Ce bucurie ar fi

 

 

Mihaela Călinescu

  


Da

Dani Constantin (* 1956)


că-n fi e ca re zi,

Crăciu nul ar ve ni,








ce bu cu ri e-ar fi.
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Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.



Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.

 








A



A



A

Ce bu cu ri e-ar fi.

1. Ste le
2. Da ruri
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sfin te, a u ri te, din cer par că sunt ve ni te, în su flet şi-n via ţa noas tră o mi
mul te să pri mim, dar și noi să dă ru im, mult bel şug şi spor în ca se, săr bă
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nu ne să-m pli neas că.
tori cât mai fru moa se.







B









1. Da că mult mai buni am fi, ce do rim vom do bân di, să nă
2. Iar co lin de de Cră ciun să ră su ne ca a cum, zi de

1. Da că mult mai buni am fi, ce do rim vom do bân di, să nă
2. Iar co lin de de Cră ciun să ră su ne ca a cum, zi de
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Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve

 

















Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.





 
















Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve





Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve





ni, mai buni poa te am fi.



ni, mai buni poa te am fi.

 




Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, ce bucu ri e-ar fi.
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Fine







Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve





Ce bu cu ri e-ar fi.
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ni, ce bu cu ri e-ar fi.





Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.

 






ni, ce bu cu ri e-ar fi.
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C

ta te şi iu bi re, li niş te şi fe ri ci re.
zi, în via ţa noas tră, o mi nu ne să-m pli neas că!

 






ta te şi iu bi re, li niş te şi fe ri ci re.
zi, în via ţa noas tră, o mi nu ne să-m pli neas că!
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molto rit.



Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.







Da că-n fi e ca re zi, Cră ciu nul ar ve ni, mai buni poa te am fi.

  
ce bu cu ri e-ar fi.



mai buni poa te am fi.

 

 
 

