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WWF și Earth Hour

Earth Hour (Ora Pământului) a fost organizat pentru prima dată 
de către WWF-Australia în Sydney, pe 31 martie 2007, fiind brand 
înregistrat de organizația WWF (World Wide Fund for Nature) la nivel 
global.

Peste 2.2 milioane de oameni și 2000 de sedii de companii din Sydney 
au stins luminile pentru o oră în acea seară, ca semn al conștientizării 
problemei schimbărilor climatice. Implicarea oamenilor de pe tot 
globul a făcut în doar câțiva ani ca Earth Hour să devină cel mai mare 
eveniment de mediu din istorie. De atunci, în fiecare an, în ultima 
sâmbătă din luna martie, peste 7000 de orașe din peste 180 de țări au 
stins lumina de Earth Hour.

În 2018, Earth Hour este sărbătorit pe 24 martie, când timp de o oră 
stingem lumina, începând cu ora locală 20:30.

Pentru mai multe informații, vizitați www.ora-pamantului.ro
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Deșteaptă-te, române!
Andrei Mureșanu

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte
În care te-adânciră barbarii de tirani.
Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, măreţe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt,
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iară în vechiul nost’ pământ!



5

Vine, vine primăvara
Smaranda Gheorghiu

Vine, vine primăvara
Se așterne-n toată țara
Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm, copii.

Crește, crește iarba verde
Ciocârlia-n nori se pierde
Haideți s-ascultăm, copii,
Al ei cântec din câmpii.

Cucu, cucu strigă tare
Pitpalacu-n luncă sare
Mieii zburdă pe câmpii
Haideți să-i vedem, copii.
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Mi-o zis mama că mi-o da
Cântec popular

Mi-o zis mama că mi-o da:
Văleleu, văleleu
Zestre când m-oi mărita
Văleu, văleu, văleleu

Douăzeci de perne mari,
Văleleu, văleleu,
Toate pline cu țânțari
Văleu, văleu, văleleu.

Douăzeci de perne mici
Văleleu, văleleu
Toate pline cu furnici
Văleu, văleu, văleleu.

Douăzeci de perne moi,
Văleleu, văleleu,
Toate pline cu gunoi
Văleu, văleu, văleleu.
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Frère Jacques
Cântec popular de origine franceză

Franceză:
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines, Sonnes les matines
Ding, dang, dong,
Ding, dang, dong!

Engleză:
Are you sleeping, are you sleeping?
Brother John, Brother John?
Morning bells are ringing, morning bells are ringing
Ding Dang Dong, Ding Dang Dong.

Română:
Moș Martine, Moș Martine,
Nu dormi, nu dormi.
Clopoțelul sună, clopoțelul sună,
Bim bam bum, bim bam bum.

Germană:
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken?
Ding dang dong, ding dang dong.

Italiană:
Fra Martino, campanaro,
Dormi tu? Dormi tu?
Suona le campane, Suona le campane!
Din don dan, din don dan.
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De ziua ta, mămico
Poezie populară

Am vrut să-ți culeg o floare,
Un mic ghiocel frumos,
Dar până la urmă moare
Și cui e de folos?

Refren: 
De ziua ta, mămico,
În dar ți-am adus inima
Și crede-mă, mămico,
Un dar mai frumos nu se putea.

Am vrut să-ți culeg steluțe,
Să-ți fac un frumos colier,
Dar cine nu știe oare
Că-n zori steluțele pier

Refren

Am vrut să-ți culeg o rază,
S-o prind în părul tău,
Dar tu strălucești mai tare
De dragoste și dor.

Refren
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Coborâi din deal în vale
Cântec popular

Coborâi din deal în vale [bis]
Mă-ntâlnii cu doru-n cale [bis]
Doru’ prinse-a mă-ntreba
Doru’ mi-e de cineva?
Mai văzut-ai om de treabă [bis]
Să nu-i fie lumea dragă [bis]
Mai văzut-ai om ales
Să nu-l cerce dorul des?

Mai văzut-ai om cuminte [bis]
Să nu aibă doruri multe [bis]
Mai văzut-ai om frumos
Să nu fie drăgăstos?
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Dacă vesel se trăiește
Cântec popular de origine americană

1. Dacă vesel se trăiește, bate așa:
(bătăi din palme)
Dacă vesel se trăiește, bate așa
(bătăi din palme)
Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește,
Dacă vesel se trăiește, bate așa
(bătăi din palme)

2. Dacă vesel se trăiește, fă așa
(pocnituri din degete)
Dacă vesel se trăiește, fă așa
(pocnituri din degete)
Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește,
Dacă vesel se trăiește, fă așa
(pocnituri din degete)

3. Dacă vesel se trăiește, calcă așa
(bătăi din tălpi)
Dacă vesel se trăiește, calcă așa
(bătăi din tălpi)
Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește,
Dacă vesel se trăiește, calcă așa
(bătăi din tălpi)
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4. Dacă vesel se trăiește, bine e
(palme pe picioare)
Dacă vesel se trăiește bine e
(palme pe picioare)
Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește,
Dacă vesel se trăiește, bine e
(palme pe picioare)

5. Dacă vesel se trăiește, bine e
(toate cele de mai sus, succesiv)*
Dacă vesel se trăiește, bate așa:
(toate cele de mai sus, succesiv)*
Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește,
Dacă vesel se trăiește, bate așa.
(toate cele de mai sus, succesiv)*

* Se vor folosi toate tipurile de bătăi de la strofele 1 – 4
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Hora Unirii
Vasile Alecsandri

Hai să dăm mână cu mână, 
Cei cu inima română
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României.

Iarba rea din holde piară!
Piară dușmanii în țară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori și armonie!

Măi muntene, măi vecine
Vino să te prinzi cu mine
Și la viață cu unire
Și la moarte cu-nfrățire!

Unde-i unul nu-i putere
La nevoi și la durere
Unde-s doi puterea crește
Și dușmanul nu sporește!
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Amândoi suntem de-o mamă
De-o făptură și de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartă-n lume.
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin’ la Milcov cu grăbire
Să-l secăm dintr-o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Și să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frățească
Pe câmpia românească!
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Trandafir de la Moldova
Cântec popular

Trandafir de la Moldova,
Te-aș iubi dar nu știu vorba

Refren:
Lunca-i luncă, iarba-i verde
Ce-am iubit nu se mai vede
Ce-a fost verde s-a uscat, măi,
Ce-am iubit s-a spulberat.

Trandafir moldovenesc
Te-aș iubi dar nu-ndrăznesc, măi!

Refren

Trandafir din Dorohoi
Să ne iubim amândoi, măi!

Refren

Trandafir de la Bacău
Vino să te iubesc eu, măi!

Refren
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M-a făcut mama oltean
Cântec popular

Foaie verde maghiran, măi,
M-a făcut mama oltean, măi,
Port căciulă de-astrahan
Și cămașă de tulpan,
Cojocel de miel bârsan, măi Leano.

Refren:
Mic la trup, mare la sfat
Sunt cel mai mândru băiat
Sunt cel mai mândru băiat, măi Leano.

Oltean sunt, oltean îmi zice
Oltean sunt oriun’ m-oi duce
Sunt oltean de Jiuleţ, mititel și iubăreţ
M-a făcut mama isteţ, măi Leano.

Refren

Foaie verde maghiran, măi
M-a făcut mama oltean, măi
Port condeiul de tufan
Unde scriu nu șterg un an
Că mi-s pui de craiovean, măi Leano.

Refren
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Aseară ți-am luat basma
Cântec popular

Aseară ți-am luat basma
Și-acum te văd fără ea.
Cine ți-o mai lua basma
Să se destrame ca ea!

Aseară ți-am luat mărgele
Și-acum te văd fără ele.
Cine ți-o mai lua mărgele
Să se deșire ca ele!

Aseară ți-am luat cercei
Și-acum te văd fără ei.
Cine ți-o mai lua cercei
Să stea agățat ca ei!

Aseară ți-am luat inel
Și-acum te văd fără el.
Cine ți-o mai lua inel
Să stea-colăcit ca el!
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Game și arpegii
Cântec inspirat din desenele animate Pisicile Aristocrate

Do mi sol do do sol mi do
Câte-o notă dac-așezi pe portativ
Construiești arpegii, game c-un motiv,
Le repeți cu voce tare, să nu cânți pe nas,
Game, arpegii și solfegii dintr-un ceas.

Dacă exersezi în fiecare zi,
Muzica va fi o joacă de copii,
Do mi sol mi do mi sol mi,
Fă așa mereu,
Cu o gamă și-un arpegiu nu e greu.

Do mi sol do do sol mi do 
Do mi sol do do sol mi do
Să nu crezi că practica e în zadar,
Din răsad va crește-o floare în final,
Fii isteț și-ai să ajungi un mare-artist și tu
Dacă-ncepi c-o gamă și-un arpegiu.
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Cântecul gamei
Cântec inspirat din filmul Sunetul muzicii (The Sound of Music)

Do, a deer, a female deer,
Re, a drop of golden sun,
Mi, a name I call myself,
Fa, a long, long way to run,
So, a needle pulling thread, 
La, a note to follow So,
Ti, a cup with jam and bread,
That will bring us back to Do.
Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do,
Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do.

Do, o doamnă mai voinică
Re, un rege mustăcios,
Mi, o mică turturică,
Fa, un falnic chiparos,
Sol, un soldățel vestit,
La, un lac nețărmurit,
Si, silaba de sfârșit, 
Și la Do iar am venit.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do,
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do.
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Oda bucuriei
Friedrich Schiller

Slavă Ție, stea curată,
Voie bună pe pământ.
Astăzi te simțim aproape,
Sol din Rai cu soare sfânt.
Raza ta aduce iară 
Pe popor lângă popor
Toți pe lume frați noi suntem
Când apari ușoară-n zbor.

Cine a avut norocul
De prieteni buni să dea
Cine știe ce-i iubirea
Lângă noi, cântând, să stea.
Fericit un suflet drag
Te poate face pe pământ
Cine n-a simțit iubirea
Plece dintre noi plângând.
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We Are the World
Michael Jackson

There is a time when we should hear the certain calls
‘Cause the world it seems it’s right in this line
‘Cause there’s a chance for taking in needing our own lives
It seems we need nothing at all
I used to feel I should give away my heart
And it shows that fear of needing them
Then I read the headlines and it said they’re dying there
And it shows that we must heed instead

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me

Give in your heart and you will see that someone cares
‘Cause you know that they can feed them all
Then I read the paper and it said that you’ve been denied
And it shows the second we will call
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We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me

Now there’s a time when we must love them all
And it seems that life, it don’t make love at all
But if you’d been there, and I’ll love you more and more
It seems in life, I didn’t do that

We are the world, the world
We are the children, are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving, let’s start giving
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me
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We are the world, are the world
We are the children, are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving, let’s start giving
But there’s a chance we’re taking, taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me

We are the world, shalom
We are the children, shalingin
We are the ones who make a brighter day, shalom
So let’s start giving, ‘cause that’s what we’re being
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me
Come on, yeah

We are the world, shalom
We are the children, shalingin
We are the ones who make a brighter day, shalom
So let’s start giving, ‘cause that’s what we’re being
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day
Just you and me
Oh yeah, we got it
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We are the world, shalom
We are the children, shalingin
We are the ones who make a brighter day, shalom
So let’s start giving, cause that’s what we’re being
There’s a chance we’re taking
We’re taking our own lives
It’s true we’ll make a brighter day



24

Yellow Submarine
The Beatles

In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed up to the sun
Till we found a sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all aboard
Many more of them live next door
And the band begins to play

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
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(Full speed ahead Mr. Boatswain, full speed ahead
Full speed ahead it is, Sergeant.
Cut the cable, drop the cable
Aye, Sir, aye
Captain, captain)

As we live a life of ease
Every one of us has all we need
Sky of blue and sea of green
In our yellow submarine

We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
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Somebody to Love
Queen

Can anybody find me somebody to love

Ooh, each morning I get up I die a little
Can barely stand on my feet
(Take a look at yourself ) Take a look in the mirror and cry (and cry)
Lord what you’re doing to me (yeah yeah)
I have spent all my years in believing you
But I just can’t get no relief, Lord!
Somebody (somebody) ooh somebody (somebody)
Can anybody find me somebody to love?

I work hard (he works hard) every day of my life
I work till I ache in my bones
At the end (at the end of the day)
I take home my hard earned pay all on my own
I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray
Till the tears run down from my eyes
Lord somebody (somebody), ooh somebody
(Please) can anybody find me somebody to love?

Everyday (everyday) I try and I try and I try
But everybody wants to put me down
They say I’m going crazy
They say I got a lot of water in my brain
Ah, got no common sense
I got nobody left to believe in
Yeah yeah yeah yeah
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Oh Lord
Ooh somebody, ooh somebody
Can anybody find me somebody to love?
(Can anybody find me someone to love)

Got no feel, I got no rhythm
I just keep losing my beat (you just keep losing and losing)
I’m OK, I’m alright (he’s alright, he’s alright)
I ain’t gonna face no defeat (yeah yeah)
I just gotta get out of this prison cell
One day (someday) I’m gonna be free, Lord!

Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love love love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Somebody somebody somebody somebody
Somebody find me
Somebody find me somebody to love
Can anybody find me somebody to love?
(Find me somebody to love)
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Ooh
(Find me somebody to love)
Find me somebody, somebody (find me somebody to love) 
somebody, somebody to love
Find me, find me, find me, find me, find me
Ooh, somebody to love (Find me somebody to love)
Ooh (find me somebody to love)
Find me, find me, find me somebody to love
(find me somebody to love)
Anybody, anywhere, anybody find me somebody to love love love!
Somebody find me, find me love
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Heal the World
Michael Jackson

There’s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel
There’s no hurt or sorrow

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me
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If you want to know why
There’s love that cannot lie
Love is strong
It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread
We stop existing and start living

Then it feels that always
Love’s enough for us growing
So make a better world
Make a better place

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me



31

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it’s plain to see
This world is heavenly
Be god’s glow

We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares

We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place
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Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying 
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

You and for me
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Somewhere Over the Rainbow
Israel Kamakawiwo‘ole

Somewhere over the rainbow, way up high
There’s a land that I heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream, really do come true.

Someday I’ll wish upon a star 
And wake up where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops,
that’s where you’ll find me.

Somewhere over the rainbow blue birds fly.
Birds fly over the rainbow
Why then, oh, why can’t I?
If happy little blue birds fly beyond the rainbow
Why, oh, why can’t I?
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Acasă 
Smiley

Poți spune că sunt doar un om
Că povestea mea-i ca toate celelalte, 
M-am născut, trăiesc și-o să mor
Și voi fi judecat după fapte.
Dar sigur am drumul meu, 
Nu am niciun semn de întrebare.
Câteodată e greu să fiu eu, 
Dar nu vreau să fiu un oarecare.

Vreau să cânt, să visez și să râd
Să nu uit să mă joc câteodată.
Și-atunci când în lume voi pleca, 
Să nu uit să mă-ntorc acasă. [x2]

Și-atâta timp cât mai respir
Vreau să rămân copil, 
Vreau să mă bucur de viață
Că nu se știe când mai vin, 
Vreau să beau cât se cuvine, 
Să stau cu cine vine, 
Să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine.
Vreau să gust din plăcere, 
Să trec peste durere
Știi că viața oferă doar celui care cere, 
Celui care cere.
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Și-mi vine câteodată să plec, 
S-o las baltă de tot
Și-atunci îmi amintesc că în viață nu există: „Nu pot”.

Vreau să cânt, să visez și să râd
Să nu uit să mă joc câteodată.
Și-atunci când în lume voi pleca, 
Să nu uit să mă-ntorc acasă.

Și-mi vine câteodată să plec, 
S-o las baltă de tot
Și-atunci îmi amintesc că în viață nu există: „Nu pot”.

Vreau să cânt, să visez și să râd
Să nu uit să mă joc câteodată.
Și-atunci când în lume voi pleca, 
Să nu uit să mă-ntorc acasă. [x3]
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Don’t Worry Be Happy
Bobby McFerrin

Here’s a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don’t worry, be happy
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don’t worry, be happy
Don’t worry, be happy now

don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy

Ain’t got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don’t worry, be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don’t worry, be happy
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Oh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh don’t worry, be happy
Here I give you my phone number, when you worry, call me, I make 
you happy, don’t worry, be happy)
Don’t worry, be happy
Ain’t got no cash, ain’t got no style
Ain’t got no gal to make you smile
Don’t worry, be happy
‘Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
So don’t worry, be happy

Don’t worry, be happy now
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy

Now there, is this song I wrote
I hope you learned note for note
Like good little children, don’t worry, be happy
Now listen to what I said, in your life expect some trouble
When you worry you make it double
But don’t worry, be happy, be happy now
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don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy

don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy

don’t worry, don’t worry 
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry,
don’t do it, be happy 
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) put a smile in your face
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t bring everybody
down like this

don’t worry
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) it will soon pass,
whatever it is
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) don’t worry, be happy
(Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh) I’m not worried, I’m happy
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Floare de colț
Ducu Bertzi

Vis de argint
Și de petale,
Cuibul tău e sus pe creste
/ Raza ta-mi coboară-n cale
Mai frumos ca-ntr-o poveste / 2x

Refren x2
Tu, floare de colt, minune sub bolți
Fragedă stea iubita mea!

Floare ninsă-n vârf de stâncă,
Mai presus de nori și stele,
/ Cine oare să te-ajungă? 
Numai dorurile mele! / 2x

Refren

Floare de lumină vie,
Zâmbet cald de dimineață,
/ Te aștept de-o veșnicie,
Te-ntâlnesc o dată-n viață / 2x

Refren x4
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Creioane colorate 
Feli 

Mă întreb, cum reușești
Să citești prin mine
E de ajuns să zâmbești, 
Să știu că o să fie bine
De necrezut, ai apărut 
Și mi-ai luminat privirea
N-aș fi crezut, că-ntr-un minut 
Am să recunosc iubirea

Când mă pierd și plâng din lucruri mici
Tu ești acolo să mă ridici

Refren:
Și-mi place așa, de tare
Tu aduci soare, în sufletul meu
Îmi place așa, de tare
Am nopțile-n culoare
Cu tine pot fi eu
Le-am desenat pe toate în creioane colorate
Fă-mi desenul meu
Și altceva, nu-mi doresc
Doar atât, îți mulțumesc

Mama îmi spunea, 
Fetița mea
Inima ta e castelul tău
Îl țin curat și de pe atunci
Te-am desenat în sufletul meu
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Te-am căutat prin basme și povești
Și acum că te-am găsit, nu te mai las să pleci

Refren:
Și-mi place așa, de tare
Tu aduci soare, în sufletul meu
Îmi place așa, de tare
Am nopțile-n culoare
Cu tine pot fi eu
Le-am desenat pe toate în creioane colorate
Fă-mi desenul meu
Și altceva, nu-mi doresc
Doar atât îți spun, mulțumesc
Lumea noastră-i desenată-n creioane colorate [x2]

Refren:
Și-mi place așa, de tare
Tu aduci soare, în sufletul meu
Îmi place așa, de tare
Am nopțile-n culoare
Cu tine pot fi eu
Le-am desenat pe toate în creioane colorate
Fă-mi desenul meu
Și altceva, nu-mi doresc
Doar atât, îți mulțumesc
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Iubirea schimbă tot
Andra

Aș vrea s-auzi ce nu auzi, când îți vorbesc
Să simți ce nu simți, când te iubesc
Aș vrea s-auzi chiar și-atunci când îți șoptesc
Și-ți spun ce-mi doresc
Când tăcerea e prea grea

Orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine
Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine
Îți amintești când îmi spuneai

Știi că iubirea schimbă tot

Știi că iubirea schimbă tot
N-aș fi crezut că am să pot
S-accept să fiu altcineva
De teamă c-ai pleca

Știi că o vorbă schimbă tot
Chiar dac-o arunci întâmplător
Dar ți-am iertat orice păcat
Și încă o mai fac
Fiindcă iubirea schimbă tot

Aș vrea să crezi, să mai vezi
Că n-am pierdut ultimul tren
Suntem noi, suntem la fel
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Ne-am pierdut, ne-am regăsit
Ne-am uitat, ne-am întâlnit mereu
Tu simți ce simt și eu

Orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine
Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine
Îți amintești când îmi spuneai

Știi că iubirea schimbă tot
N-aș fi crezut că am să pot
S-accept să fiu altcineva
De teamă c-ai pleca

Știi că o vorbă schimbă tot
Chiar dac-o arunci întâmplător
Dar ți-am iertat orice păcat
Și încă o mai fac
Fiindcă iubirea schimbă tot

Știi că iubirea schimbă tot
N-aș fi crezut că am să pot
S-accept să fiu altcineva
De teamă c-ai pleca

Știi că o vorbă schimbă tot
Chiar dac-o arunci întâmplător
Dar ți-am iertat orice păcat
Și încă o mai fac
Fiindcă iubirea schimbă tot
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Dincolo de nori
Holograf

În ziua ce vine, poate mă vei asculta.
Am ales și rău și bine.
O parte din mine las în grija ta.
Nopți fără vise, întrebări fără răspuns,
Îmi trezesc din amintire sufletul ascuns.

Dincolo de nori, e o rază de lumină!
Dincolo de nori, e lumea mea!

Nu cer iertare pentru tot ce am făcut.
Cer o rază de iubire s-o iau de la-nceput.
Am putere acum să schimb ceva în lume.
Am puterea de-a visa.

Dincolo de nori [x4]
Dincolo de nori, e lumea mea! [x3]
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Epilog
Vama Veche

Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa
Celor care cred că Dragostea va mai schimba ceva
Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune așa:

Nimeni n-o să îți explice ce e Dragostea
Asta singur într-o zi de vară-o vei afla
Și atunci să nu uiți de inima ta

Binele și Rău-n jurul tău se vor juca
Lumea asta moartă va-ncerca să-ți fure dragostea
Niciodată să nu uiți de inima ta

Celor care cred că Visele nu pot muri, 
Celor care știu că Ura nu naște copii
Le vom cânta, le vom cânta, le vom spune-așa

Nimeni n-o să îți explice ce e Dragostea
Asta singur într-o zi de vară-o vei afla
Și atunci să nu uiți de inima ta

Binele și Rău-n jurul tău se vor juca
Lumea asta moartă va-ncerca să-ți fure dragostea
Niciodată să nu uiți de inima ta
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Imnul Cantus Mundi

Suntem zorii de zi,
Suntem astăzi copii,
Mâine însă când mari vom fi
Și ne vom reaminti.

Refren (bis)
Cantus Mundi, Cantus Mundi
Doar muzica ne poate uni
Cantus Mundi, Cantus Mundi
Prin cântec împreună vom fi.

All the children should dream,
All the children should play
All the children should sing a song
And all the children should say:

Refren (bis)
Cantus Mundi, Cantus Mundi
In music we are one family
Cantus Mundi, Cantus Mundi
Together we’ll be happy and free!
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Despre Programul Național
Cantus Mundi
Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de 
integrare socială prin muzică din România, inițiat de reputatul dirijor 
Ion Marin, Directorul de Onoare al Corului Național de Cameră 
„Madrigal — Marin Constantin” și prin implicarea voluntară a 
membrilor acestui cor. După 7 ani de activitate, Programul Național 
Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 750 de coruri.
30.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea 
cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de 
etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel 
nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea 
societății noastre.

Despre Ora Pământului
Corul Național de Cameră „Madrigal — Marin Constantin”, prin 
Programul Național Cantus Mundi s-a alăturat inițiativei World Wide 
Fund for Nature încă din anul 2016. Sub sloganul internațional 
„Dăruiește naturii din energia ta!”, echipa Cantus Mundi își propune  
să unească prin muzică și respect față de mediul înconjurător cât mai 
mulți copii. 
În 2016, prin programul Cantus Mundi, „Ora Pământului” a ajuns să 
fie sărbătorită în 21 de localități din România. În 2017, peste 5.000 de 
copii din toată țara au sărbătorit prin muzică „Ora Pământului”.
Anul acesta ne propunem să mobilizăm un număr și mai mare de 
copii și tineri și să ajungem în cel puțin 30 de localități.



www.cantusmundi.com
www.madrigal.ro


