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Colinde 
 

 
Noi umblăm să colindăm 
 

1. 
 

Noi umblăm să colindăm, 
Şi de bine vă urăm. 
Profeţiile preasfinte, 
Astăzi toate-s împlinite. 
Că s-a născut Fiul Sfânt, 
Aici, la noi pe pământ. 
În peşteră lâng-un sat, 
În iesle pe fân uscat. 
Pe noi să ne mântuiască, 
De osânda sufletească. 
Lui Iisus ne închinăm, 
Şi pe el îl lăudăm. 
După fiecare vers se repetă: Asta-i sara de Creciun. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
În oraşu Viflaem 
 

2. 
 

În oraşu Viflaem,  
Veniţi toţi ca să vedem, 
Că astăzi ni s-a născut, 
Domnul Cel făr’ de-nceput. 
 
Azi în lume a venit, 
Cel de demult prorocit. 
Că se va naşte Mesia, 
Din sămânţa lui Iosia. 
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Şi din roada lui Avram, 
Mântuire lui Adam. 
Prorocia s-a-mplinit 
Şi Mesia a venit. 
 
Fecioara din Nazaret, 
Naşte azi pe Cel Preadrept. 
Azi luceşte ca un rai, 
Scaunul lui David crai. 
 
Trei crai de-ai pământului, 
Vin la închinarea Lui. 
Daruri scumpe aducând, 
Pe Fecioră lăudând. 
 
Bucură-te, Preacurată, 
Fiică preanevinovată. 
Maică dulce-a Fiului 
Şi aleasa Tatălui. 
 
Sfântul spirit te-a umbrit, 
Şi-ai născut pe Cel iubit. 
Pe preadulcele Iisus, 
Raza Tatălui de sus. 
 
Şi de-acum până-n vecie, 
Iisuse mărire Ție. 
Iar Preasfintei Născătoare, 
Fie-i laudă și-onoare. 
La fiecare vers se repetă: Asta-i sara de Crăciun. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Mărire-ntru cele-nalte 
 

3. 
 
Mărire-ntru cele-nalte 
Toate stelele să salte. 
 
Saltă cerul şi pământu 
Să laude tot cuvântu. 
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Întru cei de sus mărire 
Pe pământ împăciuire. 
 
Şi la oamini bucurie 
De acum până-n vecie. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Sculaţi, voi, creştini 
 

4. 
 

Sculaţi, voi, creştini, sculaţi, 
Sculaţi, muieri şi bărbaţi, 
La un loc să v-adunaţi. 
 
Ca să mărim pe Hristos,  
Cel ce s-a pogorât jos, 
Din raiul cel preafrumos. 
 
Din sânul Tatălui Său,  
Al marelui Dumnezeu, 
Ca un Preasfânt Fiu al Său. 
 
S-auzim preaminunată, 
Taină şi înfricoşată, 
Nouă astăzi arătată. 
 
Că Dumnezeu în treime, 
Trei feţe, într-un nume, 
Căruia să-i dăm crezime. 
 
A zidit această lume, 
Văzută cu al Său nume 
Făcându-le toate bune. 
 
A zidit şi pe Adam 
Şi din el şi pe Avram, 
Toţi acestei lumi neam. 
 
Pe Adam l-a pus în rai, 
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Mai mare ca pe un crai 
Fără cel mai puţin vai. 
 
I-a dat numa o poruncă, 
Nu mare, ci foarte mică, 
Să n-o calce niciodată. 
 
Din-un pom să nu mănânce, 
De ar fi oricât de dulce, 
Că acela îl va duce. 
 
Din rai să te scot afară, 
Şi să moară prima oară 
De o moarte prea amară. 
 
Porunca n-a ascultat, 
Ci cumplitei morţi s-a dat, 
La muncă grea a intrat. 
 
Iar în vreme, mai târziu, 
Al lui Dumnezeu Sfânt Fiu 
Voind iar să-l facă viu. 
 
A lăsat raiul ceresc 
Şi-n locaşul pământesc 
A luat trup omenesc. 
 
Prunc în lume s-a făcut, 
Din fecioară s-a născut, 
Profeţiile a umplut. 
 
Pentru noi a pătimit, 
La Adam s-a coborât 
Şi pe el l-a slobozit. 
 
Veniţi, dar la Viflaem, 
Pe Mesia să-l vedem 
Şi Lui să ne închinăm. 
 
Cu păstorii s-alergăm, 
Cu magii să ne-nchinăm, 
Cu îngerii să cântăm. 
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Tatăl fie preamărit 
Şi Fiul Său preaiubit 
Şi Preasfântul Său spirit. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Doamne, a Tale cuvinte 
 

5. 
 

Doamne, a Tale cuvinte 
Ce le-ai zis mai înainte 
S-au plinit precum şi scrie 
Moise în cartea dintâie. 
 
De la răsărit răsare 
O stea cu lumină mare 
Razele îşi răspândeşte 
Pe trei crai povăţuieşte. 
 
Steaua, semnul lui Hristos, 
Străluceşte preafrumos, 
De la stea s-a cunoscut 
Că Mesia s-a născut. 
 
Steaua, magii povăţuieşte 
Viflaemu îl primeşte, 
Şi acolo cum intrară, 
Prunc pe Mesia aflară. 
 
Pe Iisus îl străjuiesc 
Şi cu drag îl preamăresc, 
Ingerii cu cântecile 
Păstorii cu fluerile. 
 
Craii în peşteră intrară, 
Lui Mesia se-nchinară, 
Daruri scumpe hărăziră 
Şi smerenia-i admiră. 
 
Magii daruri îi îmbie, 
Aur, smirnă şi tămâie. 
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Maica Sfântă mulţumeşte 
Şi pe crai blagosloveşte. 
 
Bucură-te, întru mulţime 
Slavă sus întru înălţime, 
Pe pământ bună împăciuire 
La oameni bună voire. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
O, brad frumos 
 

6. 
 

O, brad frumos, o, brad frumos, 
Cu cetina tot verde, 
Tu eşti copacul credincios, 
Ce frunza nu şi-o pierde. 
 
O, brad frumos, o, brad frumos, 
Verdeaţa ta îmi place, 
Oricând o văd sunt bucuros 
Şi vesel ea mă face. 
 
O, brad frumos a lui Hristos, 
Verdeaţa ta îmi place, 
O, brad frumos, o, brad frumos 
Cu frunza neschimbată. 
 
Mă mângâi şi mă faci duios 
Şi mă-ntăreşti îndată. 
O, brad frumos, a lui Hristos 
Cu umbra neschimbată. 
 
Refren: O, brad frumos a lui Hristos, 
Cu cetina tot verde. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
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Mândru-ş cântă un cerb în codru 
 

7. 
 
Mândru-ş cântă un cerb în codru, 
Ş-aşă cântă de nu-i modru. 
Nime-n lume nu-l aude, 
Numa Doamna-mpărăteasă, 
Din curte de după masă. 
Împăratu s-o sculat, 
Întinsă puşca să-l împuşte 
- Ho, fârta, nu mă-mpuşca, 
Că io nu-s cine gândeşti. 
Io-s Sfântu Sântion. 
Măicuţa m-o blăstămat, 
Nouă luni şî nouă veri 
Şî p-atâtea primăveri 
Nouă ani şî nouă luni 
Să siu robu pă păduri. 
Io dacă le-oi împlini, 
Jos la sat oi coborî 
Slujbe mândre mi-oi plăti. 
Slujbe mândre şi litroasă, 
Pă la astă zî frumoasă. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Florile dalbe 
 

8. 
 

Mare iarnă o pticatu, 
Oile tăte-o zderatu, 
Ciobanii le-o auzâtu, 
Jos la ele-o coborâtu, 
P-o mândră scară de ceară, 
Să culeagă flori de vară. 
De cunună fetilor  
Şi de struţ feciorilor. 
 
Refren: Florile sânt dalbe. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
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Al Iudeii împărat 
 

9. 
 

Al Iudeii Împărat, 
Într-o zi porunc-a dat 
 
Refren: 
Iisus de nu să năştea 
Lumea iadului era. 
 
Să să scrie fiecare, 
De la mic până la mare. 
 
Mărgând Iosif să să scrie, 
Şi el cu a lui soţie. 
 
Umbla-n sus şi umbla-n jos, 
Ca să-L nască pă Hristos. 
 
Umbla-n jos şi umbla-n sus, 
Ca să-L nască pă Iisus. 
 
De acum până-n vecie, 
Lăudat Domnu să fie. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Ce sară şi astă sară 
 

10. 
 
Ce sară şi astă sară? 
Asta-i sara de Creciun, 
S-a născut un Fiuţ Sfânt 
Oamenilor pe pământ. 
Într-o mică de poiată, 
Umilită şi plecată, 
În iesle de boi culcată. 
Boii când o rumăgat, 
Maica Sfânt-o sustinat. 
Boii când o suflat, 
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Maica Sfântă s-o-ncălzit, 
Şi-o născut pe Fiul Sfânt. 
Jâdovii când l-o simţit 
Şi l-o prins şi l-o legat 
Şi l-o trimis la Pilat. 
Pilate, Pilatu nost, 
Răstigneşte-l pe Hristos, 
Că de nu li răstigni, 
Nouă Pilat nu ni-i fi. 
Pilat tare s-o-ntristat, 
Cătă ei o cuvântat: 
-Ori voi fi, ori nu voi fi, 
Dar eu nu l-oi răstigni. 
Că-i sânge nevinovat 
Şi-i păcat pe jos vărsat. 
Că-i sângele lui Hristos 
Şi-i păcat vărsat pe jos. 
Ei de-acolo s-o luat 
Şi l-o luat şi l-o dus 
Pe dealu Golgota-n sus, 
Crucea-n spinare i-o pus. 
Ş-acolo dac-o sosit, 
Pe cruce l-o răstignit, 
Cu suliţa l-o străpuns, 
Sânge şi apă o curs. 
Din straiţe l-au adăpat 
Palme peste obraz i-au dat, 
Soarele s-a-ntunecat 
Luna-n sânge s-a-mbrăcat. 
Și stelele plâns-au toate 
Dacă l-au văzut la moarte. 
Luceafărul a prins a plânge 
Dacă l-a văzut în sânge. 
De pe cruce l-au luat 
Groapă-n piatră au săpat 
Ş-acolo l-au îngropat 
Şi străji la mormânt au stat. 
Dumnezeu aşa a  tocmit 
Străjile au adormit şi Iisus a înviat 
Şi ne-a scăpat pe toţi din iad, 
Sus la cer s-a înălţat. 
Maica Lui s-a bucurat 
Paşti în lume a lăsat. 
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Paşti în lume la voinici 
Ouă roşii la cei mici. 
 
Culeasă de la Tămaş Ioana, Sârbi, jud. Maramureș, 40 ani, în 2014. 
 
 
Aho, aho de Anu Nou 
 

11. 
 
Aho, aho de Anu Nou, 
Că găina n-are ou 
Şî cocoşu n-are puţă, 
Hăi, de-m dă colac mătuşă, 
Că de nu, mă ptiş pă uşă. 
 
Culeasă de la Costin Maria, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2015. 
 
 
Astăzi nouă s-a născut 
 

12. 
 

Astăzi nouă s-a născut, 
Domnul cel fără-nceput. 
Să videm unde-o născut: 
Sub poalile bradului, 
Tăt să roagă soarelui 
Să nu-i ciunte vârfu lui. 
Da să poate tăt ruga 
Că vârfu i lor ciunta. 
Şî l-or pune-n curţi pă mesă 
În ia sară, tăt de fală. 
Tri cocoşi negrii cântară, 
Iuda din pat să sculară, 
Iuda iubitor de bani 
Şî l-a vândut la pogani 
Cu trizăci şî doi de bani. 
Sculaţi, pogani, că vi-l vând 
Cu trizeci şî doi de-argânți. 
C-aiesta-i musai să moară 
Că s-o născut din fecioară. 
Aiest-a muri odată 
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Că s-o născut fără tată. 
Corindiţa-i atâta  
Cine-ascultă să trăia 
Să mă trăia şî pă mine 
Şî de n-am corindat-o bine. 
 
Culeasă de la Costin Maria, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2015. 
 
 
Sculați, sculați boieri mari 
 

13. 
 
Sculaţi, sculaţi boieri mari 
Că vă zin voinici plugari. 
Că vă zin colindători 
Noaptea pă la cântători. 
Şî nu vă zin nici c-un rău 
Lăudăm pă Dumnezău, 
Dumnezău adevărat 
Care ne-a scos din păcat. 
 
Culesă de la Costin Marian, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2014. 
 
 
Puică neagră bagă-n sac 
 

14. 
 

Puică neagră bagă-n sac 
Hai, mătuşă, dă-mi colac 
De mni-i da, de ni mni-i da 
Altu nu ţ-oi corinda 
Că mni-i scurtă gubuţa 
Şî mă tem c-oi îndeţa. 
 
Culeasă de la Costin Maria, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2015. 
 
 
 
 
 
 

memoria ethnologica nr. 80 - 81 * iulie - decembrie * 2021 (An XXI)

204



Plugușoru` 
 

15. 
 
Aho, aho, copii şî fraţi 
Staţi, puţân şî nu mânaţi 
Lângă boi v-alăturaţi 
Şî cuvântu mni-ascultaţi 
Mânaţi, măi, flăcăi: hăi, hăi! 
Iarna-i grea, omătu-i mare 
Sămne bune anu are, 
Sămne bune de bulşug 
Pântru brazda de sub plug. 
Mânaţi, măi, flacăi: hăi, hăi! 
 
 
Puică neagră înt-o labă 
 

16. 
 
Puică neagră înt-o labă, 
Mnie doi colaci îmi treabă 
De or si mai mnicuţăi 
Pune ş-un cârnaţ  pă ei. 
 
Culeasă de la Costin Maria, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2015. 
 
 
Corindiță cu codiță 
 

17. 
 
Corindiţă cu codiţă 
Hoalbă otii la poliţă 
La cârtaţ’ şî la costiţă. 
 
Culeasă de la Costin Maria, Mara, jud. Maramureș, 89 ani, în 2015. 
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