbată
Sorb cu zgomot din pocale
Sfâşâie cu dinţii lacomi
Bucăţi din foste-animale

Ding ding ding x4
4.Mos Crăciun c-un sac de daruri
Trecea-ngândurat pe-afară
O familie de sărmani
L-a răpit şi îl prepară
Iar acum cu bucurie
Va anunţ: 'Lumea-i mai bună!'
Suntem toţi în farfurie
Ding ding ding
Pofta bună
Ding ding ding
Poftă bună
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WONDERWALL
1.Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now
2.Backbeat the word was on the street
That the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
But you never really had a doubt
I don't believe that anybody feels
The way I do about you now
Prechorus:
And all the roads we have to walk along are
winding
And all the lights that lead us there are

blinding
There are many things that I would
Like to say to you but I don't know how
Chorus:
Because maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonder wall
3.Today was gonna be the day?
But they'll never throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you're not to do
I don't believe that anybody
Feels the way I do
About you now
Prechorus
Chorus X2

SFÂRŞIT ŞI ÎNCEPUT DE LUME
G

1.La revedere iubito, a fost un vis frumos
Am

L-am scris împreună cu un creion gros
D

2.Înţelege odată că nu e vina ta
Înţelege măi fato că vreau altceva
Înţelege că viaţa mai joaca şi feste
Înţelege că nu-i, chiar nu-i o poveste

La revedere frumoaso’ a fost ceva trist
G

Refren

Pe care să-l iei cu tine-n paradis
La revedere ţi-am spus hai pleacă odată
Nu mai privi în urmă ce a fost este soartă
Ştiai că aşa se va întâmpla
Noi doi poate vom dispărea
La revedere măi fato tu chiar nu înţelegi
Au fost nişte clipe te rog să le negi
Au fost nişte vise care au dispărut
Da-le ‘napoi au fost doar un împrumut

3.Priveste-mi ochii ce mult i-ai iubit
Priveşte-mi sufletul ce l-ai ocolit
Priveşte-ţi viaţa şi spune-mi are rost
Să fi cu mine fără folos
Priveşte minciuna frumoasă la-nceput
Arunc-o în ghenă şi zii a dispărut
Aruncă-ţi viaţa spre altul mai bun
Care-o fi ăla să-l prefac în scrum

Refren:

Refren

G

Asta ne este viaţa şi moartea
Am

Un etern sfârşit şi început
D

De lumi şi de morţi şi de vieţi mi-e totuna
G

Căci lumea e un etern nesfârşit

4.Nu-ti cere viata înapoi cum a fost
Nu-ti cere iubirea nu are rost
Priveşte-nainte si urăşte ce vezi
Căci uite cel nou îţi va spune sa pleci
Refren x2
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UNDE EŞTI
Am

Cadd9

1.Ieri am trecut pe strada pe care
G

Am (Asus2)

Alta dată o priveam cu ochii reci
Cu ochii goi, cu care-o poate privi
Un străin ce nu cunoaşte viitorul
Treceam cu paşi uşori si plini de teama
Sa nu sfărm visele din noi
Treceam cu priviri reci prin gara
Visând, visând numai la noi

Refren:
Am

C

Unde eşti, unde eşti tu, înger nebun
F

Am (Asus2)

Visul din trecut, viitorul ce nu-l ştiu
Pe cine priveşti, cu cine visezi tu sălbatica
floare
Coşmarul din prezent si visul de apoi
îmi amintesc uşor de noaptea
când îmi şopteai si m-amăgeai
sclipiri de jar distrugeau soarta
si eu mă pierdeam
Refren

CASTELUL
Refren după fiecare strofa.
Em

C

1.Cândva de mult un crâng de brazi
D

Em

Păzea un vechi castel
Şi-o şatră de ţigani nomazi
Au poposit la el.
2. Şi cum făceau ţiganii foc
Din lemnele de pin
Ţigănci cu cărţi şi cu ghioc
Plecat-au prin vecini
3.Şi-aveau ţiganii ochi adânci
Şi galbeni prinşi în plete
Şi-aveau cu ei un cârd de ţânci
Şi-un cârd de negre fete.
4.Cândva un tânăr castelan
Privind prin vechi ferestre
Zări o fata de ţigan
Frumoasa ca-n poveste.

5.Şi-avea cu el, în drumul său
Un biet copil de casă
Şi-a pus s-aducă la castel
Ţiganca cea frumoasă
6.Iubita mea, frumoasa mea
Cu drag sa fii as vrea
Stăpâna de acum mereu
A sufletului meu.
7.Trecu un an mai mult de-atunci
Si-n patul de mătase
Frumoasa fată de ţigan
Era de-acum crăiasă.
8.Trecu încă doi ani de atunci
Ţiganii plini de fum
Lângă castelul solitar
Au poposit în drum.
9. Odorul meu, iubitul meu
Eu libertate vreau
Sa hoinăresc mereu mereu
Adio, dragul meu.
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MIRUNA
C

Am

Uşor te-ndreptai spre Calea Moşilor
Să-ţi iei bluză pepit de la Bucur Obor,
Bluză pepit de la Bucur Obor.

Draga Miruna, îţi spun printre şoapte
F

Em

Îmi place cămaşa ta de noapte,
C

Am

Dar, mai ales, vreau să-ti dau de ştire
F

G

Să mi-o laşi ca amintire.
Să mi-o laşi ca amintire.
Nespus de frumos dormeai o noapte blândă,
Zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă,
Să nu te trezesc să-ţi tulbur visele tale,
Dar vreau să-ţi iau şi costumul de baie,
Să te-admir cu şi fără costumul de baie.
Am

Em

În Grădina Botanică, într-o duminică
F

G

Ea se plimbă.
Ne-am fotografiat , cu un vechi aparat
Automat.
Un celebru şi bun coleg de facultate
Spunea c-aveai blugii rupţi la spate,
Veneai spre casă când afara ploua
Cu troleibuzul optzeş'nouă,
Blondă şi tristă cum ne-ai plăcut nouă.
Cu pălăria de paie cu panglică mov,
Ieşeai din clădirea de pe strada Snagov,

Venind din practică
Poşetă galbenă
Ea îşi luă.
În magazin-a intrat
Fustă şi-a cumpărat
Maxi-nflorat.
Îmi place cămaşa ta de noapte,
Dar, mai ales, vreau să-ţi dau de ştire
Să mi-o laşi ca amintire,
Să mi-o laşi ca amintire...
Acum mă priveşti dintr-o poză cu zimţi,
Atunci aveai nervi, dar şi buze fierbinţi,
Şi te-auzeam cum strigai, printre şoapte;
"Unde-i cămaşa mea de noapte?
Unde-i cămaşa mea de noapte?"
La mine-i cămaşa ta de noapte,
La mine-i cămaşa ta de noapte,
Plâng pe cămaşa ta de noapte,
Plâng pe cămaşa ta de noapte,
Plâng pe cămaşa ta de noapte...

ALUNGĂ-ŢI SOMNUL
Em

C

1. Singuratic strada traversez
D

Em

Felinare s-au aprins
Nu ştiu de sunt treaz sau de visez
Şi de ce ne-am despărţit
N-am să uit nicicând frumoasa seara
În care noi ne-am cunoscut
Era cald căci era vară
Ne-am privit şi ne-am zâmbit

2. Trebuia să strig mărturisind
Că nu-s omul potrivit
Trebuia să te fii gândit
Cât de mult m-ai amăgit
Te-am dorit din prima clipa
Cât de mult noi ne-am iubit
E-o poveste de iubire
Care astăzi s-a sfârşi

R. Alungă-ţi somnul, gândurile rele
Şi toate îndoielile-or să piară
De ce nu crezi în cântecele mele
Cu toată dragostea ta de fecioară
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OMAGIUL UNUI ALIPINST
G

Am

6. Din clipă-n clipă vântul se-nteţeşte
De stânca îngheţata mă izbeşte
S-a pus ca din senin o ceaţă deasă
Iubito, tu să stai cuminte-acasă

1. Mă-ndrept către un munte fără nume
D

G

Să îmi cobor privirea înspre lume
Sufăr de-o boală care nu mă lasă
Iubito, tu sa stai cuminte-acasă

7. Am îngheţat nimic nu mă mai doare
Şi parcă urlă lupu-n depărtare
Un fel de linişte încă m-apasă
Iubito, tu să stai cuminte-acasă

2. E greu urcuşul, vântul mă sfâşie
Şi viaţa mi-atârnată de-o frânghie
În jurul meu se las-o ceaţă deasă
Iubito, tu să stai cuminte acasă

8. Aud o voce ca din nefiinţa
Care-mi rosteşte-o tainică sentinţa
Şi am o ameţeala păcătoasa
Iubito, tu să stai cuminte-acasă

3. Şi bate crivăţ rece dintr-o parte
Stau atârnat între destin şi moarte
Un fel de linişte încet m-apasă
Iubito, tu să stai cuminte-acasă

9. Mâna-ngheţata încet mi se desprinde
În braţe infinitul mă cuprinde
Un ultim salt de circ dar fără plasă
Iubito, tu să stai cuminte-n casa

4. Pe-o piatră mi-a alunecat piciorul
Sub mine se întinde negru hăul
Şi funia-i pe jumătate roasă
Iubito, tu să stai cuminte-acasă
5. Mai fac un pas, încremenesc pe stânca
Sub mine e-o prăpastie adâncă
Simt cum puterile încet mă lasă
Iubito, tu să stai cuminte acasă

10. Şi când în munţii goi un vânt abate
Apleacă-ţi ochii în singurătate
Şi când tăcuta noapte-n geam se lasă
Iubito, tu să plângi cuminte acasă.

VAGABOANDA
Am

G

1. Era blondă, tunsă scurt
E

Am

Se purta la minijup
Se ducea la cinema
Şi eu m-am luat după ea
Lângă ea m-am aşezat
Şi timid am întrebat
Aş da tot să o întâlnesc
Şi să-i spun cât o iubesc
R. Sunt un vagabond şi n-am nici un rost
Dar aş vrea să te cunosc
Sunt un vagabond şi n-am nici un ban
Dar aş vrea ca să te am
Eşti o vagaboandă şi n-ai nici o soartă
Dar aş vrea să-mi fii amantă
Sunt un vagabond şi n-am nici un rost

Dar aş vrea să te cunosc
2. Frumoasă ai fost mereu
Vei rămâne întotdeauna
Vei apărea-n sufletul meu
Cum pe cer apare luna
A doua zi de dimineaţă
Ea în poartă m-aştepta
Eram în haine kaki
Nu credeam ca-i să mai vii
3. După nouă luni jumate
Ea în poartă m-aştepta
Cu-n copil micuţ în braţe
Plângea şi mă blestema
Şi acum am viaţa amară
Plătesc pensie alimentară
Un copil făcut în pripă
Fără nici un fel de frică
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APROAPE DE VOI
Am Asus2 Dm Dsus2

Am

C

G

R. Şi de-o fi şi eu să mor
Am

Asus2

Dm

Dsus2

1. In seara asta vreau să beau
Să uit de-orice nevoi
Să sparg paharul şi să spun
Am

Asus2

Am

Sunt acum aici cu voi
Nu ştiu cât timp mi-a mai rămas
Dar vreau să mi-l petrec
Cu voi care mi-aţi fost alături
La bine şi la greu

Dm

Am

Nu vreau să vă întristaţi
F

G

Am

Să cântaţi şi să jucaţi până-n zori
Şi dacă din când în când
O să mă primiţi în gând
Voi fi aproape de voi
2. Închin paharul şi vă spun
Îi mulţumesc Celui de sus
Că mi v-a dat prieteni buni
şi nu-s singur pe acest drum

AMINTIRE CU HAIDUCI
Am

C

Dm

Am

1. În codrul verde nu se mai pierde
Dm

Am

G7

C

Nu se mai vede urmă de cal
Am

C

Dm

Am

2. Unde s-au dus? Unde-au apus?
Anii de sus ai gloriei lor?
Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele,
Caii şi flintele haiducilor?

De la izvoare nu mai apare
Dm

Am

E

Am

Urma călare a vreunui haiduc.

3. La drumul mare nu mai apare
Să mai omoare câte-un ciocoi
Să-i ia toţi banii pentru ţăranii
Pentru sărmanii plini de nevoi.
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MAI RĂMÂI PUŢIN
Capo 1

G
D

A

1. Ai venit, de ce
G

D
A

D

G
A

D

A
A

G

A

Se ridică totul cu un ton pana la sfârşitul
cântecului...

Câte-au fost, între noi să-ncerci să
A

A

Mai lasă-mi-te-o zi

Ai să laşi în urmă toate
D

A

În plutiri de aripi calde

Vrei să-mi spui pentru ce
G

A

Zbor de vise ce nu mint

Ai uitat ceva sau poate
G

A

Să-mi înşire-n mână salbe

G

Mai găseşti un rost
G

A

D

A

E

B

Vreun motiv să amâni ce e de-acum definitiv

3.Te mai vreau şi azi

2. Ia un loc, îl mai ai
Pân' la miezul nopţii este
Timp destul să mai stai
Poate vrei să trecem peste
Inhibări şi tristeţi cu iz de
Gări sau poate acum
Vrei sa uiţi ce puţin rămâne până pleci la drum

Ca o ploaie de lumină

Refren:

Să îi prind când vei fii departe dorul să-mi alint

A
E
A

G

A

Este cea din urma seară
A

Efemeră ca un nor
G

A

Vraja n-o lăsa să piară
D

B

Şi-ntr-o linişte deplină
A

B

Să colind ceru-n ochii tăi
E

B

A

Şi strop de stea ce vin
B

E

B

A

Mai rămâi puţin, te rog
D

B

Peste trup să-mi cazi

A
D

B

A

Lasă-ţi părul să-l alint

4.Să nu spui nimic
Nu-i nevoie de cuvinte
Mai adormi un pic
Sa-mi rămână aşa in minte
S-a făcut prea târziu ca să mai
Pleci şi trenul tău
A trecut neîmplinit rămâne astăzi rostul său
Refren X2
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MOARTEA UNUI ALPINIST
E

Am

Dm

C

2.Stânca grea şi dură viaţa i-a răpit
Duhurile văii casă i-au făcut
Giulgiul îi e zăpada pe care-a iubit-o
Vântul îl jeleşte ca la început.

1.Ninge peste munte cu melancolie
Am

E

Dm

C

Ninge peste moartea unui alpinist
Ninge peste creste, ninge şi sfâşie
Inima ce-mi bate azi în pieptul trist.
Am

3.Voi cei ce astăzi dormiţi în munţi
Voi pe care stânca dură v-a învins
O, pustietatea lasă să v-asculte
Iar şoptirea blândă mi se pare plâns.

E

R: Ninge sfânt şi păgân,
Dm

C

Numai ochii ne rămân
Am

E7

Am

E

4.Pulberea uitării ninge pe morminte
Cei legaţi în coardă nu vă vor uita
Către culmea vieţii mergem înainte
Până-n ziua-n care stânca ne-o trăda.

Despărţirea să ne-o vadă
Căci în munţi noi ne-am stins
Şi-am ajuns de-atâta nins
Nişte oameni de zăpadă.

VULTURUL
Am

Dm

E

1.Ieri am văzut un vultur murind
G

Am

Nu pot să-l iubesc, deşi l-am iubit.

C

Cădea spre abisul de nedesluşit
Am

Dm

Şi aripa lui abia fâlfâind
E

Am

Nicicând nu credeam c-a zburat spre zenit.
Am

Dm

R: Era în amurg şi cerul plângea
G

C

Cu stropi de argint pe leşul zdrobit
Am

Dm

2.Nu plânge iubito, tu n-ai nici o vină
Eu sunt cel ce pleacă cu ochi trişti şi goi
În faţa mea parcă ar sta o străină
Deşi n-am uitat tot ce-a fost între noi.
3.Acum poţi să pleci oriunde-ai putea
Să uiţi să mă-ngropi în noaptea adâncă
Dar iată iubito că nu pot uita
Destinul ce-mi lasă în cale o stâncă.

Un vultur e mort şi-n inima mea

NUMAI UNA
A

F#m

E

A

O pierd din ochi de dragă

3. La vorbă-n drum trei ceasuri trec
Ea pleacă, eu mă fac că plec
Dar stau acolo şi-o petrec
Cu ochii cât e zarea
Dar stau acolo şi-o petrec
Cu ochii cât e zarea

2. Eu când o văd îngălbenesc
Şi când o văd mă-mbolnăvesc
Iar când vin alţii de-o peţesc
Vin popi de mă dezleagă
Iar când vin alţii de-o peţesc
Vin popi de mă dezleagă

4. Să-mi zică lumea cât o vrea
Mi-e dragă mie şi e-a mea
Decât să mă despart de ea
Mai bine aprind tot satul
Decât să mă despart de ea
Mai bine aprind tot satul

1. Pe umeri pletele-i curg râu
Mlădie-i ca un spic de grâu
D

E

F#m

Cu şorţul negru prins la brâu
A

C#

F#m

22

FATA DIN VIS
D

A

G

A

Refren:

1.Îmi amintesc de tine
D

A

G

Bm

A

Stăteai în faţa mea
D

D

A

G

D

A

G

A

A

G

A

În noaptea-n care ţi-am zis

A fost de-ajuns o privire
A

A

Pornesc la drum prin noapte
Bm

G

A

G

Că numai tu dintre toate

Ce n-o pot, n-o pot uita

A

D

A

G

Doar tu eşti fata din vis
2.Cu braţele-amândouă
Încerc să te regăsesc
Să fim din nou împreună
E tot ce pot să îmi doresc

5.Privesc la trenul care
Ducea nepăsător
Căldura şoaptei tale
Ce-avea s-o piardă până-n zori.

3.Cu gândul preţ de o clipă
Să te-nţeleg aş fi vrut
Aş fi rămas cu tine
C-am să te pierd nu am crezut

6.Afara numai vântul
Gonind prin ploaie spunea
Ca lasă-n urma timpul
Ce mult prea, prea iute-alerga

4.Afară numai vântul
Gonind prin noapte spunea
Că lasă-n urmă timpul
Ce mult prea, prea iute-alerga

D

A

G

7.Dacă vrei (dacă vrei)
A

D-A-G-A

Voi fi cu tine
D

A

G

Dacă vrei (dacă vrei)
A

D-A-G

Voi sta lângă tine.

NOTHING ELSE MATTERS
Em

D

C

Refren:

1.So close no matter how far
Em

D

CAD
C

Couldn't be much more from the heart
Em

D

G

B

Never cared for what they do
AD

C

Forever trusting who we are

AD

Em

But I know

And nothing else matters

3.Trust I seek and find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

C

Never cared for what they know

Em

2.Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
And nothing else matters

C

1. Refren 2. 3.
Never cared for what they say
Never cared for what they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know
1.
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ŢI-AM DAT UN INEL
[_Intro_] D Dsus2 D Dsus2
D

Bm Bsus2 Bm Bsus2 G G G G D Dsus2 D Dsus2

Dsus2

D

Dsus2

1.Poa' să vină primăvara, cu alaiul ei de flori
Bm

Bsus2

Bm

Bsus2

Poa' să vină ş-altă vară, fără tine nu le voi
G

D

Dsus2

D

Dsus2

Poa' să vină cine-o vrea să vină, dacă nu eşti tu e în zadar, mmm, da
D

Dsus2

D

Dsus2

Seara 'ncepe fără tine, noaptea este şi mai grea
Bm

Bsus2

Bm

Bsus2

Când mă trezesc şi lângă mine, nu găsesc iubirea ta
G

D

Dsus2 D

Dsus2

Şi crede-mă, crede-mă că fără tine nu sunt eu, nu, nu, nu
Bm

G

A

2.Am lăsat la uşa casei tale un inel
Bm

G

A

Dacă vrei o veste de la mine iţi spune el
Bm

G

A

Dacă vrei să fii cu mine nu mai aştepta, nu aştepta, nu aştepta
[_Refren_]
D

Dsus2

D

Dsus2

Bm

Bsus2

Ţi-am dat un inel
Bm

Bsus2

Ţi-am dat un inel
G

Ţi-am dat un inel
D Dsus2 D Dsus2

Mare cât inima mea
3.Ştii prea bine că-mi eşti dragă, ştii prea bine că te vreau
Ştii prea bine viaţa-ntreagă, pentru tine eu o dau
Şi nu uita, nu uita că dragostea nu s-a pierdut, nu, nu, nu
4.Dacă însă toate astea te-ar aduce înapoi
Dacă zilele şi nopţile sunt pentru amândoi
Dacă crezi în mine, vino şi nu aştepta, nu aştepta, nu aştepta
Refren X2
5.7 inimi am în mine, 7 vieţi de aş avea
Dintre toate ştii prea bine, tot pe tine te-aş lua
Vremea însă nu ne iartă, lasă totul cum era
Şi vino-acum, şi vino-acum, şi vino-acum
Refren X2
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GAŞCA
Am

2.La şcoală când mergeam
Şi gândul nu-mi era la carte
Pe fete le ciupeam
Şi visele-mi erau deşarte.
Cu sticla-n buzunar
Şi "Mărăşeştii" la pachete
Îmi amintesc cu aceeaşi sete
De viaţa de hoinar.

1.Mormane de scrisori,
E

Îmi amintesc de vremea aceea
E7

Când colindam prin şcoli
Am

Şi nu ştiam ce e femeia.
C

Cu sticla-n buzunar
Dm

Şi cu Carpaţii la şosete
E

Îmi amintesc cu aceeaşi sete
Am

De viaţa de hoinar.
A7

Dm

Am

R: Hei, unde e gaşca de altă-dată?

3.Apoi m-am însurat
Si am aflat de vorba aceea
Cum e sa fii bărbat
Si cat de-a dracu e femeia
Femeia va striga
“Mai stai acasă mai bărbate”
Cu toţi ne-am adunat si astfel am cântat

E

Cu care-o făceam lată
E7

Am

Prin baruri colindând
Hei, gaşca cheflie de-altădată
E azi împrăştiată
Dar n-am s-o uit nicicând.

R*: Daca ştiam pe vremea-ceea
Ce-a dracu e femeia
Nu mă mai însuram
Ce-mi trebuia însurătoare
S-o port eu la spinare
Atât amar de ani

OMUL PLAJEI
D

F#

1.La birou am un şef idiot
G

A

Nu-nţelege că eu trebuie să înot
Secretara mea a înţeles
Stă pe plaja şi bea liniştita un nes
2.Toţi colegi-mi spun că-s nebun
Şi că-n viaţă reuşeşti numai în costum
Eu le spun că un slip e de ajuns
Zece beri şi-o gagică cu trupul uns

Refren:
D

D7

G

A

Fraţilor vă spun cinstit oraşul m-a nenorocit
D

D7

G

A

Hai să ne mutăm la mare, o ţară de oraşe
goale
Singura noastră scăpare
să rămânem toţi la mare
3.Pe vecinii mei de la bloc
Îi anunţ că mă mut la cort
Soarele oricât m-aş chinui
Nu răsare din blocul de vizavi
4.În asfalt nu te poţi oglindi
Nici în cada nu poţi pluti
Nu mai vreau să fac dragoste-n pat
Marea a înţeles şi m-a adoptat
Refren X2
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N-AM CHEF AZI
A

A7M

A6

A

Nu am chef azi, nu am chef azi
D

D7M

D6

D

N-am chef de nimic
A

A7M

A6

A

Nu am chef azi, nu am chef azi
D

D7M

D6

D

De votcă sau de gin, tequila rom sau vin
Bm

E6

Ţigări nu mai vorbesc, iar pe tine, pe tine, pe tine, te urăsc
Nu te vreau azi
Nu mă vrei azi, nu mă vrei azi
S-a ridicat uşor avea un umăr gol
Şi zâmbetul amar, băiete eşti prost, iar eu nu sunt o curvă pe-un trotuar
Nu mă vrei azi, nu mă vrei azi
Nu te vreau azi, nimic mai uşor
Nu mă vrei azi, nu te vreau azi
Eu voi pleca-n curând, rămâi cu mine-n gând
E lapte-n frigider, iar banii, ciorapii şi şapca ta sunt pe calorifer
Te-am iubit azi, te iubeam azi
Te-am iubit, fraiere
Ne vedem joi, ne vedem joi
Am urlat după ea
Vreau să vii joi, vreau să vii joi, alerg desculţ pe hol, dar holul este gol
Un păhărel de vin, mă uit cine e, vecinul meu Dan de la mezanin
Au trecut ani, au trecut ani, şi viaţa s-a schimbat, mi-am luat şi eu nevastă, urâtă şi cam proastă,
am doi copii cu ea şi mă feresc cât pot de mult de soacra mea.
Au trecut ani, au trecut ani
Şi viaţa s-a schimbat
Au trecut ani, au trecut ani
Mă duc mereu pe hol, dar holul este gol
Nu-i lapte-n frigider, iar banii, ciorapii şi şapca ta, nu-s pe calorifer
Au trecut ani
Nu-s pe calorifer
Au trecut ani, am fost un fraier
Au trecut ani, nu-s pe calorifer
Am fost un mare, mare fraier
Au trecut ani, dar au trecut ani
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SPRE ZIUĂ
Am

Dm

1.E noapte, împreună zburăm
Lumina s-o apărăm
C

Refren:
C
Am

Căci timpul nu mai poate aştepta

G

Noapte şi zi
Am

F

Ce contează de ai fi
2.În noaptea rece chiar de ar fi
Un drum istovitor
Apare luna şi ştiu cât mi-e de dor
3.E noapte, împreună zburăm
Lumina s-o apărăm
S-o apărăm, pe tine te-aşteptam
Bridge:
Em

Spre ziuă hai acum
Dm

Em

Prin noapte evadăm
Iubirea noastră veşnic
F

C

F

Doar o stea din mii şi mii
G

Din toate cele
Doar tu ai şti
Cât de mult te pot iubi
Dintr-atâtea mii şi mii
De alte stele
2.
Bridge
Refren X4

G

Vreau s-o apărăm

18 ANI
C

G

1.Am doar optişpe’ ani,
Am

F

Sunt nebun, iubesc şi nu am bani!
Nimeni nu-mi stă în drum,
Am şoseaua mea doar cu-n singur sens
mă va duce undeva…
2.Bacu l-am luat uşor,
Am copiat la mate şi la sport.
Şcoala s-a terminat,
Libertate frate, poate facultate, şi viaţă de
noapte
Refren:
Visele mele se împlinesc
Cât bat din palme sau cât clipesc!
Respir iubire, mănânc iubire
Va dau la toţi si va molipsesc.
Nimic in lume nu mă opreşte
Să urlu tare SUNT FERICIT!!!
Nu-mi strigaţi ce să fac,
Fiindcă timpu-i un ac
Iar noi suntem aţa din el!

3.Ziua când te-am văzut
Inima mi s-a urcat in gât,
Şi n-a mai coborât…
Bate-acolo sus iar când te sărut cinci bătăi în
plus pe minut.
4.Nu mai vreau altceva,
Ochii verzi şi parul tău mi-ajung.
Stai nu te mai mişca!
Asta-i poza noastră, 28 februarie, la metrou la
gară ne iubim!
Refren
5.Numai pentru noi doi,
Timpul sa se-oprească intr-o joi…
Şi să îl păcălim,
Să-i dam drumul din nou şi să o ia din loc doar
când o fi să ne despărţim!
6.Lume cât te iubesc!
Sufletul mi-e bombă, explodez!
Vise în mii de părţi,
Vi le fac cadou, împliniţi-le voi, visul meu îl
trăiesc chiar acum
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TARDIVE
Am

G

C

Dm

1.A fost un joc de copil fără rost, un joc inutil
F

Am

Am sperat să pot face din vise şi flori
C

G

Am

2.Păcat că n-ai ştiut ce curat
Mi-e cântecul mut
Lângă tine-am aflat ce e setea de vis
Şi tristeţea unui învins.

Un neant în care să zbori.
R:
C
G
Nici nu ştiu ce să spun, mi-este sufletul gol
Dm

Am

Aş vrea iar să te-aduc peste clipe ce dor
C

G

Dm

3.Îmi şterg o lacrimă caldă, zâmbesc
Căci viaţa mă-ndeamnă
Să nu uit că mi-e dat să şi pierd uneori
Că ades e greu chiar să mori.

Am

Am rămas fără glas, bun rămas

LACRIMI ŞI SURÂS
Em

D

C

1.Când lacrimi calde ţi s-au scurs

3.Nu înţelegeam că despărţirea
Nu înţelegeam că despărţirea
Venise atuncea între noi
Venise atuncea între noi
Şi încă mai speram iubirea
Şi încă mai speram iubirea
Purtată printre atâtea ploi

Am

Când lacrimi calde ţi s-au scurs
D

Em

De pe obraz în palma mea
De pe obraz în palma mea
D

C

Aveai pe buze un surâs
Am

Aveai pe buze un surâs
D

4.Ce aş fi putut atunci să-ţi spun
Ce aş fi putut atunci să-ţi spun
Nici nu mai ştiu şi nici nu-mi pasă
Nici nu mai ştiu şi nici nu-mi pasă
Cu ochii închişi pornesc din nou la drum
Cu ochii închişi pornesc la drum
Un călător pribeag care se-ntoarce acasă

GDC

Şi cât de bine îţi stătea
2.Erai doar lacrimi şi surâs
Erai doar lacrimi şi surâs
Şi ochii-n noapte-ţi străluceau
Şi ochii-n noapte-ţi străluceau
Eu am fost tare tu ai plâns
Eu am fost tare tu ai plâns
Si amintirile dureau

ROMANŢĂ DE TOAMNĂ
G

Em

1.Nu pot să stau drept merg cu toamna-n
piept
C

D

Vântu-n toate rănile mă doare
Şi pe orice drum ca un vers postum
Vine frunza în întâmpinare.
R: Şi-am să-ţi scriu scrisori
Pe tulpini de flori
De lumina stelelor pătrunse
Şi-un roman să-ţi scriu
Folosind pe viu sub umbra de nuc
Tincturi de frunze.

2.Putredul accent a lovit atent
Fiecare fir de iarbă verde
Clipe indigo care încotro
Să avem motive de a ne pierde.
3.Frunze îţi trimit scrise cu grafit
Sau cu movul iernii care vine
Ce să-ţi mai înşir, frunze în delir
Te iubesc şi mă gândesc la tine.
4.Orişiunde merg frunze cad din cer
Şi din clopot ni se-aude mersul
Scriu scrisori pe flori lăcrimând în ploi
Într-un liber schimb cu universul.
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AM NEVOIE DE TINE
D

1.În liniştea mea
Bm

Mă întreb de-aş putea
G

A

Să te simt aproape din nou
Îmi revin amintiri
Gânduri ce vor veni
Să-mi aducă în suflet un gol
Îmi lipseşte curajul de a-ţi spune ce simt
Nimic nu s-a schimbat
Sentimente pierdute, le-am reîntâlnit
De acum eu le-am aflat
Am nevoie de tine...

2.Azi încerc să m-ascund
Încerc să nu uit
Mă gândesc la tine mereu
Totu-mi pare tăcut, totu-mi pare pierdut
Devine tot mai greu
Refren:
Am nevoie de tine
Când mă trezesc
Am nevoie de tine
Să pot să visez
Am nevoie de tine
Să mă asculţi
Am nevoie de tine
Să nu mă uiţi
Refren

STRADA TA
G

D

C

D

R.

1.Ieri am trecut pe strada ta
Şi soarele se tot juca
Când apărea când dispărea
Din calea norilor fugea.
Em

C

Em

G

C

C

R2: Te voi aştepta
D

G

D

C

D

Voi veni pe strada ta
C

R: Doar o privire, atâta aşteptam
Em

D

D

Doar o privire mai speram
2.Ai apărut la geam târziu
Ce ora era nici nu mai ştiu
O clipă doar tu m-ai zărit
Şi te-am strigat dar n-ai venit

D

G

D

C

Te aştept mereu
D

Fără tine mi-e greu
Solo
R2. X2
R2 (Mai sus cu un ton)
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BABY
Intro: C Em Am Am/G F F G
C
Am

F

1.Cât am fost de singur, tu nu ai ştiut
F

Ţi-ai ferit mereu privirea, de la început
Em
Fm

2.Baby ştiu acum că mergi să întâlneşti
Un străin ce te va duce, la casa din poveşti
Ce noroc, ce mare nenoroc
G

C

Am

Că timpul stinge totul, dar focul naşte foc
F

G

C

Am

Baby, baby, baby, tu vei fi a mea
Fm

Eb

F

B: E toamnă-n viaţa mea, totul este scrum
Eb

F

Ştiam ca vei pleca dar lasă-mă să-ţi spun
R X2
Intro
C

Mai dă-i o zi din viaţa ta,
F

Am

Tu eşti unica iubire, unica iubire

Te caut zi şi noapte, te caut, dar ştiu că e-n
zadar

F

C
F

Anii trec, şi viaţa merge iar
F

G

Ca un răsărit de soare, după noaptea grea

G

Am

Am

R: Baby, baby, baby, tu vei fi a mea

Em

Tu vei fi a mea

G

acelui om care-ţi spunea

NU-I NIMIC, ASTA E!
C

G

Am

1.Ei, şi la ce bun să întrebi de ce, iubito
F

G

Dacă n-ai aflat deja
C

G

Am

Ei, şi la ce bun să întrebi de ce, iubito
D7

G

G7

Acum tot n-ar mai conta.
C

C7

Când cocoşii tăi vor cânta în zori
F

D7

Pe geam te uită eu sunt călător
C

G

Dar mă tot frământ şi mă gândesc pe calea
mea
Iubeam o femeie, biet copil îmi spuneam
Ei inima i-am dat dar ea sufletu-mi dorea
Dar nu-i nimic asta e!

Am

Tu eşti de vină că mă pierd din nou în nori
C

3.Ei şi la ce bun să mă mai strigi pe nume
Cum nu te-am mai auzit
Ei şi la ce bun să mă mai strigi pe nume
Ne te-aud am asurzit.

G

C

Dar nu-i nimic asta e!
2.Ei şi la ce bun s-aprinzi acum lumina
Cea de care n-am aflat
Ei şi la ce bun s-aprinzi acum lumina
Drumul meu e-ntunecat.
Dar doream cumplit să fi găsit ceva de spus
O vorbă bună ce-napoi m-ar fi adus
Timp de vorbe multe pentru noi n-a fost deajuns
Dar nu-i nimic asta e!

4.Şi deci, deci adio
Unde plec păi nu prea ştiu
Dar pe curând nu-i bun iubito
Un adio e mai viu.
Nu, nu-i timp acum de vreun vag reproş
Puteai tu multe, dar ce folos
Tu mi-ai cheltuit anii mei cei mai frumoşi
Dar nu-i nimic asta e!
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MICA ŢIGANIADĂ
G

Am

1.Trec ţigani pe drum, drumu-i plin de fum
C

C

Em Am

Fumu-i plin de scrum, foc ardea
Vai ţigani, ţigani, gipsy şi gitani
Fără cer şi ani, trec pe drum.
2.Ţigănie rai, rai care erai
Am E Am

Caravan serai giacardea
Raiul meu beteag de pe alt meleag
Cât îmi eşti de drag, nu ştiu cum.
3.Trec ţigani prin colb, colbul este orb
Orbul e un corb giacardea
Cade seara-n câmp soarele-i scălâmb
Cortul este strâmb foc ardea.
3.Fac ţiganii foc, focu-i la mijloc
Fete cu ghioc
Şi cu cărţi de joc, hai noroc, noroc
Vino la soroc.
4.Vino să-ţi ghicesc cărţile vorbesc
Şi nu ne minţesc, giacardea
Fată de caro sub cer indigo
Să-ţi spun încotro foc ardea.

5.Că mulţi ani s-au scurs de când el s-a dus
Cu un pui de urs pe un drum
Cu belciug şi lanţ fără nici un sfanţ
Spre un târg bizanţ foc ardea.
6.Zaiafet acum lăutari duium
Numai tu nicicum, giacardea
Noaptea de-ar veni pe pământul gri
De ne-ar adormi orişicum.
7.O dar azi dar azi ceru-i de atlaz
Soarele-n extaz
Ei se duc la pas spre un alt popas
Şatră de pripas
Până nu-i mai vezi, până nu-i mai crezi
Şi din ochi îi pierzi
Printre ceţuri verzi, ceţuri de livezi
Vezi că nu-i mai vezi.
Giacardea, cardea
Gialino mura
Gia mura mura
Ce mişto ...

NUMAI NOI
Em

G

D

1.Numai noi, suntem împreună
Em

G

D

Numai noi sub clarul de lună
G

Em

D

Em

Suntem doi fericiţi în munte
Tu şi eu cuplul fericirii
Eu şi tu vis al împlinirii
Iar în păr porţi doar flori de munte.
G

D

Am

R: Vom fi singuri prin văi şi pe creste
Din noi doi va rămâne o poveste
G

D

B7

Em

Împreună vom fi şi ne vom iubi.

2.Numai noi, câtă poezie
Numai noi, noaptea e târzie
Focul doar mai trosneşte parcă
Sunt al tău, nu mai sunt cuvinte
Eşti a mea, ne iubim pe munte
Pat de flori, şi-mpărţim o soartă.
3.Jos sunt flori, pe cer numai stele
Ne iubim martore-s doar ele
Adormim ca şi doi copii
Numai vis sub clarul de lună
Numai vis, suntem împreună
Amândoi plini de bucurie.

31

RUNAWAY TRAIN
C

How on Earth did I get so jaded?
Life's mysteries seem so faded
I can go where no one else can go
I know what no one else knows
Here I am just drowning in the rain
With a ticket for a runaway train

1. Call you up in the middle of the night
Em

Like a firefly without a light
Am

You were there like a blowtorch burning
G

I was a key that could use a little turning
So tired that I couldn't even sleep
So many secrets I couldn't keep
Promised myself I wouldn't weep
One more promise I couldn't keep
F

And everything seems cut and dry
Day and night, Earth and sky
Somehow I just don't believe it
Chorus

G

It seems no one can help me now
C

3. Bought a ticket for a runaway train
Like a madman laughing at the rain
A little out of touch, a little insane
It's just easier than dealing with the pain

Am

I'm in too deep, there's no way out
F

Em

G

This time I have really led myself astray
Chorus:
Runaway train never going back
Wrong way on a one-way track
Seems like I should be getting somewhere
Somehow I'm neither here nor there

Chorus

2. Can you help me remember how to smile?
Make it somehow all seem worthwhile

Runaway train never comin' back
Runaway train tearin' up the track
Runaway train burnin' in my veins
Runaway but it always seems the same

AM OBOSIT
Capo 1st fret
C

Spre ale tale buze dulci.
G Dm

Am

R: Am obosit să te mai aştept
C

G

O toamna cade peste mine
Şi să te iert ar fi nedrept
Sunt singur şi mă simt mai bine.
C

G

1. Mă plimb pe străzi acoperite
Dm

Refren

Dm E Am

Am

De lacrima copacilor
Iţi simt privirea ta fierbinte
Cum mă priveşte-ntâmplător

2. Şi ziua-ncetişor se lasă
Peste pădurile d-argint
Aş vrea să mă întorc acasă
Aş vrea să aflu cine sunt.
Te vei întoarce tot la mine
Şi printre frunze vom dansa
Acum te las ca ziua vine
Dispari şi tu zâmbet de stea.

Alerg sa-ti prind îmbrăţişarea
La pieptul tău iar să mă strângi
Dar rătăcesc din nou cărarea
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GENŢIANA
Am

G

F

1.Acolo-n munte sus în iarbă
G

3.Cupa mea cu apă vie
te caut de-o veşnicie
mi-ai ieşit acum în faţă
şi-ai intrat la mine-n viaţă

Am

vei găsi ascunsă o floare,
G

F

cupă de satir albastru
G

Am

care râde înspre soare

4.Cupă albastră ascunsă-n iarbă
lasă-mi gura să îţi soarbă
visul meu de la-nceput
visul meu de mult pierdut

2.Un pocal umplut cu rouă
sau cu stropi amari de vis
vis ce nu răzbate afară
de sub ochiul azi închis

Refren x3

Refren:
Genţiană, genţiană, genţiană.
x2

de mult pierdut...

VÂNTUL
Am

F

Îmi apune zâmbetul pe buzele tale
Dm

E

De când te-aştept, iubita mea să vii
Am

F

Şi ochiul stâng ţi-l dărui ca pe o floare
Dm

E

Pe umeri mă cuprinde înselenarea
De vise mă cuprinde, chipul tău
Şi mă aşteaptă-n zare muntele şi marea
Iar eu te-aştept pe tine visul meu

Am

Cu ochiul drept ca să te pot privi

Refren

Refren:
Am

Dm

Vântul, vânt, intre cer şi pământ
E

Am

Ce lucii amintiri, în parc ca doi copii plângând
Am

Dm

Vântul, vânt şi dragostea-i în noi
E

Am

Ce vânt ne bate pe-amândoi
F

Dm

E

Ooooooohhhh
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