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Colecţia MARIUS CÂMPEAN

Bila Deorde din Chiuzbaia – un versificator popular al Fisculaşului,
de la mijlocul veacului al XIX – lea

Introducere

În Fondul Documentar a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş se păstrează
un manuscris provenit din satul Chiuzbaia de lângă Baia Mare, scris de Bila Deorde (Gheorghe)
între anii 1855-1856.

Referindu-se la manuscrisele religioase româneşti provenite sau semnalate la Chiuzbaia,
atât etnografii care au tezaurizat folclorul zonal cât şi cercetătorii circulaţiei cărţii vechi româneşti
din Maramureş au scos la iveală existenţa mai multor manuscrise şi caiete de cântece populare.
Astfel, Ion Breazu semnalează în fondul Bibliotecii Universităţii din Cluj (azi Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca) existenţa unui manuscris provenit din Chiuzbaia, pe
a cărui primă filă este scris următorul text: „carte de versuri frumoasă, scrisă de mine cel mai mic
al tuturor binevoitor, Alexander Kempner, Kis Baie, Maiu 30, 1830”1. Manuscrisul are 82 de pagini
numerotate de copist pe care au fost scrise 30 de „verşuri” la duminicile şi sărbătorile mari de peste
an. Etnologul Iordan Datcu, în studiul introductiv publicat la volumul lui Ion Bârlea „Literatura
populară din Maramureş” semnalează un alt manuscris copiat de un „poet” popular originar din
Chiuzbaia2. Versurile aveau o largă circulaţie în toate satele învecinate, fiind cunoscute la Şurdeşti,
Şişeşti şi Ungureni (n.a. Unguraş). De la acest versificator popular, potrivit etnologului menţionat,
s-au păstrat două volume manuscrise, ambele datate în anul 1830, intitulate „Versul lui Adam” şi
„Versul lui Iosif”.

În Repertoriul cărţilor româneşti tipărite şi manuscrise publicat în „Circulaţia cărţii
româneşti până la 1850 în judeţul Maramureş”3 istoricul Aurel Socolan semnalează patru
manuscrise, printre care şi manuscrisul de versuri frumoase păstrat la Cluj Napoca4. Celelalte trei
manuscrise sunt: „Istoria sufletului drept şi <a> celui păcătos” (datează din secolul al XVIII-lea),
o „Cazanie la morţi” (datează din secolul al XIX-lea) şi „Cântece bisericeşti”, manuscris păstrat,
în prezent, în colecţia de carte veche a Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş.

Prezentarea manuscrisului

Manuscrisul prezintă la început două file liminare detaşate de volum. Pe acestea au fost
scrise diferite însemnări în chirilică, cea lizibilă şi care s-a putut translitera dezvăluind identitatea
autorului şi conţinutul cărţii: „Bila Gheorghe. Întru aceasta carte sunt cuprinsă patruzeci de verşuri
1 I. Breazu, Versuri populare în manuscrise ardelene vechi, în Anuarul Arhivei de Folklor, V, publicat de Ion Muşlea, Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Naţionale, 1939, pp. 79-111.
2 I. Bîrlea, Literatura populară din Maramureş, Bucureşti, 1968, vol. I-II (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Iordan Datcu).
3 Lucrarea cu titlul „Circulaţia cărţii româneşti până la 1850 în judeţul Maramureş” (Baia Mare, 2005) reprezintă teza de doc-
torat a regretatului istoric băimărean, realizată sub îndrumarea academicianul prof. dr. Ştefan Pascu în anul 1983. A fost publicată
sub egida Muzeului Judeţean Maramureş (azi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş).
4 Ibidem, p. 43 (este manuscrisul publicat de către I. Breazu).
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până acuma şi mai bine”. Copistul revine cu o altă notiţă cu conţinut personal, pe verso-ul filei
50, în care scrie următoarele: „Bila Gheorghe m-am născut în anul 1821”5. Potrivit însemnărilor
ulterioare, scrierea manuscrisului a fost începută în luna februarie a anului 1855 şi finalizată,
probabil, în toamna - iarna anului 18566.

Prima filă a manuscrisului (aşa-zisa foaie de titlu) este realizată artistic după modelul foilor
de titlu ale cărţilor tipărite, ornamentată cu reprezentarea unui cap de heruvim7, în partea de sus.
Textul filei, scris cu negru şi chinovar într-un chenar de tip oglindă, este următorul: „Bila Deorde.
Aiasta carte iaste de verşuri frumoasă scrisă dă Bilă Deorde din Chizbaie. În anul 1855 luna
lu<i> feurar în 2 zile”. Cu excepţia anului (1855) pentru care s-au folosit cifrele arabe, textul a
fost scris cu caractere chirilice.

Manuscrisul cuprinde 119 file scrise pe ambele părţi, copistul numerotând numai primele
30 de file. Datorită faptului că fila 14 apare încifrată de două ori, numerotarea corectă a paginilor
a fost dată peste cap8. Până la fila 30 pentru numerotare s-a folosit alfabetul chirilic şi ulterior
cifrele arabe. Textul este pe o singură coloană cu 17 rânduri pe pagină. Manuscrisul conţine colinde
închinate Naşterii Domnului, priscesne la cele mai importante sărbători creştine şi “verşuri” la
înmormântări. Înşiruirea acestor cântări religioase este întreruptă de la fila 53 (verso) până la fila
55. Paginaţia este incompletă, lipsesc filele 94, 95, 96, şi 97. Pe filele 98 şi 99 un antecesor al
autorului ce poartă numele de Bila Vasile a redactat trei scrisori adresate parohului Demetriu Cionte
din Dumbrăviţa9. Textul versificat se continuă de pe verso-ul filei 99 până la fila 118. La sfârşitul
ultimului “verş”, pe verso-ul filei 118, copistul scrie cu chinovar, sub formă de postfaţă, următorul
text: „În anul 1856. Sfârşitul verşului Adam cu ajutoriul lui Dumnezeu opt părţi scris-am eu Bila
G<h>eorg<he din C<h>iuzbae HS 1855”. Pe ultima filă (f. 119) se află “scara” cărţii, aceasta
fiind incompletă, lipsindu-i sfârşitul (o filă).

Manuscrisul prezintă câteva indicii ce lasă impresia că autorul nu şi-a finalizat lucrarea,
precum cele două întreruperi “intenţionate“10 şi disproporţionalitatea grafică şi cromatică a textului
caligrafiat. Copistul a ornamentat primele 58 de file, respectiv filele 99 – 118 de la sfârşit. Pe
aceste pagini, la începutul cântărilor se află iniţiale ornate (în casete), realizate cu chinovar şi
viniete finale după modelul celor tipografice (cu chinovar şi negru). Celelalte file ale manuscrisului
(filele 58 – 99) au fost scrise folosindu-se numai cerneală neagră.

Conţinutul manuscrisului

Manuscrisul este un valoros tezaur folcloristico-religios, fiind o creaţie a omului simplu din
popor dar înzestrat cu multă înţelepciune şi har divin. Conţine 58 de cântări bisericeşti11, creaţii
păstrate şi perpetuate în tradiţia românească pe calea oralităţii. Prin intermediul acestor creaţii

5 Potrivit acestei însemnări, la data scrierii, copistul avea vârsta de 34 de ani.
6 Anul 1856 apare atât la fila 51 (data de 24 aprilie 1856 fiind intercalată în textul titlului pricesnei, din ziua Sfântului Mucenic
Gheorghe purtătorul de biruinţă), dar şi în postfaţa aflată pe verso-ul filei 118.
7 În iconografia creştină heruvimii sunt reprezentaţi cu capetele purtate de câte două aripi.
8 În prezentarea manuscrisului s-a intervenit corectându-se numerotarea filelor (de exemplu: fila 14 bis figurează drept fila
15 ş.a.m.d.).
9 Părintele Demetriu Cionte s-a născut la Şişeşti în anul 1853. Între anii 1887 – 1926 a fost parohul satului Dumbrăviţa. A
fost unul dintre cei mai luminaţi preoţi locali şi un înflăcărat luptător pentru drepturile românilor din această parte a ţării, fiind
membru al delegaţiei memorandiste de la Viena (1892) şi preşedinte al Consiliului Naţional Român din Dumbrăviţa (1918).
10 De la fila 53v la fila 55, respectiv filele 98 şi 99 pe care se păstrează cele trei scrisori adresate parohului Demetriu Cionte
din Dumbrăviţa.
11 Toate cântările bisericeşti sunt denumite „verşuri” de către autor.
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populare este valorificat atât obiceiul colindelor închinate Naşterii Domnului, cât şi intonarea în
biserică a pricesnelor, acele imnuri religioase cântate în anumite momente ale Sfintei Liturghii, prin
care sunt reamintite credincioşilor vieţile sfinţilor părinţi ai bisericii creştine şi momentele importante
din viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, devenite praznice luminoase în istoria mântuirii
neamului omenesc. Alături de acestea, copistul a mai scris un număr de 11 “verşuri” la înmormân-
tări12, cântări funebre prin intermediul cărora este redată viaţa celor răposaţi, având şi semnificaţia
cuvântului de despărţire adresat membrilor familiei13. Verşurile sunt creaţiile cărturarilor săteşti,
fiind cântate numai de dieci înainte de plecarea la cimitir sau înainte de “punerea” în mormânt, la
sfârşitul slujbei înmormântării. Principala temă abordată este zădărnicia omenească în faţa morţii
inexorabile, căutându-se pe această cale mângâiere sufletească în învăţăturile bisericii.

În redarea conţinutului am utilizat metoda transcrierii fonetice cu corectura ortografică. Au
fost păstrate arhaismele şi regionalismele specifice graiului rostit în spaţiul maramureşean, speci-
ficând faptul că acele cazuri care ar fi îngreunat lecturarea studiului au fost îndreptate. Literele
suprascrise au fost coborâte în text. Semnele convenţionale practicate, de altfel, de Institutul de
Lingvistică şi Academia Română marchează fie omisiunile (de litere sau de cuvinte) datorate
copistului prin folosirea parantezelor unghiulare (<...>), fie absenţa unui cuvânt (sau grupuri de
cuvinte) imposibil de reconstituit ([...]). În procesul transliterării au fost folosite semnele diacritice,
în cazul vocalei deschise “e” pe care am redat-o prin folosirea accentului grav “é” (de exemplu:
“cé” pentru cea, sté pentru stea etc.).

În continuare, prezentăm titlul cântărilor bisericeşti păstrate în manuscris:

În oraş în Vifleeem
Astăzi David dănţuieşte
O, ce veste minunată
Verşul Sfântului Vasilie Cel Mare arhiereul Cezareii Cappadoc<h>ii. O Vasilie
precinstite
Alt verş la botezul lui H<risto>s. Glasul prorocului s-au plinit
Alt verş la tri sfinţi arhi<e>rei. O, ai noştri patroni iubiţi
Verşul sfinţilor mucenici şi muceniţelor
Alt verş de obşte cătră Pre<a> Sfânta Născătoare de Dumnezeu. O, Marie ne rugăm ţie
Cum s-au arătat îngerii la păstori şi au vestit păstorii şi nunile naşteri<i>
Verşul e<s>te <î>ntru arătarea steli<i> şi venirea crailor
Verşul pentru Iosif, cum au luat răspuns în vis de la înger şi au fugit noaptea la
Eg<h>ipet cu Maria, muma lui Ii<su>s
Verşul pentru steaua care s-au arătat la naştere<a> lui H<risto>s
Verşul Sfinţilor Înţerilor Mihail şi Gavriil. Noemvre în 8.
Decemvre 6 zile la Sfântul Nicolae
Verşul Sfântului Ioan Zlatoaust. O, Ioan gură lină
Verş Precesti<i>. O, lucru minune mare, cum zace fără suflare.
Verşul Pre<a>sfintei de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria. O, Pre<a>
Milostivă Maică
Verşul judeţului. Bunurile omeneşti

12 Verşurile funebre mai poartă în anumite zone denumirea de „cântec ăl mare” sau „jolbar” (în Crişana)
13 Acest obicei tinde în prezent să dispară. Se păstrează doar în câteva sate din Maramureş (Satu Nou de Sus, Vima Mare etc.).
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Alt verş asemenea. O, ce zi mare ne vine
Verşul la tăierea capului <lui> Ioan
Verşul la Înălţarea lui I<su>s H<risto>s
Verşul Sfinţilor apostoli, a lui Petru şi a lui Pavel
Verş de pocăinţă în dumineca a 4-a în Sfântul şi Marele Post pe glas jelnic
Verşul judeţului. Bunurile omeneşti
Verşul judeţului. Pentru judecata Domnului nostru Ii<su>s H<risto>s ce<a> viitoare
Verş la Sâmbăta Sfântului şi Dreptului Lazăr
Verşul la Dumineca Floriilor. Astăzi H<risto>s călariu vine
Verşul la Învierea Domnului H<risto>s. Înviind I<su>s din mormânt
Verşul Sfântului Gheorghiie Cel Nou. Veniţi toţi cu glas mare”14

Verşul Sfântului Marelui Mucenicului Gheorghiie
Verş la Po<go>rârea Sfântului Duh în ziua de Rusali<i>
Verşul Domnului Ii<su>s H<risto>s în dumineca a cincea în Postul cel Mare. O,
carele eşti în ceriu slăvit
Verşul în dumineca fiiului celui curvariu. O, amar mie celui păcătos
Verşul streinului pri<n> ţără umblând
„Verşul [...]. Umple şi lumea şi [...] când vine primăvara
Verş la oameni morţi. Acum ceasul mi-au venit
Alt verş al morţilor la femei <la> care rămâne prunc. Oh, lume, lume înşelătoare
Alt verş al morţilor la oamen<i>. Dumnezeu mi-au poruncit
Verşul la morţi jelnic. Când gândesc de tine moarte
Verşul morţilor care merg di<n> lume. O minune minunată
Verşul la prunci mici care merg din lume. Cine este Dumnezeu mare
Verş la pruncii care merg din lume mici. Ce foloseşte lumea
Verşul morţilor şi la femei care rămân cu prunci mici. Oh lume, lume înşălătoare
Alt verş al morţilor jalnic. Dumnezeu mi-au poruncit
Verş la adormirea Precesti<i>. A ta vergură H<ristoa>se lumii
Verş nou la morţi. Mo<a>rte amară şi tirană
Verşul la fecior holteiu15

Verşul la Naşterea lui H<risto>s. Veniţi păstori în Vifleem
Verş de veselie la cei ce să uspăta16. Fără sfârşi<t>, fără început, fost-au Dumnezeu
cuvânt
Verşul păcurariului şi a plugariului
Pentru stupi
Verşul pentru izgonirea lui Adam din Raiu. Veniţi toţi cei din Adam
A doua parte din verş, cum au înşălat Eva pre Adam
A triia parte dintru acest verş pentru zapisul ce au dat Adam diavolului
A patra parte dintru acest verş pentru [...]. Iară Dumnezeu privind
A cincea parte dintru acest verş. Cum s-au arătat Dumnezeu lui Avram
A şasea parte. Cum au ispitit pre I<su>s mirându-să cine este

14 În titlu, copistul a intercalat menţiunea: „verş scris 1856, 24” (anul 1856 este scris cu cifre arabe). Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe este prăznuit an de an la 23 aprilie, motiv pentru care credem că această priceasnă a fost scrisă în ziua următoare
prăznuirii acestui mucenic, adică la 24 aprilie 1856.
15 Se păstrează doar primele 5 versuri.
16 Apare menţionat anul 1856.
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A şaptea parte din verş. Cum au lercat? Moartea lui I<su>s
A opta parte dintru acest verş. Cum au zdrobit I<su>s moartea

Bila Deorde, Foaia de titlu a manuscrisului Cântece Bisericeşti; foto: Marius Câmpean
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Colindele

Cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului este
Naşterea cu trup a Domnului (sărbătorită anual la 25 decembrie; numită în popor şi Crăciunul).
Deşi nu este cea mai veche sărbătoare în raport cu Paştile sau Rusaliile (originea acestora aflându-
se în legătură cu sărbătorile iudaice corespunzătoare), în spaţiul românesc Naşterea Domnului este
plenar trăită prin intermediul colindelor pe care grupurile de copii şi tineri le interpretează în Ajunul
Crăciunului şi pe toată durata sărbătorilor de iarnă.

Am considerat de o mare importanţă, atât pentru cercetătorii colindelor din Maramureş, cât
şi pentru cei interesaţi de haina poetică în care a fost îmbrăcat momentul Naşterii lui Iisus Hristos,
transliterarea celor 10 colinde din manuscrisul de faţă. După cum am menţionat, prin transliterare
au fost corectate numai cuvintele ce îngreunau lecturarea materialului, păstrându-se cât mai fidel
„culoarea îmbrăcăminţii graiului”17 în care au fost rostite. Cu excepţia colindei cu titlul Verşul
păcurariului şi a plugariului ce se încadrează în categoria colindelor ce fac referire la ocupaţiile

Bila Deorde, Pagină din manuscrisul Cântece Bisericeşti; foto: Marius Câmpean

17 Pamfil Bilţiu, Gheorghe Ghe. Pop, Sculaţi, sculaţi, boieri mari! Colinde din Judeţul Maramureş, Cluj Napoca, 1996, p. 7
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tradiţionale, celelalte colinde redau exclusiv tema Naşterii Mântuitorului încadrându-se în categoria
colindelor religioase.

Prima colindă din manuscris, În oraş în Vifleeem narează despre „vestea cea mare” a
Naşterii Mântuitorului, prorocită de profeţii Vechiului Testament şi anticipată de magii de la Răsărit
(Filosofii perşilor/ Slujitorii stelelor). Naşterea „în ieslea dobitocească” sugerează simplitatea în
care Dumnezeu Tatăl a hotărât Întruparea Fiului Său în lume (Sărăcia, smerenia/ Ş-au ales, nu
domnia). În Astăzi David dănţuieşte sunt exprimate atât prorocirile lui Daniel referitoare la
momentul şi locul exact al naşterii, cât şi călătoria magilor în Vifleemul Iudeii. Colinda O, ce veste
minunată este o versiune inedită, total necunoscută până în momentul de faţă, exprimând drumul
dreptului Iosif şi a Sfintei Fecioare Maria către Betleem dar şi legenda potrivit căreia cei trei magi
astrologi au fost călăuziţi de o stea călătoare spre locul Naşterii Pruncului Dumnezeiesc. Următoarea
colindă, Cum s-au arătat îngerii la păstori şi au vestit păstorii şi nunile naşteri<i> indică faptul
că, alături de informaţiile preluate din textele evanghelice şi literatura apocrifă, sunt transmise şi
învăţături de natură teologico-dogmatică. Prin versul „Zămislit-au pre Fiul în curăţănie” este
exprimată învăţătura Bisericii creştine privitoare la puritatea Maicii Domnului, întrucât Întruparea
Fiului lui Dumnezeu s-a făcut în chip miraculos, păstrând inalterabilă curăţenia trupească a Sfintei
Fecioare. Următoarele două colinde prezintă un alt episod biblic, acela al uciderii celor 14 000 de
prunci de către împăratul Irod, moment urmat de fuga evanghelică în Egipt pentru a scăpa de
prigoana lui Irod. Verşul pentru steaua care s-au arătat la Naşterea lui H<risto>s este un cântec
de stea ce reia legenda în legătură cu tradiţiile Naşterii lui Iisus, cea legată de steaua călăuzitoare a
magilor. În Veniţi păstori în Vifleem este prezentată bucuria imensă ce s-a făcut în cer şi pe pământ
în momentul Naşterii. Pruncului nou născut şi „întrupat din Duhul Sfânt” i s-au înfăţişat păstorii cu
daruri „miei şi miele”. Pe pământ păstorii se bucurau cântând „veseli hori”, în timp ce îngerii
intonau o simfonie cerească. Pentru a-i aduce daruri şi închinare, vin şi cei trei crai „din Persia”18.
Uciderea pruncilor şi fuga în Egipt, sunt din nou reluate în această colindă.

Verş de veselie la cei ce să uspăta este o versiune a colindei La nunta din Cana Galileii,
fiind o povestioară a momentului în care Iisus Hristos săvârşeşte prima minune, atunci când la
îndemnul Sfintei Fecioare a preschimbat apa în vin.

Verşul păcurariului şi a plugariului este o colindă cu caracter agrar. Păstoritul, alături de
agricultură, au fost ocupaţiile de bază ale neamului românesc. Firul epic al versurilor exprimă bucuria
neţărmurită a ţăranului care trăieşte tihnit din roadele muncii desfăşurate.

18 Evangheliile sinoptice nu menţionează originea crailor (din Persia), această informaţie fiind preluată din scrierile apocrife.
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În oraş în Vifleem

În oraş în Vifleem
Veniţi, boieri să vedem
Că astăzi ni s-au născut
Domnul cel fără început
Aşé nouă ne-au vestit
Magii de la Răsărit
Filosofii perşilor
Slujitorii stelelor
Prin steaua cé prorocită
De proroci de mult vestită
Pre cale îndemnându-să
Şi bine învăţându-să
Cătră Vifleem a merge
Ca pre tine să te cercé
Răsărit să te num<e>ască
Lumii Domn ei să-l vestea<s>că
Împăratul cel de sus
Cum proroci<i> ne-au fost spus
Că să va naşte Mesia
Din sămânţa lui Iosia
Şi din roada lui Avram
Mântuirea lui Adam
Veniş, astă la arătare
Dumnezeule pré mare
Astăzi prunc la noi veniş
De păcat ne mântuiş
Pre scaunu lui David craiu
S-au suit din viţa lui
Tri crai ai pământului
Şi vin la închinarea lui
Ca să-l vază, să-l cunoască
Şi pre Domnul să-l cinstească
Ţie Doamne să se închine
Cu daruri cum să cuvine
Şi să-ţi cânte împreună
Că ne-ai adus voie bună
Îngerii cu toţi cânta
Serafimii lăuda
Şi toţi pre dânsul slăvia

Că l-au născut Maria
În iesle dobitocească
Pre noi să ne mântuiască
Sărăcia, smerenia
Ş-au ales nu domnia
Fiul Sfânt pre pământ
Aşé bine au voit
De-ţi pofti şi alţi
Cântători vor veni
Şi aceşti păstori
Cu frumoasă glasuri
Cu fluiere şi cu verşuri
Şi cu toţi vor cânta
Pre H<risto>s vor lăuda
Slavă sus lui Dumnezeu că ne-au dat
Din darul său
Pre pământ pace lină
Între oameni
Voie bună.
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Astăzi David dănţuieşte

19 Este o formă derivată a verbului „înveşte” (a se), vb., II tranz. A se îmbrăca, a se acoperi, a se înveli. Din lat. Investio, -ire.

Astăzi David dănţuieşte
Daniil proroc prăznuieşte
Cuvântul lor s-au plinit
Ce au fost de ei prorocit
Că să va naşte în Vifleem
Ca noi toţi să-l vedem
Împăratul tuturor
Şi Domnul Domnilor
Astăzi H<risto>s s-au născut
Cu faşe s-au învăscut19

Şi pre noi ne luminează
Cu ale sale sfinte rază
Dumnezeul cel pe drept
Mi<e>luşel nevinovat
I-aşa Ioil îl numeşte
Şi tuturor îl vesteşte
Soare foarte luminos
Nouă spre mare folos
Tuturor ne străluceşte
Astăzi pre pământ trupeşte
Astăzi prunc la noi veniş
De păcate ne mântuiş
Trii crai de la răsărit
După sté au călătorit
Ca să-l vază să-l cunoască
Şi pre H<risto>s să-l cinstească
În Vifleemul Iud<e>ii
Unde cântă îngeri<i>
Îngeri frumos cânta
Serafimi lăuda
În Vifleem mare cetate
Astăzi pre la amiazăno<a>pte
Îngeri cu toţi cânta
Şi păstori fluiera
Serafimi îl slăvia
Că l-au născut Maria
În iesle dobitocească

Pre noi să ne mântuiască
Astăzi ceriul au deschis
Şi pre îngeri i-au tri<mi>s
Îngeri veniră jos
Unde au fost născut H<risto>s
Şi cu toţi s-au bucurat
Pre Domnul l-au lăudat
Că s-au născut Fiul Sfânt
Astăzi nouă pre pământ
Astăzi la noi Prunc veniş
De păcate ne mântuiş
A ta H<risto>s naştere ne ieste
De mântuire lumii
Rază luminoasă.
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O, ce veste minunată

Cum s-au arătat îngerii la păstori şi au vestit păstorii şi nunile naşteri<i>

O, ce veste minunată
În Vifleem se arată
Că au născut Fiu din Duhul S<f>ânt
Vergură curată
Mergând Iosif cu Marie
În Vifleem să se scrie
Într-on sălaş
Lângă un oraş
Au născut pre H<risto>s
Pre H<risto>s cel din vecie
Ce l-au trimis tatăl mie
Ea să-l nască, ea să-l cre<a>scă
Să ne mântuiască
Nu în curte împărătească
Ce în iesle dobitocească
În peşteră în pustie
Tot omul să ştie
După o sté luminoasă
Dintre celela<l>te aleasă
Tri crai merge
Daruri duce
În ţenunghe cădé
Păstori văzură zare

În ceriuri lumină mare
Di<n> fluieră îngeri cânta
Cu toţi să bucura
Tri crai de la răsărit
Cu steaua au călătorit
În cale cân<d> purcede
Steaua înainte merge
Când sta de odihné
Steaua în cale îngăduia
Iară în cale dacă intra
Steaua totu-i îndrepta
La Erusalim dacă s-au dus
Steaua îndată s-au ascuns
Deci le-au fost lor de întrebare
De naştere de împărat mare
Unde ştiţi că s-au născut
Împărat mare de curând
Că steaua am văzut la răsărit
Şi după dânsa am venit
Aşé şi noi toţi să lăudăm
Cu toţi ne bucurăm.

Îngerul păst<o>rilor strigă
H<risto>s s-au născut
În Vifleem în oraşul jidovesc
Din sămânţa lui David
Din Fecioara Marie
Filosofii au crezut
Ca unui sol vestit
Cu gloate în Vifleiem au venit
Coconului s-au închinat
Lui Iosif şi Mar<i>ei
O minunată naştere
În toată lumea slăvită
Zămislit-au pre Fiul în curăţănie
Născut-au în bucurie

Întru Domnia Sa
Iată că s-au pl<i>nit
Sc<h>iara de proroci vestit
Că toiagul lui Aron au odrăslit
Floarea din-trânsul
Au ieşit şi roada au adus
Să ascultăm pre Dumn<e>zeu
Tatăl Atotţiitoriul
Acesta iaste Fiul Mieu cel iubit
Lumi<i> din ceriu fiind
Trimis pre ace<s>ta
Să-l ascultaţi.
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Verşul e<s>te <î>ntru arătarea steli<i> şi venirea crailor

Verşul pentru Iosif cum au luat răspuns în vis de la înger şi au fugit
noaptea la Eg<h>ipet cu Maria muma lui I<su>s

Craii de la răsărit
Cu steaua au călătorit
Şi în cale dacă intra
Steaua pre ei îndrepta
Şi la Vifleem s-au dus
Steaua în<a>i<n>tea lor s-au ascuns
De le-au fost lor a întreba
De naştere de împărat
Unde ştiţi că au născut
Craiu mai mare de curând
Că steaua lui i-am văzut la răsărit
După dânsa am venit
Iară Irod împărat să teme
Că-şi va pierde domnie
Oaste mare au rădicat
Mulţi coconi mici au tăiat
Patrusprăzece mii de prunci

De doi ani şi mai mici
Vifleemul cetate
Astăzi pă la amiazănoapte
Vifleemu<l> să întrista
Oraşul să văieta
Că nu iera casă fără plângere
Şi maică fără de tânguire
Glas în ramasă auzi
Plângere şi ţipet mult
Şi comoară lor ş-au strâns
Şi daruri lui Dum<n>ezeu aduc
Aur, smirnă şi tămâie
Şi să umplură toţi de bucurie de atunci
Să ne fie şi pre aici
Naştere lui H<risto>s
Să ne fie de folos.

Acum vreme au venit
Precum au fost prorocit
A lui Iesei toiag au ieşit
Şi floare au înflorit
Isus H<risto>s Fiul Sfânt
Din Fecioara s-au născut
Craii de la răsărit
În Vifleem au venit
Şi îndată au căutat
Şi pre H<risto>s l-au aflat
În iesle de boi culcat
Mititel înfăşurat
Lui Irod veste n-au dat
Irod rău s-au mâniat
Oaste mare au rădicat

Mulţi coconi mici au tăiat
Şi pre H<risto>s n-au aflat
Că Tatăl Sfânt l-au apărat
Şi îngerul l-au mânat
De cu Iosif au grăit
Şi cu H<risto>s au fugit
În Eg<h>ipet20 s-au ascuns
Precum îngerul au spus
Aliluia.

20 Egipt
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Verşul pentru steaua care s-au arătat la naşterea lui H<risto>s

Steaua de sus răsare
Cu o taină mare
Steaua străluceşte
Pre H<risto>s vesteşte
Steaua înşidărază
Pre magi îi luminează
Şi magii grăiesc
Graiu filosofesc
Tu eşti cé pro<ro>cită
De Valaam vestită
Că de când pământul
N-au născut cuvântul
Şi fără de aceasta
N-au născut precesta
Născut pre H<risto>s
Lumii spre folos
O sté pre luminoasă
Din toate aleasă
Cu a ta ivire
Ne înveţi în tocmire
Şi nouă ne scrie
În astronomie
Că s-au născut jos
Împăratu<l> H<risto>s
În cetatea lui David

Pildă arătând
Şi dacă au văzut
Au călătorit
Tri crai de la răsărit
În Vifleem au venit
Şi îndată au aflat
Pre cel ce au căutat
Şi i s-au închinat
Ca unui împărat
Daruri în mâini ţiind
Şi lui H<risto>s cântând
Cocoane împărate
Şi preluminate
Te ştim cine eşti mărit
Şi în troiţă slăvit
În ce chip ai venit
Şi din fecioară te-ai născut
Din fecioară curată
Şi pre nevinovată
Pentru aceia ne rugăm
Ca şi de la noi să primeşti daruri
lumeşti.
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Veniţi păstori în Vifleem

Veniţi păstori în Vifleem
Lui H<risto>s să-i verşuim
Care au venit pre pământ
Întrupat din Duhul Sfânt
Însă mergem până coale
Lăsând turmele-n ocoale
Că-i ducem daruri m<i>ei şi m<i>ele
Dintru cele mai tinerele
Cum păstori o cam intrat
Pre Iisus l-au şi aflat
Culcat în iesle şi în fân
Lângă a Maicii Sfinte sân
Îngeru mi-au spus bucurie
C-au născut Fiu Marie
Îngeri îl laudă cântând
Noi să-l săltăm fluerând
Iosif dreptul să mira
De bucurie lăcrăma
Ne-ncetat i să închina
Ştiindu-l că-i Mesia
Luând Fiul Sfânt în braţă
Care dă lumii viaţă
Şi-l arată la păstori
Ca să-i cânte veseli hori
Pe tri crai din Persia

Încă-i aduce steaua
Şi viind în Erusalim
Şi de acoale în Vifleem
Îi spui că vin a să închina
Cu aur, smirnă, tămâie
Lui Iisus prunc mititel
Craiului cel tinerel
Însă lui Irod nu-i place
Veste mare ce să face
Cugetând minte ş-au pus
Să ucigă pre Iisus
Ei iare [...] au înturnat
Irod rău s-au supărat
Îngeri le-au spus în vis
Gata-i Irod de ucis
Şi au ucis mii de pruncuţi
Care-s aşa mici dulcuţi
Pre Iisus nu l-au aflat
Tatăl Sfânt l-au apărat
Şi-n Eghipet l-au scutit
Până Irod au murit
De acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.
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Verş de veselie la cei ce să uspăta

Fără sfârşit, fără început
Fost-au Dumnezeu cuvânt
Gana Galileia
La masă ce s-au aflat
Fost-au şi I<su>s chemat
Gana Galileia
Şi I<su>s şi Maică Sa
La masă şezând şi bân<d>
Gana Galileia
Băutură ne ajungând
Nimene nu cuteza pre
I<su>s a-l întreba
Gana Galileia
O, Fiul Meu cel pre dulce
Băutură nu ne ajunge
Gana Galileia
Iară I<su>s au poruncit
Şase vedre de apă <au> umplut
Gana Galileia
Şi să le umple rasă
Şi să le aducă pă masă
Gana Galileia
I<su>s le-au blagoslovit
Din apă vin au făcut
Gana Galileia
Şi s-au făcut din apă vin
Şi le-au fost voia deplin
Gana Galileia
Întâie dede nunului să guste
Vinul cât ieste de bun
Gana Galileia
Iară nunul dacă au gustat
Foarte tare s-au mirat

Gana Galileia
Şi cu glas mare strigă
Dară aceasta băutură
De unde este aşé bună
Gana Galileia
Că toţi pun mai întâie
Vinul cel bun
Gana Galileia
Iară dacă să mai veselesc
Şi de cel mai rău primesc
Gana Galileia
Voi dacă v-aţi săturat
Vinul cel bun aţi dat
Gana Galileia
La <a> lui Simion însurare
S-au făcut minune mare
Gana Galileia
Că s-au făcut din apă vin
Şi le-au fost voia deplin
Gana Galileia
Să fiţi meseni cu voie bună
Ca să aflaţi în ceriu cunună
Gana Galileia
Cu toţi să ne veselim
Domnului să-i mulţămim
Gana Galileia
Că suntem în bucurie
La această veselie
Gana Galileia
Aicea câţi am venit
Cu toţi ne-am veselit
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Verşul păcurariului şi a plugariului

Fericitul plugariu
Slăvitu-i păcurariu
Mişelul de mine
Plugariul merge cântând
La brazdă tot şuerând
Jelnicul de mine
Păcurariul fluierând
După oi merge cântând
Amarul de mine
Plugariul sătul de pâne
La amiazăzi doarme bine
Urâtul de mine
Şi să scoală şi mai ară
Fără grije până-n sară
Grijitul de mine
Păcurariul totu jintiţe
Mănâncă de la oiţă
Flămândul de mine
Şi să culcă în umbră deasă
Unde-i iarba mai frumoasă
Truditul de mine
Pentru pâne dă caş dulce
La plugariu şi el să duce
Legatul de mine
Amândoi frumoşi la faţă
Cum-ui ceriul fără ceaţă
Peritul de mine
Cu dânşi<i> lumea trăieşte
La ţară să veseleşte
Singurul de mine
Pentru caş şi pentru pâne
Toţi le ţi<i> cuvinte bune

Hulitul de mine
Nu le strigă lor la casă
Vino curând de botează
Sirbitul de mine
Nu merge în casă cu boală
Nu se teme de lângoare
Fricosul de mine
Că să duce unde pofteşte
Şi să aşază unde voieşte
Robitul de mine
De m-aş vide ca şi voi
Nu m-aş da pentru amândoi
Harnicul de mine
Că o aş lăsa sara pă pat
Şi m-aş duce în Bănat
Zdranicul de mine
Şi v-aş scoate din ocară
Că aş face turnuri în ţară
Mâhnitul de mine
Aşé noi trăind amândoi
Umblând şi la oi plugărem amândoi
Harnici eram noi.


