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1. Condacul Nașterii 
 
Fecioara astăzi, pe Cel mai presus 
de fiinţă naşte şi pământul peştera 
Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu 
păstorii slavoslovesc şi magii cu 
Steaua călătoresc. Că pentru noi s-
a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, 
Cel mai înainte de veci. 
 
2. Colind bizantin(gl.1) 
 
1.Cel făr' de-nceput azi S-a 
    pogorât 
   Şi întru' Fecioară S-a sălăşluit. 
R: Lerui Domn din cer 
2.De la răsărit magii au venit 
   Daruri să aducă Stăpânului. 
3.Unde-I împăratul? Au întrebat 
   Şi Irod atuncea mult s-a mâniat. 
4.Magii au plecat pe Irod lăsând 
   Steaua luminând şi calea 
   arătând. 
5.Venind la Iisus ei s-au bucurat 
   Lăudând pe Domnul şi s-au  
   închinat. 
6.Aur au adus smirnă au închinat  
   Şi tămâie scumpă Celui 
   Preaînalt. 
7.Îngerii cântau, păstori fluierau, 
  Cerul şi pământul ‘ntreg se  
  veseleau. 
8.Astăzi toată lumea se bucură, 
   Pe stăpânu-L cântă şi-L laudă. 

3. Coborât-o, coborât 
 
 1.Coborât-o, coborât, 
R:Florile dalbe de măr, 
    Coborât-o, coborât. 
 2.Maica Sfântă pe pământ. R: 
 3.Si-o umblat din casă-n casă.  
 4.Nime, de mas, nu o lasă. R: 
 5.Când o fost colea de seară. R: 
 6.Şi-o aflat o poiecioară. R: 
 7.Şi-o aşternut fân uscat. R: 
 8.Şi-o născut mândru-mpărat.  
 9.Care ne-o răscumpărat. R: 
10.De la muncile din iad. R: 
 
4. Sus la-naltu’ ceruluiu 
 
1.Sus la-naltu’ ceruluiu 
   În mijlocul Raiuluiu 
R:Corindele-şi Doamne, corinde. 
2.În vârful a nouă meri 
   Arde-şi nouă lumânări. R: 
3.Pică nouă picături 
   Trei de vin şi trei de mir. R: 
4.Trei de apă limpejoară 
   Să facă de-o băişoară. R: 
5.Dar în ea cine se scaldă 
   Scaldă-Se Bun Dumnezeu. 
 6.Tot se scaldă se-mbăieşte 
   Cu apă se limpezeşte. R: 
7.Cu Sfant Mir se miruieşte 
   Cu vinul se-mpărtaşeşte R: 
 

5. Plecat-or, plecat-or 
 
1.Plecat-or, plecat-or, (bis) 
   Dai Domnului, dai. 
2.Mici colindători, (bis) R: 
  Dai Domnului, dai. 
3.Tot din casa-n casă (bis) R: 
  Dai Domnului, dai. 
4.În cale le iasă (bis) 
  Dai Domnului, dai. 
5.Prea Sfânta Maria (bis) 
  Dai Domnului, dai. 
6.Maica tot umblare 
   Din grai întrebare 
  Dai Domnului, dai. 
7.N-aţi fost voi văzutu’ 
   Fiul meu pierdutu’ 
  Dai Domnului, dai. 
8.Noi de l-am văzutu’ 
   Nu l-am cunoscutu’ 
  Dai Domnului, dai. 
9.Feţişoara luiu’ 
   Spuma lapteluiu’ 
  Dai Domnului, dai. 
10.Sprâncenele luiu’ 
    Pana corbuluiu’ 
   Dai Domnului, dai. 
11.Ochişorii luiu’ 
    Mura câmpuluiu’ 
    Dai Domnului, dai.   
12.Mustăcioara luiu’ 
    Spicul grâuluiu’ 
   Dai Domnului, dai. 
13.Buzuţăle luiu’ 

    Fraga câmpuluiu’ 
   Dai Domnului, dai. 
14.Coaptă la răcoare 
    Neatinsă de soare 
   Dai Domnului, dai. 
15.Coaptă la pământu’ 
    Neatinsă de vântu’ 
   Dai Domnului, dai. 
 
6. Colo sus pe lângă lună 
 
1.Colo sus pe lângă lună (bis) 
R:Colindăm Doamne colind. 
2.Este-un scaun de hodină(bis)  
3.Da’ pe scaun cine şede (bis)  
4.Şede, şede Maica Sfântă(bis)  
5.Cu-n Fiuţ micuţ în braţe (bis) 
6.Fiul plange, Maica-i zice R: 
7.Taci Fiule nu mai plânge (bis)  
8.Că Ţie Mama ţi-o da (bis) R: 
9.Două mere două pere (bis) R: 
10.Să te joci în Rai cu ele (bis)  
11.Şi cheile  de la Rai (bis) R: 
12.Să fi cel mai mare Crai. (bis)  
 
7. Sara Crăciunului nost’ 
 
1.Sara Crăciunului nost’ 
   Mare bucurie o fost 
R:Sara de Crăciun frumos, 
    S-o născut Domnul Hristos. 
2.Iosif şi Sfânta Maria 
   Au pornit călătoria. R: 
3.Ajungând într-un oraş 
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   Şi-au aflat un mic locaş. R: 
4.Într-un grajd de boi şi vaci 
   La nişte oameni săraci. R: 
5.Iar când e ziua zorea 
   Maica pe Hristos năştea. R: 
6.Pe fân moale şi uscat 
   E cerescul Împărat. R: 
 
 
8.Naşterea Domnului nostru 
 
1.Naşterea Domnului nostru 
R:Sfânt este Domnu’ 
   Naşterea Domnului nostru. 
2.Ştim cu toţii cum o fostu’ R: 
   Ştim cu toţii cum o fostu’. 
3.N-o fost în pat pă perină R: 
   N-o fost în pat pă perină. 
4.Nici în casă cu hodină R: 
   Nici în casă cu hodină. 
5.În ieslea dobitocească R: 
   În ieslea dobitocească. 
6.Vrut-a Domnu să se nască R: 
   Vrut-a Domnu să se nască. 
7.Da’ când s-o născut Hristosu  R: 
   Da’ când s-o născut Hristosu. 
8.Irod era mâniosu R: 
   Irod era mâniosu. 
9.Şi-o dat o poruncă mare R: 
   Şi-o dat o poruncă mare. 
10.Toţi copii să se taie R: 
     Toţi copii să se taie. 
11.De la doi ani mai în josu R: 
     De la doi ani mai în josu. 

12.Ca să-L taie pe Hristosu R: 
     Ca să-L taie pe Hristosu. 
13.Dar Dumnezeu n-o voitu’ R: 
     Dar Dumnezeu n-o voitu’. 
14.Lui Iosif i-o dăruitu’ R: 
     Lui Iosif i-o dăruitu’. 
15.Un înger noaptea prin visu’   
R: 
     Un înger noaptea prin visu’. 
16.Scoală Iosife şi pleaca R: 
     Scoală Iosife şi pleaca. 
17.Ia-ţi copilul şi-a Lui Maică R: 
     Ia-ţi copilul şi-a Lui Maică. 
18.Şi coboară la Egiptu’ R: 
     Şi coboară la Egiptu’. 
19.Că ai mult de suferitu’ R: 
     Că ai mult de suferitu’. 
20.Şi lumea de mântuitu’ R: 
     Şi lumea de mântuitu’. 
 
9. Colea, colea… 
 
 1.Colea, colea, după deal, (bis) 
 2.Este-un beci de păcurar. (bis) 
 3.Şi-o turmă de oi păştea, (bis) 
 4.El din fluieraş cânta. (bis) 
 5.Numai una miorea, (bis) 
 6.Sta-n genunchi şi se ruga(bis) 
 7.La Măicuţa Precista, (bis) 
 8.S-o scoată din iarna grea.(bis) 
 9.S-o scoată din iarnă-n vară(bis 
10.La drăguţa primăvară. (bis) 
11.Că dar îi va dărui, (bis) 
12.Şi frumos o va cinsti. (bis) 

13.La Crăciun cu lapte bun,  
     La Ispas cu dulce caş. 
 
10. Mă luai, luai 
 
1.Mă luai, luai 
   Mă luai, luai 
   În sus pe un râu 
   Cu secera-n brâu. 
 
2.Maica îmi venea (bis) 
   Se apropia (bis) 
   Şi mă întreba (bis) 
   Gătat-ai holda? (bis) 
3.Holda n-am gătat (bis) 
   Că s-o arătat (bis) 
   Stea la Răsărit (bis) 
   Mândră, de argint. (bis) 
   
4.Steaua cum lucea (bis) 
   Holda se pleca (bis) 
   Bobu-n jos cădea (bis) 
   Holda-n loc creştea. (bis) 
    
5.Holdă gălbioară (bis) 
   Spic greu de secară (bis) 
   Holdă lângă râu (bis) 
   Cu spic greu de grâu. (bis) 
 
6.Este dar bogat (bis) 
   Darul sămănat (bis) 
   Cunună de grău (bis) 
   Pentru Dumnezău. (bis) 
 

11. Sfântă Maica lui Iisus 
 
1.Sfântă Maica lui Iisus 
   Rătăceşte-n jos şi-n sus 
   Caută-şi loc să hodinească 
   Şi pe Fiul Sfânt să-L nască. 
   La un plop cu frunza deasă 
   Jos pe pajişte se lasă 
   Plopu’ frunza-şi clătinare 
   Maica pace nu-şi aflare. 
 
2.Sfânta Maica lui Iisus 
   Rătăceşte-n jos şi-n sus 
   Pe câmpia unui râu 
   Prin fânaţe până-n brâu 
   La un grajd cu cai soseşte 
   Şi-n iescăle poposeşte. 
   Caii rod, fac tropot mare 
   Pace Maica nu-şi aflare. 
 
3.Sfânta Maica lui Iisus 
   Rătăceşte-n jos şi-n sus 
   Prin livezi înrourate 
   Pe sub pomi cu crengi plecate 
   La un grajd de boi soseşte 
   Şi-n iescăle poposeşte. 
   Boii blânzi la ea privescu 
   Şi suflând o încălzescu. 
    
4.Pe la cântători târziu 
   Preacinstita naşte-un fiu 
   Şi când naşte Maica Sfântă 
   Îngeri vin din cer şi cântă 
   Culcă-te-mpărat ceresc 
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   Însălaş dobitocesc 
   Te culcă pe fân uscat 
   De îngeri înconjurat 
    
5.Ce pe tine vor lăuda 
    Şi mărire îţi vor da 
    Slavă întru’ cei de sus 
    Şi pace pân’ la apus 
    Şi Domnu’ la cer s-o dus. 
 
12. Veseleşte-te, Domn bunu’ 
 
1.Veseleşte-te, Domn bunu’ 
   Că vă vin şi junii buni, 
R:Flori dalbe, flori de măru, 
   Flori dalbe, flori de măr. 
2.Junii buni, colindători 
   Ciocănind pe la chietori. R: 
3.Aşa mândrii ’mpodobiţi, 
  Cum sunt pomii înfloriţi. R: 
4.Cât în casă au venit, 
   Casa toat’ s-o veselit. R: 
5.Daru’, daru’ ce-şi aducu’ 
   Crucea sfântă-n mâna 
   stângă. R: 
6.Şi de-a dreapta, busuiocu’ 
   Şi la brâu, un spic de grâu. R: 
7.La pieptare, trandafiru’ 
   Daru’, daru’ cui l-or dare? 
8.Cruce-or da bătrâniloru’, 
   Trandafirul fetiloru’. R: 
9.Busuioc fecioriloru’, 
   Grâu or da câmpuriloru’. R: 
 

13. Coborât-o, coborât 
 
1.Coborât-o, coborât, 
   Coborât-o Duhul Sfânt, 
   La uşa bisericii, 
   La icoana Precistii. 
2.Icoana maichii’ntrebară: 
   “Ce veste-ai adus în ţară?” 
   Veste bună aduce-n ţară 
   Duhul Sfânt, când se coboară. 
3.Sfânta Fecioară Maria 
   Va să nască pe Mesia; 
   Şi umblă din casă-n casă 
   Şi nimenea nu o lasă. 
4. Dar iata ca pe-nserat 
   Intr-un grajd s-o asezat 
   Si-o nascut pe fan uscat 
   Prunc frumos si luminat 
5. Frumos nume ce I-o dat 
    Iisus Hristos Imparat 
    Frumos nume ce I-o pus 
    Iisus Hristos Iisus. 
 
14. Sosit-a ziua cea sfântă 
 
1.Sosit-a ziua cea sfântă (bis) 
R:Domnului şi-al nost Domn, 
   Domnului Hristos vestit. 
2.Îngerii, minunea cântă (bis) 
3.C’azi în lume ne-o venitu’ (bis) 
4.Mesia cel mult doritu’ (bis) 
5.Din Fecioară s-o născutu’ 
6.Şi cu lapte s-o crescutu’ 
7.În scutece s-o-nfăşatu’ 

8.Şi în braţe s-o purtatu’ 
9.Cu chip de om o venitu’ 
10.Şi pe noi ne-o mantuitu'. 
 
15. La această casă 
 1.La această casă 
R:Dai Domnului Doamne 
 2.La un corn de masă 
 3.De şedeşi mai şede R: 
 4.Dragul Dumnezeu. R: 
 5.Şi-al doilea cornu R: 
 6.De şedeşi mai şede R: 
 7.Floarea grâuluiu R: 
 8.Şi-al treilea cornu R: 
 9.Floarea vinuluiu R: 
10.Şi-al patrulea cornu R: 
11.De şedeşi mai şede R: 
12.Floarea miruluiu R: 
13.Floarea grâuluiu R: 
14.Mai sus să-nălţare R: 
15.Şi le cuvântare R: 
16.Surorile mele R: 
17.Din noi asustrele R: 
18.Eu sunt cea mai mare R: 
19.Căci fără de mine R: 
20.Hărănişte nu e R: 
21.Căci din mini mâncă R: 
22.Şi miciu şi mariu R: 
23.Şi domni de cei mariu. R: 
24.Floarea vinuluiu R: 
25.Mai sus se-nălţare R: 
26.Şi le cuvântare R: 
27.Surorile mele R: 
28.Din noi asustrele R: 

29.Eu sunt cea mai mare R: 
30.Căci fără de mine R: 
31.Veselie nu e R: 
32.Căci din mine beau R: 
33.Şi miciu şi mariu R: 
34.Şi domni de cei mariu. R: 
35.Floarea miruluiu R: 
36.Mai sus se-nălţare R: 
37.Şi le cuvântare R: 
38.Surorile mele R: 
39.Din noi asustrele R: 
40.Eu sunt cea mai mare R: 
41.Căci fără de mine R: 
42.Nu cunună nime’ R: 
43.Nici nu botează R: 
44.Nici nu-ncredinţează. R: 
45.Dragu Dumnezeu R: 
46.Şede şi priveşte R: 
47.Ş-astfel le grăieşte R: 
48.O, voi trei flori sfinte R: 
49.Din Rai răsărite R: 
50.Ce vă tot pârâţiu R: 
51.Şi v-adeveriţiu R: 
52.Că voi toate sunteţi R: 
53.Una ca şi alta. R: 
54.Floarea grâuluiu R: 
55.Încă-I floare mare R: 
56.Că-I trupşoru’ meu R: 
57.Floarea vinuluiu R: 
58.Încă-I floare mare R: 
59.Că-I sângele meu. R: 
60.Floarea miruluiu R: 
61.Încă-I floare mare R: 
62.Că-I sudoarea mere.R: 
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16. Ce sară mi-i astă sară? 
 
1.Ce sară mi-i astă sară? 
   Astă sară-i sară mare, 
R:Doamne, dă, Domnului, 
    Doamne. 
2.Asta-i sara de ajun, 
   Mâine-i ziua de Crăciun. R: 
3.Când Dumnezeu s-o născut 
   Şi pământul l-o făcut. R: 
4.Sus cerul l-o ridicat 
   ’n patru stâlpi l-o rezimat. R: 
5.În patru stâlpi de argint 
   Mai frumos l-o’mpodobit R: 
6.Tot cu stele mărunţele, 
   Mai pe sus cu mai mărele. R: 
7.Soarele cu razele, 
   Luna cu luminele. R: 
8.Rază-n vârful munţilor 
   La crucile brazilor. R: 
9.Rază-n şes, la holde verzi, 
   Rază-n casă l-ăst om bun. R: 
10.Om bun, să te veseleşti, 
      Pe noi să ne dăruieşti. R: 
11.C-un colac de grâu curat, 
     Cu vin roşu strecurat. R: 
12.Şi de-acum până-n vecie, 
     Dumneavoastră bucurie. R: 
 
 
 
 
 
 

17. Asta-i sara de Crăciun 
 
1.Asta-i sara de Crăciun, 
   Să te veseleşti, om bun. 
   Naşterea de bucurie, 
   La mulţi ani cu veselie. 
2.Bucură-Te, Sfântă Cruce, 
   Bucură-Te, lumea-Ţi  cântă;     
   Şi-Ţi cântă cu glas de jale 
   Pentru-a lui Adam greşale. 
 
3.Iar Adam dac-o greşit, 
   Domnul de Rai l-o lipsit. 
   “-Du-te Adame de la mine, 
   Cum te-ai lipsit de-al tău 
   bine!” 
 
4.Dar Adam o prins a plânge 
   Şi din gură-o prins a zice: 
   Raiule, grădină dulce, 
   Nu mă-dur a mă mai duce. 
 
5.De dulceaţa ta cea dulce; 
   De mireasma florilor, 
   De cursul izvoarelor, 
   De cântarea păsărilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Slavă s-aiba nesfârşită 
 
1.Slavă s-aibă nesfârşită 
   Dumnezeirea-ntreită 
   Unimea nedespărţită 
 
2.Tatăl Atotţiitorul  
   Şi Fiul Izbăvitorul 
   Şi Duhul Mângâietorul 
 
3.Unul fiind în trei feţe 
   S-a pogorât să ne-nveţe 
   Să ne-arate cu blândeţe 
 
4.Să pricepem, să-nţelegem 
   Să cunoaştem, să alegem 
   La iad în munci să  nu mergem 
 
5.Că în cer sunt multe case 
   Împodobite, frumoase 
  Tot cu raze luminoase 
 
6.Unde drepţii se adună 
   Cu toţi Sfinţii  împreună 
   Şi îşi fac tot voie bună 
 
7.Şi cântând c-o glăsuire 
   Dănţuiesc într-o unire 
   Dând lui Dumnezeu mărire 
 

 
 


