
3

Cuprins

Moș Crăciun  ...................................................................   5
Trei crai de la Răsărit  ....................................................   6
Astăzi s-a născut Hristos  ..............................................   7
Noapte de Crăciun de Alexandru Groza  ........................   8
La Vitleem colo-n jos  ....................................................10
Aseară pe înserate  ..........................................................11
Deschide ușa, creștine  ...................................................13
Trei păstori  .....................................................................16
Florile Dalbe  ...................................................................18
Steaua sus răsare  ............................................................20
Cerul și pământul  ..........................................................22
Colinde, colinde de Mihai Eminescu  ..............................25
Am plecat să colindăm  ..................................................26
O, ce veste minunată!  ....................................................27

Variantă  .....................................................................  29
Colindița  .........................................................................30
Colinda de Octavian Goga  ...............................................31
O, brad frumos  ...............................................................33
Noi umblăm să colindăm  .............................................34
Sculați, sculați, boieri mari  ...........................................36
De când Domnul s-a născut  .........................................37
Colindăm, colindăm iarna  ...........................................40
Cântec de Crăciun  .........................................................42
Ce-aţi văzut păstori  .......................................................43
Hoida ler  .........................................................................44
Închinarea păstorilor  .....................................................46



4

La nunta din Cana Galileii  ...........................................48
Leru-i ler  .........................................................................50
Linu-i lin  .........................................................................51
Noapte de vis de Joseph Mohr  .........................................53
Velerim şi Veler, Doamne  .............................................54
Ziurel de ziuă  .................................................................55
Crăciunul copiilor de Octavian Goga .............................56
Sfânta Maica lui Iisus  ....................................................58
Colindă la nașterea Domnului  .....................................65
Colindă bucovineană  ....................................................68
Trei cocoși negri-au cântat-o  .......................................70
Pom de Crăciun de Radu Gyr  ........................................71
Afară ninge liniştit de George Coșbuc  ............................73
Bună dimineaţa de Moş Ajun  ......................................74
Coborât-a, coborât, Maica Sfântă  ................................75
Bucovină, mândră floare  ..............................................76
Sus, boieri, nu mai dormiţi  ...........................................77
Colind  .............................................................................79
Plugușorul  ......................................................................80
Plugușorul (fragment) de Mihai Eminescu  ....................85
Sorcova  ............................................................................88
Urare de Anul Nou  ........................................................89
Sărbători cu dată fixă  ....................................................91

La colindat  .................................................................93
Pluguşorul  ..................................................................94
Sorcova ........................................................................95
Steaua ..........................................................................96



6

Trei crai de la Răsărit
Trei crai de la Răsărit
Spre stea au călătorit
Şi-au mers după cum citim
Până la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns
Steaua-n nori li s-a acuns
Şi-au început a căuta
Prin oraş a întreba. 

Unde S-a născut, zicând:
Un Crai mare de curând? 
Iar Irod împărat
Auzind s-a tulburat. 
Pe crai grabnic i-a chemat
Şi în taină i-a-ntrebat
Ispitindu-i vru setos
Ca să afle pe Hristos. 

Craii dacă au plecat
Steaua iar s-a arătat
Şi a mers pânʼa stătut
Undʼ era Pruncul născut. 
Şi cu toți s-au bucurat
Pe Hristos dac-au aflat. 
Cu daruri s-au închinat 
Ca unui Mare-mpărat.
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Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos,
Mesia chip luminos;
Laudați şi cântați,
Şi vă bucurați!

Mititel, înfăşetel,
În scutec de bumbăcel;
Lăudați şi cântați,
Şi vă bucurați!

Vântul bate, nu-l răzbate,
Neaua ninge, nu-l atinge;
Lăudați şi cântați,
Şi vă bucurați!

Şi de acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie;
Laudați şi cântați,
Şi vă bucurați!



8

Noapte de Crăciun

de Alexandru Groza

Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti
Cu lumini strălucitoare, bucurii vesteşti
Că la Betleem s-a născut Iisus
Fiul Tatălui din ceruri, pruncul sfânt.

S-a născut Iisus, pace ne-a adus,
Bucuria este mare-n cer şi pe pământ
Îngerii în cor, slăvesc pe salvator
Pace pe pământ şi bună-nvoire.

Blând şi drăgălaş, dulce copilaş
Ne-a adus din cer lumina, dragoste şi har
Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump
Fiul Lui răscumpărare pe pământ.

Magii îl cinstesc pe Fiul ceresc
Păstorii îngenunchează, cu drag Îl privesc
Cinsteşte-L şi tu în viaţa ta,
Cu credinţă şi iubire nu uita.




