
IOANA POP-TUPIȚĂ 

 

 

 

Colinde 
 

 

Deschide uşa, creştine! 

 
2. 

 
Deschide uşa, creştine 
Că venim din nou la tine. 
Drumu-i lung ş-am obosit 
De departe am venit. 
Şi la Viflaim am fost, 
Unde S-a născut Hristos. 
Ş-am văzut şi p-a Sa mamă 
Pe care Maria-o cheamă. 
Cum umbla din casă-n casă, 
Ca pe Fiuţu Sfânt să-L nască. 
Mai târziu găsi apoi, 
Un staol frumos de oi 
Şi acolo pe fân jos, 
S-a născut Iisus Hristos. 
Cete de ingeri coboară, 
Staolul de-l înconjoară. 
Ingerii cu flori în mână,  
Împletesc mândră cunună. 
Pă cunună-i scris frumos, 
S-a născut Iisus Hristos, 
Care cu puterea Sa 
Va împărăţi lumea. 
Pă cunună-i scris aşa, 
Că S-a născut Mesia, 
Şi de-acum până-n vecie, 
Aur, smârnă şi tămâie, 
Lăudat Domnu să fie. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
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Bună sara de Crăciun 
 
3. 

 
Bună sara de Crăciun, 
Primeşte-ne, gazdă bun. 
Noi n-am venit nici c-un rău, 
Lăudăm pă Dumnezeu. 
C-am venit, c-am auzât,  
Că S-o născut Fiul Sfânt 
Oareunde pe pământ, 
La râu lui Iordan 
Pă braţăle lui Ioan. 
Mândru nume I-o aflat, 
Iisus Hristos Împărat. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
Mărire lui Dumnezeu 

 

4. 
 
Mărire lui Dumnezeu, 
Că S-a născut Fiul Său. 
 
Sculaţi, fraţi, nu mai dormiţi,  
Ci cu grabă să veniţi, 
Spre oraşul jidovesc, 
Ce Viflaem îl numesc. 
 
Că acolo S-a născut, 
Cel aşteptat de demult. 
Şi zace pe fân uscat, 
Cu scutece înfăşat. 
 
Veniţi, fraţi, să alergăm, 
La iesle să ne-adunăm, 
Cu magii să ne-nchinăm, 
Cu îngerii să cântăm 
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Mărire lui Dumnezeu, 
Şi Preasfânt Fiului Său! 
Şi de acum până-n vecie, 
Hristoase, mărire Ție! 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
Astăzi am văzut minune 
 
5. 

 
Astăzi, am văzut minune, 
Care îngeru ne-o spune. 
Astăzi totul s-a ’plinit, 
Ceea ce-a fost prorocit. 
 
Mărgând Iosif cu Maria 
La Viflaem să se scrie, 
Într-un sălaş lângă oraş 
Născu pe Mesia. 
 
Pe Fiul ce-n vecie, 
Trimisu-L-a Tatăl mie. 
Să se nască şi să crească, 
Să mă mântuiască. 
 
Păstorii, văzând o zare, 
Din cer o lumină mare, 
Ei fluierau, îngerii cântau, 
Şi toţi se bucurau. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
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Fii vesel, iubit creştine 

 

6. 
 
Fii vesel, iubit creştine, 
Naşterea lui Hristos vine, 
Mieluşel nevinovat, 
Hristos mare împărat. 
 
Astăzi, pe Cel nevăzut, 
O fecioară L-a născut 
În oraşu Viflaim, 
Aproape de Ierusalim. 
 
Păstorii se bucurau, 
Îngerii frumos cântau, 
Filosofii se-nchinau, 
Scumpe daruri aduceau. 
 
Veniţi, deci, iubiţi creştini, 
Şi noi să ne-nveselim. 
Veniţi, să cântăm frumos 
La naşterea lui Hristos. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
Bună sara, lui Creciun 
 
7. 

 
Bună sara, lui Creciun, 
S-a născut Domnul Cel bun, 
El zace pe fân uscat 
Şi-ntr-o iesle e culcat. 
 
Pe deasupra ieslii, 
Frumos cântă îngerii, 
Culcă-te, crai îngeresc, 
Culcă-te, împărat ceresc. 
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Că îngerii ţ-or cânta, 
Păstorii ţ-or fluiera, 
Şi toţi te vor lăuda, 
Preamărind pe Maică-Ta. 
 
La fiecare vers se repetă: Bună sara, lui Creciun, iar de Anul 
Nou se mai zice: 
 
Şi de-acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie. 
Oamenilor bucurie, 
La mulţi ani, cu veselie. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
Astă sară pe sfinţât 

 

8. 
 

Astă sară pă sfinţât, 
Mândră stea ne-o răsărit, 
După care noi ne-am dus, 
Ca să-L găsâm pă Iisus. 
Pe Fiuţu Mariei, 
În pământu Galileii. 
Zice-să că Maria, 
Din casă-n casă umbla, 
Şi nicăieri n-o lăsa, 
Să nască pe Mesia. 
Maica Sfântă atunci s-a dus 
De la Viflaem în sus, 
Într-o peşter-a intrat, 
Pe nimeni n-a întrebat. 
Aici Domnul S-a născut, 
Cel aşteptat de demult. 
Cerurile s-au deschis, 
Bucuria ne-a cuprins, 
Când îngerii Domnului 
Au vestit naşterea Lui. 
Noi, în peşter-am intrat 
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Şi pe Iisus L-am aflat, 
În iesle de boi culcat, 
De îngeri înconjurat. 
Magii de la răsărit, 
Cu daruri L-au dăruit. 
Aur, smirnă şi tămâie, 
Pomenire să le fie. 
Noi dacă ne-am închinat, 
Înapoi ne-am înturnat, 
Prin zăpadă şi pă lună, 
Să v-aducem voie bună. 
Şi naşterea lui Hristos, 
Să vă fie de folos. 
La fiecare două versuri de repetă: Bună sara de Crăciun. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
Sculaţi, sculaţi, boieri mari 

 

9. 
 

Sculaţi, sculaţi, boieri, mari, 
Sculaţi, voi, creştini plugari, 
Că vă vin colindători, 
Noaptea pă la cântători, 
Şi v-aduc un Dumnezău,  
Să vă mântuie de rău. 
Dumnezău adevărat, 
Soare-n raze luminat. 
Sculaţi, fraţilor, sculaţi, 
Lui Iisus vă închinaţi. 
Că-i Fiul lui Dumnezeu, 
Şi v-a apăra de rău. 
 
După fiecare vers se repetă: Florile dalbe. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
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Florile dalbe de măr 

 

10. 
 

Este un câmp lung şi lat, 
De oiţă-nconjurat. 
Da la ele cine șăde? 
Şăde bunu Dumnezău. 
Lăsa-v-oi la bdiata oi, 
De când umblu după voi, 
Sunt mai albu decât voi. 
La fiecare vers se repetă: Florile dalbe de măru. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
 
 
La sfârşitu luminii 

 

11. 
 

La sfârşitu luminii 
Trâmbiţa-vor ingerii. 
Trâmbiţa-vor trâmbiţa, 
Vii cu morţi s-or aduna, 
Şi-or pleca la judecată 
Viii cu morţii deodată. 
Pă cei drepţi i-or ridica. 
Ridica-i-or cât-un nor, 
La binele tuturor. 
La binele de-nceput, 
Unde-o fost Adam demult. 
Pă cei strâmbi i-or încuia, 
Încuia-i-or ca-ntr-o piatră, 
Lumina să n-o mai vadă. 
Ei acolo ce-or vide? 
Văite, crâşnete multe. 
Şi piatra pă ei or creşte 
Ş-or si-n veci fără nădejde. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, 40 ani, în 2014. 
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Colindătoare pe prispă; foto: Mihai Ian NEDELCU


