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Colinde 
 
 

11. 
 

Veniţi, păstori, din Viflaim, 
Pă Hristos să-L verşuim. 
Cine-a vini pân-acoale, 
Leşe turmele-n ocoale, 
Să-şi aleagă miei şi miele 
Dintre turme tinerele. 
Când păstorii L-o cotat, 
Pă Hristos L-o şi aflat, 
Culcat în iesle, pă fân, 
Lâng-a Maicii Sfinte sân. 
Aur, smirnă şi tămâie, 
Hristoase, mărire Ţâie! 

 
De la Pop Catiţa, 68 ani, 
Coaş, 1988. 
 
 
12. 

 
Când cina Iisus la masă, 
Lerui, Doamne, ler. 
Jidovii pă la fereastă. 
Dac-o gătat de cinat, 
Pă Hristos L-o şi luat, 
L-o purtat din sat în sat, 
Până la casa de stat, 
Fiere I-o dat de mâncat, 
Cu oţăt L-o adăpat. 
Cu suliţa l-o străpuns, 
Sânjele părău I-o curs. 
Cunună de spini I-o pus. 
 
De la Strâmbu Iuliana, 52 ani 
Remetea Chioarului, 1977. 
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13. 

 

 
Când Dumnezău S-o născut, 
Tătă lumea o făcut. 
La ceri i-o dat îngrădele, 
Tăt cu luna şi cu stele 
Şi luceaferi pântre ele. 
Dumnezău, di la-nceput 
Şi ceriu că l-o făcut, 
Pă tri stâlpuri d’argint, 
Cum i-o făcut Domnu’ Sfânt. 
Şi soarele l-o făcut, 
De căldură, pă pământ. 
Şi-apoi luna cé frumoasă, 
Mai mândră şi videroasă. 
Şi-nt-on colţ al ceriului, 
Grădinioara raiului. 
Grădinioara s-o-ngrădim, 
Tăt cu pari de bosâioc,  
Nuiele de bărbânoc, 
Dă-i, Doamne, gazdii noroc! 

 
De la Tibil Lucreţia, 72 ani, 
Posta, 1984. 
 
 
14. 

 
Sus, în poarta ceriului, 
I-o masă dalbă, de ceară, 
Suie on domn şi să coboară, 
După mere la feciori, 
De Sfintele sărbători. 
Nouă gazda ni-i datori, 
C-o strujincă de pălincă,  
Nici mai mare, nici mai mică, 
Numa’ cum să ne-mbătăm, 
Că mai bine corindăm. 
De-a fi pusă şi poprică, 
Pă grumaz mere de frică. 
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De-a fi pusă şi piperi, 
Pă grumaz mere de ieri, 
Că şi popa înc-aşteaptă 
Să să mărite vreo fată, 
Ca să-i puie cununa 
Şi să-şi ieie simbria. 

 
De la Dunca Maria, 81 ani, 
Rozavlea, 1980. 
 
 
15. 

 
În oraşul Viflaim, 
La curţâle lui Crăciun. 
-Ieşi, Crăciune, pân-afară 
Şi ne dă sălaş de-o sară, 
Că de-asară-s tăt p-afară. 
Tăt ne-o nins şi ne-o plouat, 
Pă unde noi am umblat. 
Vreme bună înc-o fost, 
Crucea cătă noi s-o-ntors. 
Şi s-o-ntors spre răsărit  
Să-l coate pă Domnu’ Sfânt. 
S-o vujit că l-o aflat, 
În faşie de bumbac. 
Curţâle-s din flori de mac. 
-Deschide-m’, Doamne, poarta, 
Că m-ajunge şi Iuda. 
Pă când poarta i-o deschis, 
Iuda de talpă l-o prins. 
Asta-n lume să să ştie 
Că-i din cartea lui Ilie. 

 
De la Tămaş Marta, 75 ani, 
Cetăţele, 1977. 
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16. 
 

-Da nu vez’, Fiule? 
Dai, Domnului, Doamne. 
Ce s-o coborât, 
Pă negru pământ 
Buzdugan de trudă 
Pântru tine, Iudă. 
Iuda răcni iară, 
Fiul întrebară: 
-Greu îţ’ pare Iudă? 
-Greu îm’ pare, Doamne. 
-Şi mie mi-o părut, 
Când voi m-aţ’ vândut, 
La a mei duşmani, 
Cu trizăci de bani 
Şi m-o chinuit 
Şi m-o restignit, 
La capăt de sat, 
Pă cruce de brad. 

 
De la Pop Grigore, 46 ani, 
Buteasa, 1973. 
 
 
17. 
 

Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare. 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte 
Că S-o născut, jos, 
Împărat Hristos, 
Dintr-o Verguriţă, 
Plină de credinţă. 
Acest dar, de-atunci, 
Să fie la prunci. 
Acest dar, apoi, 
Să fie cu noi. 

 
De la Surduc Maria, 36 ani, 
Posta, 1984. 
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Izgonirea din rai     
 
18.   

 
În grădina raiului, 
Şede Adam cu Eva lui, 
Plângându-şi păcatele, 
Că n-or face altele. 
Ei plânjeu, cu tânguire, 
De-a raiului despărţire. 
-O, rai, rai, grădină dulce! 
Io din tine nu m-aş duce, 
De mirosu’ florilor, 
De glasu’ injerilor, 
De para făcliilor, 
C-am fost om crescut în bine, 
Tăt în rai, Doamne, cu tine. 

 
De la Surduc Maria, 36 ani, 
Posta, 1984. 
 
 

19. 
 
În grădina raiului, 
Şede Adam cu Eva lui, 
Plângându-şi păcatu’ lui. 
Aşe-i plânje, de cu jele, 
De gândeşti că raiu’ piere. 
-Raiule, grădină dulce, 
Io din tine nu m-oi duce, 
De mirosu’ pomilor, 
De dulceaţa florilor. 
Nicion pom nu-i înflorit, 
Numa’ pomu’ cel oprit. 
Mere-on şerpe verinos, 
Adălmează creanga-n jos. 
-Haida, Evă, ie-ţ’ o poamă, 
Te-oi strâga mai mare doamnă. 
Eva poama şi-o luat, 
Lui Adam încă i-o dat. 
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Dumnezău aşe-o strâgat: 
-Măi, Adame, ce-ai lucrat? 
-Mie Eva că mi-o dat. 
-Da tu, Evă, ce-ai lucrat? 
-Şerpile ne-o înşelat. 
-Măi, Adame, îi mere-n jos 
Şi-i lucra ca on păcătos 
Şi tu Evă, încă-i mere 
Şi-i lucra ca şi-o muiere 
Şi-i naşte prunci cu durere. 
Şerpe, când te-a durea capu’, 
Ieşi la drum şi-ţ’ cată leacu’, 
C-a vini roata cu rafu 
Şi-n două ţ’-a crăpa capu’. 

 
De la Cupşa Ana, 66 ani, 
Cupşeni, 1984. 
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