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Dintre stele mai aleasă...
În contextul cultural actual, atât de marcat de numeroase transformări şi reconfigurări 

socio-umane şi economice în special, cultura populară a ajuns un motiv de contestare a 
rolului şi valorii artistice considerate mai mult ca o rezervaţie culturală, un fel de fosile 
vii care nu mai răspund necesităţilor spirituale a timpului de azi. Contestarea vine din 
tagma moderniştilor şi a unei elite culturale. Pe de altă parte specialiştii în domeniul 
etno-folcloric luptă pe toate căile pentru a aduce în actualitate condiţia spirituală a 
satului românesc cu prefacerile inerente prin care trece societatea noastră. A considera 
întreaga comunitate rurală revolută, contradictorie în manifestările sale etno-folclorice 
actuale este o prejudecată, cu efecte grave de interpretare, un mod îngust nediolectic 
de a înţelege spre ce merge satul nou, cum îl numesc alţii, sintagmă şchioapă care nu 
duce nicăieri.

Astfel pentru apărarea spiritualităţii ţărăneşti atât de diversă şi bogată în manifestări, 
cu un folclor plin de frumuseţe şi adâncime, este necesar aducerea în societatea civilă a 
cât mai multor aspecte de producţii populare prin culegerea acestora din vetrele noas-
tre etno-folclorice, unde pe lângă o moştenire inestimabilă, echilibrată şi armonioasă, 
acestea se mai manifestă încă, în toată plenitudinea, ca fapte vii, definitorii pentru 
comunităţile locale.

Cartea pe care o prezentăm în rândurile de faţă, metaforic intitulată AM VENIT 
SATULE IARĂ, este rodul unei cercetări fructuoase a folclorului literar-muzical şi 
al obiceiurilor din zona etnofolclorică a Orăştiei de către două profesoare de muzică, 
Silvia Muntean şi Elena Mitrofan, împătimite de folclorul local. Dar lucrul cel mai 
important în această culegere de folclor îl reprezintă antrenarea tinerilor elevi ai aces-
tor profesoare care au fost îndrumaţi în activitatea de cercetare folclorică cu dragoste 
şi atenţie, stimulându-se astfel, preocuparea acestora pentru cultura populară ,în gen-
eral, şi pentru eposul literar şi muzical din zonă, în special. S-a urmărit un dublu scop 
– primul, instructiv, şi al doilea la fel de important, educativ, acela al preţuirii şi dra-
gostei pentru valorile populare identitar-naţionale.

 Volumul este structurat riguros pe categoriile şi pe genurile folclorice urmărite:
  - Despre colinde şi colindat.
  - Obiceiurile de primăvară.
  - Obiceiurile din ciclul vieţii.
  - Cântecele propriu-zise.
  - Cântecele de cătănie.
  - Cântecele de joc (instrumentale).
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Fiind elevă a renumitei profesoare de etnografie  şi folclor Emilia Comişel, prima 
autoare, Silvia Muntean,  şi-a însuşit de la mentor metodologia de cercetare de înaltă 
ţinută ştiinţifică, mai ales în principiul notaţiei literar-muzicale, ceea ce, împreună 
cu aportul Elenei Mitrofan dă rigoarea necesară unei cărţi de specialitate, deşi într-o 
discuţie personală, autoarele, cu o mare modestie, afirmau că au urmărit să realizeze o 
simplă culegere cu scop mai mult didactic, pentru elevii preocupaţi de folclor.

Având acest bagaj spiritual şi profesional, cele două profesoare au realizat o carte de 
folclor cu totul remarcabilă prin investigarea adâncită a faptelor (în special colindele 
prezente masiv) şi în înregistrarea cu acurateţe a textelor şi melodiilor într-o perioadă 
destul de lungă, 1981-1985 şi mai târziu 1990-2005.

Astfel au strâns, într-o veritabilă antologie, 154 de colinde structurate pe teme liter-
are, care, lucru deosebit de important, se prezentau ca fapte vii în satele orăştiene. Ele 
se cântau în ciclul sărbătorilor de iarnă de grupuri de colindători după cum relatează un 
informator din satul Bucium, Bogdănescu Mihai. 

Informatorii prezenţi în paginile cărţii se deosebesc pe categorii de vârste, ocupaţii, 
nivel de instrucţie şi areale etnofolclorice. Cum era firesc majoritatea au fost elevi dar 
informaţia nu a putut fi pusă la îndoială deoarece sursa primară a fost părinţii şi buni-
cii lor aşa încât asistăm la un aspect inedit, dublu, de informator – culegător, cu surse 
perfect credibile. Alături de aceştia au participat preoţi, învăţători, studenţi etc. care au 
completat în mod fericit informaţia folclorică pertinentă.

Meritul autoarelor mai constă şi în faptul că definesc, prin compoziţia cărţii, corect 
genul folcloric muzical ca fiind o grupare de creaţii, deseori sincretice unite între ele 
prin caracterul asemănător al tematicii (ex. colinda ca gen) prin caracterul asemănător 
al stilului compoziţional şi structural (arătate prin partituri) precum şi prin funcţia ce-o 
îndeplinesc în viaţa social-culturală a oamenilor (colinda în sărbătorile de iarnă).

Prezenta culegere folclorică nu a fost concepută de prof. Muntean şi Mitrofan ca 
monografică în sensul cuprinderii complete a tuturor producţiilor de gen. Credem că 
nici nu şi-au propus aceasta pentru că alte cântece, de pildă, de leagăn, de copii, balada, 
doina propriu-zisă şi genuri de obiceiuri – de seceriş, vergel – care lipsesc pentru că şi-
au pierdut caracterul de fapte vii în vatra satului, fiind trecute, nefolosite în comunitate 
şi aceasta pentru că autoarele au afirmat în repetate rânduri că vor să aducă în faţa oa-
menilor, celor ce iubesc folclorul, ce mai există astăzi în satele noastre. Pentru că, ştim 
cu toţi, că cele care ca funcţionaliate sunt depăşite de dezvoltarea vieţii şi conştiinţei 
sociale (paparuda, caloianul, drăgaica, cântecul de şezătoare ş. a.) se află acum pe cale 
de totală dispariţie.

Ca o contrabalansare la argumentul dispariţiei formelor fără fond folclorice se 
evidenţiază cântecele instrumentale de joc, unde obiceiul căluşerului este evidenţiat 
dat fiind faptul că zona etnofolclorică Orăştie este vatra căluşerilor prezenţi an de an în 
importantele sărbători ale colindatului ţărănesc.
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Dar cea mai mare reuşită a autoarelor cărţii reprezintă textele colindelor prezentate, 
adevărat tezaur folcloric. Ele sunt o frescă minunată a vieţii ţăranului hunedorean în 
esenţa ei, care, prin temetica de gen, cuprinde momente esenţiale mitico-religioase ale 
lumii de sus şi celei de jos – sărbătoarea ţărănească.

Cartea mai cuprinde şi un compendiu de obiceiuri de primăvară cuprinse în calenda-
rul ţăranului care mai are loc, este adevărat sporadic, în satele noastre. Ele sunt descrise 
sumar fiind localizate în sate ca Romos, Costeşti, Gelmar, Aurel Vlaicu, Orăştioara de 
Sus, Căstău, Geoagiu; important este faptul că fiind semnalate ca existente teritorial 
ne dă o imagine mai clară asupra stării etnofolclorice a satelor din zonă.

Titlul prezentării noastre credem că reprezintă în fapt valoarea cărţii profesoarelor 
Silvia Muntean şi Elena Mitrofan în sensul că întreg materialul folcloric prezentat 
face parte din constelaţia spiritualităţii noastre, pentru că e timpul să venim cu toţii 
în satul nemuritor care se mai află încă în sufletul nostru ca o matrice nemuritoare a 
permanenţei noastre pe aceste meleaguri.

    
         Ec. Mariana Deac
         Director al Centrului Judeţean 
      Pentru Conservarea şi Promovarea
        Culturii Tradiţionale Hunedoara
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Capitolul I 

DESPRE COLINDE SI COLIND�TORI

GR�DI�TE
 Colindele, ca gen folcloric, apar�in celui mai vechi tip artistic al culturii noastre 
populare, iar gruparea lor pe localit��i în aceast� carte, arat� �i modul inegal în care 
localnicii au p�strat aceste crea�ii.  
 Folclorul nu este un lux, ci este ivit din necesitate, în anumite timpuri, iar  
p�strarea, aprecierea �i transmiterea lui este o obliga�ie a celor care se consider� urma�i
demni ai acestor meleaguri.De aceea doresc s� exprim pre�uirea mea pentru cei care nu 
au pregetat, ca an dup� an, s� reia mai întâi ceremonialul repeti�iilor, apoi cel al 
colindatului. 
  În anul 1998 �i 2000 predam ore de educa�ie muzical� la �coala General� „Dr. 
Aurel Vlad”din Or��tie.Înainte de plecarea în vacan�a de iarn�, am dat elevilor ca tem�
facultativ�, s� caute r�spuns la întrebarea: „cine �i ce se colinda mai demult; dar in 
prezent?”
 ST�NILA MARIUS. de 13 ani �i-a petrecut vacan�a în satul GR�DI�TE �i a 
aflat de la bunica lui de 63 de ani c� mai demult, de Cr�ciun, se colinda: „Asta-i sara de 
Cr�ciun”; c�lu�arii colindau la u�� : “Pe sub umbra merilor”, apoi intrau în cas� �i cântau 
colinda fetei, colinda feciorului. A treia zi de Cr�ciun dup� ce era colindat întregul sat, se 
f�cea „joc” la C�minul Cultural unde oamenii care au primit c�lu�arii intrau gratis, iar 
ceilal�i pl�teau taxa de intrare.  A�a se face �i în acest an 2000.  

OR��TIOARA DE JOS 
 FILIPESCU DIANA  a aflat de la bunicul ei de 70 de ani: cinci b�ie�i de 10-12 
ani mergeau cu steaua. Al�i b�ie�i mai mari de 12-15 ani mergeau cu Irozii. B�ie�ii între 
15-22 ani mergeau cu C�lu�arul �i colindau colinde speciale ca: pentru fete mai mici, 
pentru fetele de m�ritat, pentru c�s�tori�i cu copii, pentru c�s�tori�i f�r� copii �i oameni 
mai in vârst�.
 DUMITRU ROXANA (12 ani,1998), spune: „În zilele noastre tradi�ia înc� se mai 
p�streaz�, privind c�lu�arii �i colindele de gazd�”.

GROSU VALENTIN (13 ani,2000) spune:  „Când bunicul meu (de 75 de ani) era 
tân�r, c�lu�arii colindau: colinda fetei, colinda junelui, colinda preotului, colinda 
primarului, colinda p�durarului. Colind�torii care mergeau pe la casele oamenilor �i
colindau aveau vârste cuprinse între 4 �i 11 ani. Ceva mai mari, erau stelarii, care 
colindau: Steaua sus r�sare, In ora�ul Viflaem, Am plecat s� colind�m. Al�ii mergeau cu 
Irodul, Sara-i de Ajun, Colinda gazdei. Tot a�a se face �i acum” 

BUCIUM 
 BOGD�NESCU MIHAI IULIAN relateaz� ce i-a povestit bunicul Bogd�nescu 
Grigore în vârst� de 68 de ani, din satul Bucium (anul 1998) : „ În urm� cu 50 de ani era 
a�a: colindatul începea în diminea�a zilei de 24 decembrie, când dis-de-diminea�� copiii 
de 3-11 ani, pi��r�ii se adunau la �coala din sat unde venea preotul �i f�cea o scurt� slujb�
pentru copii, apoi o luau din cap�tul de jos al satului �i trecând pe la fiecare cas� strigau: 
Bun� diminea�a la Mo� Ajun! Erau primi�i în curte �i peste ei se aruncau semin�e de grâu, 
porumb, fasole, dovleac, pentru ca anul urmator s� fie un an cât mai bogat �i roditor, iar 
la plecare primeau nuci, mere, col�cei, dulciuri. 
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În zilele de Cr�ciun colindau: Stelarii, Irozii si Sc�lu�arii. 
 Colindatul de azi difer� de cel de alt�dat� prin dispari�ia unor elemente. Pi��r�ii nu 
mai sunt binecuvanta�i de c�tre preot �i nu mai sunt primi�i în cur�i, ci doar la poart�.
Stelarii, Irozii si Sc�lu�erii nu mai primesc colaci �i pecie, ci bani. A disp�rut a�a-zisa 
osp�tare, dar cu banii strân�i din colindat se organizeaz� Revelionul, unde sunt invitate 
fetele din sat care aduc pr�jituri.” 

�ENDRESCU MONICA aflându-se în vacan�� în satul Bucium în 1998, a relatat: 
„ Ast�zi în Ajunul Cr�ciunului , diminea�a se merge cu pi��ratul (copiii între 10-11 ani). 
Ei au o traist� dup� cap �i strig�: Bun� diminea�a la Mo� Ajun! Ne da�i ori nu ne da�i!
Ace�tia primesc dulciuri, mere, col�cei �i nuci.  
 Cum se las� seara, se merge cu colinda. Copiii primesc bani, iar cei mari primesc 
câte un pahar de �uic� �i pr�jitur�. În zilele de Cr�ciun se merge cu C�lu�arul, Irodul �i
Steaua.  
 În prima zi de Cr�ciun, c�lu�arii se adun� la gazd�(casa la care au f�cut repeti�ii)  
apoi merg la biseric� unde îl colind� pe preot. Dup� aceea se adun� în centrul satului 
unde joac�. Se împart în dou� cete �i se duc: o ceat� la primar – dac� este din sat – iar a 
doua ceat� la înv���tor; dup� aceea o iau la rând din cap�tul satului. Ei colind�: colinda 
gazdei, a fetei, a feciorului, dup� caz, �i primesc pe lâng� �uic� �i pr�jituri, un colac 
rotund mare �i împletit �i o bucat� de pecie pe care o pun peste colac. În fiecare sear�,
c�lu�arii fac joc la gazda din acel an unde merg fetele �i feciorii, perechi c�s�torite. 
 Dup� Cr�ciun se face osp��ul c�lu�arilor când se consum� pecia �i colacii aduna�i.
Sunt chema�i fetele �i feciorii din sat”. 

PRICAZ 
În satul Pricaz, elevii sunt �colariza�i în clasele I - IV iar gimnaziul îl urmeaz� la 

una din �colile din Or��tie. Am stat de vorba cu câ�iva dintre ace�tia, care mi-au spus c�
la Pricaz nu mai cânt� nimeni colinde de gazd�. Pentru a afla dac� obiceiul avea loc mai 
demult, doua eleve le-au întrebat pe bunicile lor ,cine �i ce se colinda alt�dat� în Pricaz? 

M�GLA� CORINA de  11 ani (1998) a precizat c� bunica ei de 61 de ani a spus 
c� pe vremea când era ea tân�r�, colindau copiii, feciorii �i famili�tii. Se colinda printre 
altele �i colinda fetei, colinda lui Ion.  

BAMBO ANAMARIA de 12 ani(1998) a spus c� bunica ei de 69 de ani î�i
aminte�te c� se colinda : colinda s�racului, colinda bogatului �i altele.

AUREL VLAICU 
CRI�AN LIVIU (elev în 1998) a aflat de la V�idean Gheorghe (75 ani ) c�: „pe 

vremea  când  era mic se adunau mai mul�i copii cu câteva s�pt�mâni înaintea 
Cr�ciunului �i repetau colinde. Colindau �i C�lu�arii: colinda p�storului, a preotului �i
colinde religioase Irozii �i Stelarii. C�lu�erii acum nu mai cânt� colinde ci doar 
danseaz�.”  

�DIRA MARIA LAVINIA ( 12 ani, 1998) a aflat de la bunica ei de 57 de ani: 
„colind�torii primeau pentru colinde colaci proaspe�i mai mici iar c�lu�arii primeau 
colaci mai mari �i se mai d�dea pecie de porc proasp�t� pentru c� toata lumea t�ia porc de 
Cr�ciun. În cea de-a 3-a zi se f�cea osp��ul c�lu�arului unde se adunau baie�ii �i fetele din 
sat �i se distrau , se osp�tau cu mâncare �i b�utur�”.  

BARDAN NICOLETA (13 ani, 1998) a stat de vorba cu bunicul ei de 74 de ani 
care i-a spus: „c�lu�arii cântau colinda vân�torului, a primarului, a junelui, a cetei. Multe 
dintre colinde sunt pierdute de mult, adic� nu se mai fac”. 
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 Originar din satul CIGM�U-Filip Ion în vârst� de 55 ani în 1992 descrie cum era 
Ajunul Cr�ciunului mai demult: 
“ În diminea�a Ajunului de Cr�ciun, copiii se strângeau �i porneau bucluc pe la casele 
oamenilor , strigând: 

Pi��rau-r�u!
Pi��rau-r�u!

Apoi se îmbulzeau in fa�a gazdei, cerându-�i drepturile: 
 D� �i mie – d� �i mie! 

Dac� unul se considera ignorat sau nedrept��it, î�i permitea s� apostrofeze gazda astfel: 
 D� �i mie baciule 
 C�ca-te-ai ca vacile, 
 M�run�el ca oile, 
 Calce-te nevoile. 
(De prisos s� spun c� nimeni nu se sup�ra).

 Dac� poarta era închis�, ori gazda insuficient de darnic�, se duceau a pi��ra mai 
departe, cu dezamagita formul�:
 Ho-haho, pe aci-ncolo! 
 Prin pi��r�u se în�elegea un col�cel sau o crestat� (col�cel purtând deasupra o 
creast� ca pup�za).” 
 In Cigm�u la colindat se mergea astfel:  

- cu Steaua, �colarii mici 
- cu Irozii, �colarii mari 
- cu Viflaimu „tâng�ii” (�i fetele uneori) 
- cu Turca, feciora�ii 
- cu c�lu�erii, fl�c�ii 

             Cu privire la colindele care spun despre r�stignirea lui Iisus, Filip Ion în calitate 
de preot în Geoagiu, precizeaz�: „În primele secole cre�tine Na�terea Domnului se serba 
deodat� cu Pa�tile,  pe vremea când erau înflori�i merii (vezi „Florile dalbe de m�r”)” . 
 Diversitatea melodic� a colindelor venit� dintr-o posibil� competi�ie de unicitate 
între sate, te face s�-i admiri pe acei anonimi creatori de muzic� pierdu�i în negura 
veacurilor. Atrage aten�ia �i multitudinea de refrene pe care anonimul poet le-a inventat 
în acela�i mod.  
            Din aceste considerente ad�ugate la altele personale, îndemn�m pe locuitorii 
zonei Or��tie s� predea cu responsabilitate acest tezaur de colinde genera�iilor care vin, 
pe care le sf�tuim deasemenea  s� preia colindele �i s� nu se descurajeze de mul�imea 
versurilor, s� le înve�e a�a cum au f�cut-o multe genera�ii înaintea lor prin repeti�iile din 
perioada postului care precede Cr�ciunul. 
 Pentru cei care sunt obi�nui�i cu muzica sau versurile pe care le cânt� sau care le 
sunt cântate  în zilele de Cr�ciun colindele pot p�rea ceva banal �i pu�in interesante. Dar 
privite cu ochiul specialistului acesta observ� �i precizeaz� valoarea muzical� �i literar�
care nu au egal  în cultura noastr� �i nu este înt�mpl�tor faptul c� adeseori localnicii sunt  
solicita�i de cei pasiona�i de folclor s� cânte, s� fie înregistra�i, fiecare având acela�i
motiv, grija de a nu pieri aceste crea�ii minunate. Pentru a ar�ta ce varietate �i inven-
tivitate exist� vom în�ira refrenele colindelor din aceast� carte. Sper�m ca cei care n-au 
f�cut-o pân� acum s� se aplece cu mult respect asupra  acestor crea�ii str�mo�e�ti. 
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-Refrene-

B�câia
1 . R�uri�� romoni��

Beriu
2 . Hai leroi da leroi �ic�
3 . Ho lerui da lerui �i hop 
4 . Florile-s dalbe flori de m�ru

Boze�
5 . Ler ficioar� d�lbi�oar�
6 . Dalba-i feciori��

C�st�u
7 . Domnului Doamne Domn  din cer 
8 . �ic� Lean� drag�
9 . Judelea Domn bun jude 

Coste�ti
10. Primarului Domnu bun 
11. Leano mi Leano d’ochii �i-s

 negri 
12. Dai ler Doamneo ler ler 

 jupîne gazd�
13. Lino, Lino lerui Doamne 
14. Dai Domnului bunu 
15. Doamne dai Domnului 

 Doamne 
16. Domnului nostru 
17. Hristosu Domnului nostru 

Cucui�
18. Soroleom drag�

Dâncu Mic 
19. Judelui Domn bun jude  
20. Doamnalai �i-al nost 

 Doamne 
Gelmar 
21. Feciori�� lauri��

Geoagiu
22. Da Ileana-i fat� dalb�
23. Linu-i lin vântu de var�
24. Lino da Lino        
25. Florile dalbe 
26. Feciori�� d’oche�i��
27. Junelui bun junel mirelu 
28. Ziurel de ziu�

Gr�di�te 
29. Junel bun junel tân�r

Romo�el
30. Dai Domnului Doamne 
31. Pe-acest june tinerelu 
32. Fic� liu liu fic� liu 

Renghet 
33. Junelui bunu  
34. Junelui, junelui bunu 
35. Lermior, lermior verde 
36. Sor�leo fat� frumoas�
37. Ler da ler nevast�
38. Lauri�� romoni��
39. Cesta-i iag�r bunu 

Sereca
40. Domnului Doamne Domn 

 de-al nostru  
42. Leroi �ic�

Sibi�elul Vechi 
43. Hai lerom da lero mi dai  

Sibi�elul Nou 
44. Hai lin mai lin mai linu 
45. Hai leroi da leroi Doamne 
46. Domnului, Domnului 

 Doamne 

T�m��asa 
47. Doamnelea Domnului 

 Doamne 
48. Ia junelui tinerelu 
49. Junelui lui junelui bunu 
50. Judeleon domn bun jude 

Vaidei 
51. O lerui Doamne  
52. Da Ileana fat� dalb�
53. Lina mea Lin� lerui m� Lin�

V�leni 
54. Soroleon, sorolean drag�

A. Vlaicu 
55. Dan�leo sus dan�leo                     
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- B�CÂIA - 

1.Colind pentru fat�
Culeg: Popa Elena; elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf: Joca Aron, 71 ani, 1981 

             Ra-u-ri  -  ��          ro – mo–ni-       ��     Co-lo   jo-  su       mai  din   jo-      su 

R�uri�� romoni��
Colo josu mai dinjosu 
R�uri�� romoni��
La luncile soarelui 
Grele ploi ca ne-or plouatu 
�i luncile le-or sp�latu 
Ro�u soare-o r�s�ritu
De luncile le-o zbicitu 
Florile le-o n�p�ditu
Fete-or mers de le-or cules 
Culegând, m�nunchi f�când. 
Junii-n cale le iesir�
Le prindea, le sloboza 
Pân’ ce una ispitea: 
-Unde-n lume te-ai n�scutu 
A�a ‚nalt�, sprâncenat�,
A�a mic� �i voinic�?
-Unde-n lume m-am n�scut
Ro�u soare-o r�s�rit 

Drept in fa�� m-o privit 
Si fa�� mi-o rumenit 
Cosi�a mi-o g�lbenit. 
La luncile soarelui 
Grele ploi c� mi-or plouatu 
�i luncile le-or sp�latu 
Ro�u soare-o r�s�rit
De luncile le-or zbicit 
Florile le-or n�p�dit
Fete-or mers de le-or cules, 
Junii-n cale le ie�ir�
Le prindeau, le slobozau, 
Din gura le ispiteau: 
-Unde-n lume m-am n�scut
Ro�u soare-o r�s�rit
Si fa�a mi-o rumenit 
Cosi�a mi-o g�lbenit 
Noi cu drag i�i colind�m
S�n�tate i�i ur�m.

- BERIU - 

2. Colind pentru fat�
Culeg: S�ndescu Simona; elev� �c.Gen. Beriu 
Inf: Grup de c�lu�ari, 1983 

             Po-   run-ci-  t-o      fa-     ta   dal- b�      Hai   le-roi    da      le-     roi  �i-   c�

Poruncit-o fata dalb�
Hai leroi da leroi�ic�
Catre un tânar voinicu: 
Hai leroi da leroi�ic�
Luncile-s pline de rou�
�i junii-s cu haine nou�
Eu îs mic� �i nu-s mare 
�i nu le-oi putea sp�lare
S� nu vie sus pe mun�i
C� mun�ii-s învolbura�i

�i junii-s cu cai g�ta�i
Vântul mare o b�tea 
Si caii îi sp�ria.
Eu îs mic� �i nu-s mare 
Nu i-oi putea ��s�lare
Da s�-mi vie sus pe nori 
Cu-o mâna �inând de lun�
Cu-alta-mpletind cunun�
Cununa-te-ai cu dânsarea 
�i te-o fiic�-nvesele�te
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3. Colind pentru fat�
Culeg: Lefter Radu-elev 
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2001 

              A-  d�   mai-c�      cea    che-i-   ��       Hop   le-rui   da       le-        rui  �i   hop

Ad� maic� cea chei�a
Ho leroi da lerui �i hop 
S� descui eu cea ladi��
Ho leroi da lerui �i hop 
Ca s� iau acea solni��,
Cisme ro�ii-n picioru�e
Inela� in de�tela�
M�r ro�u s� nu mi-l la�i
�i lu� vadra-ntr-o mân�
�i se lu� prin gr�din�
Prin gr�din� la fântân�
La fântân� la luncet 
Unde curge apa-ncet 
Pe piatra fântânii ei 
�edeau doi-trei junela�i
Unu murgu-�i potcovere 
Unu frâu-�i �intuiere
Unu trei pene-�i chitere 
Cel de murgu-�i potcovere 
Dupa ea se slobozere 
Ca m�ru�ul sa i-l deie 

Ea din grai îl bl�st�mare: 
-Ce ai cu m�ru�ul meu? 
Putrezire-ai ca �i elu 
Ca �i el m�ru� cel ro�u
June frâu-�i �intuiere 
Dup� ea se slobozere 
Ca inelul s� i-l deie. 
Ea din grai îl bl�st�mare: 
-Ce ai cu inelul meu? 
Petrece-te-ai tu prin el 
Tu prin el ca degetul 
Cel de trii pene chitere 
Dupa ea s� sloboz�re 
Ca cununa s� i-o ieie. 
Ea din gur� gl�suiere:
-Ce-ai tu cu cununa meare 
Cununate-ai tu cu eare 
Tu cu ea, cu doamna sale  
�i te-o fiic�-nvesele�te. 

4. Colind pentru fat�
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: Nasta Andrei-elev 
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
12 ani, 2004 

          Din- na-in-  tea      �s- tor    cur-�i___ Flo-ri-le-s flori dal-      be  de___  m�-ru   

Din ’naintea �stor cur�i
Florile-s dalbe de m�ru 
Sunt trei meri mari înflori�i
Florile-s dalbe de m�ru 
La tulpina meriloru 
Este-un mare-ncheiatu 
�i în pat cine-i culcatu 

Este-o fiic� mititic�
Ce tot plânge �i suspin�
C� �i-a chierdut salb� dalb�
Salb� dalb� de bani vechi 
Cu cercei noi d’în urechi 
�i-o cânt�m �i-o colind�mu 
La Ioana i-o-nchin�mu
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5. Colind� de stea
Culeg: Muntean Silvia, profesor 
Inf: Nasta Andrei-elev; �c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
12 ani, 2004 
     

                           
                   Hris- to- su    Dom-nu-lui nos-tru    Dea-su- pra la___     R�-s�-       ri-    tu 

Hristosu Domului nostru 
Deasupra la r�s�ritu
Hristosu Domului nostru 
Mândr� stea nu s-a ivitu 
Mai mândr� �i mai frumoas�

Dintre stele mai aleas�
Frumos steaua-mpodobir�
Cu aur �i cu argintu 
�i de-acum pân�-n vecie 
Amin Doamne , Slav� �ie! (bis) 

- BOZE� -

6. Colind pentru fat�
Culeg: Muntean Silvia, profesor 
Inf: Rusu Maria, 52 ani, 1985 

          Da Li-a-     na-i     fa-    t�   dal- b�      Me-re       Li-     na    la __    fân- tâ-   n�

Da’ Liana-i fat� dalb�
Mere Lina la fântân�
Da’ Liana-i fat� dalb�
Cu ulcioarele în mân�
G�si apa tulburat�

De voinici inconjurat�
Voi voinici, voi vân�tori 
Ce c�ta�i aici in zori 
Noi umbl�m �i colind�m
�i la Leana i-o-nchin�m

7. Colind pentru fat�
Culeg: Muntean Silvia, profesor 
Inf: Buda Ion, 75 ani, 1985 

             Po- run- ci-       t-o     po-    run- cit___     Ler fe-  cioa- r�   d�l-   bi-    �oa-r�

Poruncit-o, poruncit, 
Ler fecioar� dalbi�oar�
Poruncit-o fata d’alb�
Ler fecioar� dalbi�oar�
La junel cam tinerel 
Ca s� vie, cum s�-mi vie 
S� nu vie jos prin lunci 

C� luncile îs cu rou�
�i june-i cu hain� nou�
Fata-i mic� �i nu-i mare 
�i nu le poate sp�lare
Dar s� vie, cum s� vie, 
Dar s� vie sus prin nori, 
C-o mân� culegând flori 
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Cu una-mpletind cununa 
La fat� pe cap s-o pun�
Da-n cununa ce era 
Erau stele m�run�ele 
�i cu dalbe floricele 

Un luceaf�r str�lucea 
Iar� luna lumina 
Soarele cu raz�le
S�-�i fie de cununie 
S�-�i fie de bucurie. 

8. Colind pentru fecior  
Culeg: Galea Iulia 
Elev�, �c.Gen nr. 1 Or��tie, 1994  

             Ju-ne-lui   bun_   ju-  nel_   mi-  re-     lu      Po-run-ci-   t-o_    Po- run-cit 

Junelui bun juinel mirelu 
Poruncitu poruncit 
Junelui bun juinel mirelu 
Fata d’alb-a lui Joinel 
Da’ sa fac-atâta bine 
�i s� vie pân’ la mine 
Da’ s�-mi vie, cum s�-mi vie? 
S� nu-mi vie jos la lunc�
Luncile-s pline cu grâne 
Grânele-s pline cu rou�
Junii vin cu hain� nou�
Fata-i mic� �i nu-i tare 
�i nu le-o putea sp�lare 
Da s�-mi vie cum s�-mi vie? 
S� nu-mi vie sus la mun�i

C� mun�ii sunt p�duro�i
Si junii cu cai frumo�i
Fata-i mic� �i nu-i mare 
�i nu-i poate �es�lare 
Da s�-mi vie sus pe cer 
Cu mâna �inând de lun�
Cu-alta-mpletind cunun�
Da-n cunun� ce-mpletea 
Tot cu stele m�run�ele 
�i cu d’albe lucefere 
�i cu luna ca lumina 
Soarele cu raz�le
�i te-o joinel vesele�te 
C-o-nchin�m cu s�n�tate. 

9. Colind pentru fecior  
Culeg: Galea Iulia 
Elev�, �c.Gen nr. 1 Or��tie, 1994  

             Ce m�-n-tre-ba�i  mari bo-  ie-  ri      Ju- ne   -lui     ju-       ne-  lui_    bu-   nu_       

Ce m�-ntreba�i m�i boieri 
Junelui junelui bunu 
M�-ntreba�i cu s�n�tate 
Junelui junelui  bunu 
Spune�i voi cu direptate 
De �i-e murgu d’asudatu 
D’asudat �i-a�a-nspumatu 
Junel o fost la vânatu 
Gr�i fata jurjulat�
Junel minte ca �i-un câne 
Junel n-o fost la vânatu 

C-o fost de s-o-ncredin�atu 
Peste mun�i la-nalte cur�i
La fetele grecului 
În cale de nou� zile 
�i-ntr-o zi �ede de vede 
Taci tu fat� jurjulat�
Din vârful jurjiului 
C� junel nu-i de-nsurat 
Nici fat� de m�ritat 
Când fu juinel de-nsurat 
�i fata de m�ritat 
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C�tan� c� l-au luat 
De pe-aici l-au dep�rtat 
Noi cânt�m �i colind�m

Lui juinel îi închin�m
Sa-�i fie de s�n�tate 

10. Colind pentru fat�
Culeg: Galea Iulia 
Elev�, �c.Gen nr. 1 Or��tie; 1994  

             Da   fi-   e-�i d’a- min-te _      C�  noi �i-am ve-ni-  tu  Dal-ba-i  fe-  cio- ri-   ��

Da, fie-�i d’aminte 
C� noi �i-am venitu 
Dalba-i feciori��
�i noi �i-am venit 
La cur�ile tale 
Dalba-i feciori��
�i noi �i-am adus  
Furc� v�ruit�
Fus mândru-mpistrit 
Cu prist�n de-argint 
Bine-i ce-a�i adus 
C� �i noi vom face 

C�ma�� de inu 
Cusut� cu firu 
Bine-i ce ve�i face 
C� �i noi vom face 
Cunun�-nflorit�
Din flori împletit�
De-unde iarba cre�te
�i-n trii se-mplete�te 
În lungul drumului 
În coama murgului 
�i te vesele�te 
Dalb� feciori��

- BUCIUM - 

11. Colind pentru fat�
Culeg: Muntean Silvia, profesor 
Inf: Secar� Emilian-elev 
�c.Gen nr. 1 Or��tie,1998 

            So -r�-      leo    fa-    t�   fru-moa-s�     Ce   r�u   ma-  re     ai      a____ vu-tu 

Sor�leo fat� frumoas�
Ce r�u mare ai avutu 
Sor�leo fat� frumoas�
De asar� n-ai venitu 
Nici ieri la jocu-i mare 
Nici asar�-n �ez�toare 
N-am venit c� n-am pututu 

C� grei oaspe�i mi-au venitu 
Vreo cincizeci de c�l�ra�i
Mai pe-ata�ia pedestra�i
Eu de-abia i-am petrecut 
Prin fundul gr�diniloru 
Prin mireasma floriloru 
�i te-o fiic�-nvesele�te 
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12. Colind pentru fat�
Culeg: �endrescu Monica-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: �endrescu Dorel, 36 ani, 1998

             Fe_   ri- cean de e-    le    De-o   fii- c� de-a-ve-re__  Dai Dom-nu-lui  Doam-ne      

Fericean de ele 
De-o fiic� de-avere 
Dai Domnulu Doamne 
De-o frumoas� mare
Soa��-n lume n-are 
Dai Domnulu Doamne 
Caci pe ea mi-o cere 
Mul�i din multe p�r�i
Trei din trei laturii 
Trei din trei vadurii 
Mai întâi mi-o ceru 
Fiu’ de ciobanu 
Dar de p�curaru 
Maic�-sa-i gr�iere
Drag� fiic-avere 
C�ci tu te vei duce 
�i nu vei d’aduce 
Tu te-i ostenire 
La strung� mergând 
Oile mulgând 
Laptele-nchegând 
Brânza fr�mântând 
Al doilea ne-o cere 

Fiul de crâ�mar 
Maic�-sa-i gr�iere
Drag� fiic-avere 
C�ci tu te vei duce 
�i nu vei d’aduce 
Tu te-i ostenire 
Bu�i mari crâ�m�rind
Cupele umplând 
Al treilea ne-o cere 
Fiu de împ�rat 
Maic�-sa-i gr�iere
Drag� fiic-avere 
C�ci tu te vei duce 
Tu te-i ostenire 
Cur�i mari m�turând 
�i la drum plecând 
�i la-mp�r�teas�
Hain� de m�tas�
�i te vesele�te 
Fiic� frumu�ic�
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

13. Colind pentru fecior 
Culeg: Bogd�nescu Mihai-elev 
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Bogd�nescu Grigore,70 ani,1998

            Ju-  ne-       lui          bu-   nu       Su’  ce-  ta-   te-n     cea_      li-       va-    d�

Junelui bunu 
Su’ cetate-n cea livad�
Junelui bunu 
Joac-un june cu-n cal bunu 
Un cal bun cam porumbacu 
June bine-i de-mbr�catu 
Tot in haine de bumbacu 

Nime-n lume nu-l predare 
Numa dalba-mp�r�teas�
Pe-o z�breal� de fereastr�
Ia din gur-a�a gr�ia: 
În�l�ate de-mp�rate
Nu �tii tu ce v�zui eu 
Colo-n susu mai dinsusu 
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Joac-un june c-un cal suru 
Împ�rat dac-auzire 
Merse-n grajdu încuiatu 
Scoate murgu de-n�euatu 
In�euat bine-nh�matu 
Salt� ici salt� colere 
Salt� pân’ la junela�
Bun îi jocu junela�?
Dac�-i bun haide �i-l joac�
N-am venit ca s� joc jocu 
Am venit s� schimb�m caii 
�i caii �i armelele 
C� al meu îi cal mai micu 

�i-i st� bine la voinicu 
�i al t�u îi cel mai mare 
�i-i st� bine la domn mare 
�i-ale mele-s arme mici 
�i stau bine la voinici 
�i-ale tale-s arme mare 
�i stau bine la domni mari 
Noi caii nu-i vom schimbare 
Nici caii nici armele 
�i te-o june-nvesele�te
C� noi �ie �i-o-nchin�mu 
�ie dalba s�n�tate. 

- C�ST�U -

14. Colinda Sfin�ilor  
Culeg: Manta Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: L�scoi Adina-înv���tor , 2000 

             În-  trea_b�_     în-trea-b�   Sfin�i pe Dum-ne-  zeu      Dai Dom-nu-lui Doam-ne 

Întreab�,întreab�
Sfin�i pe Dumnezeu 
Dai Domnulu Doamne 
Sfin�i pe Dumnezeu 
Dai Domnulu Doamne 
Din ce s-au f�cutu 
Vinul si cu grâul(bis) 
De-al treilea mirul  
Domnul Dumnezeu 
Din graiul gr�ie�te
T�ce�i Sfin�i t�ce�i
Ce m� întreba�i
Sau m� ispiti�i? 
C� voi bini �ti�i
C� pe mini m-or prinsu 
�i pe mini m-or dusu 
’Nainte la Pilatu 
�i m-au judecatu 
�i m-au r�stignitu 
Pe cruce de bradu 
Prin palme,prin t�lpi
Piroaie-mi b�tere
Piroaie de fier 

�i ele m� str�punge 
Sângele-mi pornere 
La p�mânt c�dere 
Domnul alduiere(bis) 
Vinul c� f�cere 
�i m� încingere 
Cu-n brâu de m�cie�u
�i m� cam strângere 
La p�mânt c�dere 
Domnul alduiere 
Grâul se f�cere 
�i pe cap mi-or pusu 
Cunun� de spini 
�i de m�r�cini 
�i m� înpungere 
�i m� cam durere 
Sudoarea-mi curgere (bis) 
Domnul alduiere 
Mirul c� f�cere 
�i v� veseli�i
Boieri, mari boieri. 
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15. Colind pentru fecior  
Culeg: L�scoi Ion-elev  
�c.Gen. nr. 1 Or��tie 
Inf: L�scoi Ion, 41 ani, 1985 

           Sus la_ gar-dul vi-i-  lo-ru  Ju-ne-  lui Ju- ne-lui bu-nu La um-bra gu-tâ-iu-lu-iu  

Sus la gardul viiloru 
La umbra gutâiuluiu 
Junelui junelui  bunu 
Potcove�te-un junel murgu 
Cu potcoave de aram�
Junelui junelui  bunu 
Cu cuie de sârm� d’alb�
Într-o Sfânt� Duminic�
Pân�-s popii-n Biseric�
Nime-n lume nu-l vedere 
Numai dalba-mp�r�teas�
Pe z�breal� de fereastr�
�i din grai a�a gr�iere
Ce tu junel de-avus��i
De murgu �i-l potcovi�i
Într-o Sfânt� Duminic�
Pân�-s popii-n Biseric�
Ori zilele �i-ai urâtu 
Ori p�rin�i-ai d’urghisitu? 
Ci am cale s� m� ducu 
�i cu leul s� m� luptu 
Salt�-n cer salt�-n p�mântu 
Salt�-n vârful la doi mun�i
La doi mun�i cu brazi m�run�i
Sub cetina la doi brazi  
G�si leul adormit 
Adormit nepomenit 
Tras� arcul s�-l s�gete
Pân� june s�-l gândere 
Leul din somn tres�rere 
�i din grai a�a gr�iere:
Ce tu junel avus��i
De la mine aici veni�i
Ori zilele �i-ai urâtu 
Ori p�rin�ii-ai urghisitu? 

Nici zilele n-am urâtu 
Nici p�rin�i n-am urghisitu 
Ci la tine am venitu 
�i cu tine s� m� luptu. 
Se luar�,se luptar�
Zi de var� pân�-n sar�
�i când fu în cap de sar�
Cum îl dus� jos mi-l pus�
Se luar�-a doua oar�
Zi de var� pân�-n sar�
�i când fu în cap de sar�
Dus� leul pe junel 
Cum îl dus� jos mi-l pus�
Se luar�-a treia oar�
Zi de var� pân�-n sar�
�i când fu în cap de sar�
Dus� junelu pe leu 
Cum îl dus� jos îl pus�
Tras� arcul s�-l s�gete. 
Leul din grai îi gr�iere: 
Nu m� junel s�getare 
Ci m� leag�-n curea neagr�
M� coboar� jos la �ar�
Pe uli�a grecilor 
De fal� p�rin�ilor 
�i de cinste fra�ilor 
Ce b�iat ce mai b�iat
C-aduce leul legat 
Leu legat nev�t�mat 
Nici de pu�c� impu�cat 
Nici de sabie t�iat 
Numa-n curele legat 
�i în lupt� c�-i luptat 
�i te junel vesele�te
C-o-nchin�m cu s�n�tate. 
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16. Colind pentru preot  
Culeg: L�scoi Ion-elev  
�c.Gen. nr. 1 Or��tie 
Inf: L�scoi Ion, 41 ani, 1985

             Co- lea  su__   su    mai_   din  su- su  Dom-nu-lui Doam-ne Domn  din ce- ru 

Colea susu-i mai dinsusu-i 
Domnului Doamne Domn din ceru 
Scrisu-i tare-un lucru mare 
Domnului Doamne Domn din ceru 
Scrisu-i cu nou� altare 
Da-n altaru-i cel mai mare 
Slujba sfânt� cine-o cânt�?
Cânt-o nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei 
Gr�i cel preot mai mare 
C�tre cel diac mai mic 
Ia ie�i mureo pân’afar�
�i d�-n toac� de tri ori 
De tri ori în tri locuri 
S� sune in tri chipuri 
�i �âgne�te clopot mic 
Clopot mic îi de salnic 
�i cel mare din d’altare. 
Diac bine-l ascultare 
�i afar� c� ie�ea 
�i da-n toac� de tri ori 
De tri ori in tri locuri  

S� r�sune-n tri chipuri 
�i �âgne�te clopot mic 
Clopot mic îi de salnic  
�i cel mare din altare 
�i iar� c� mi-�i intrare: 
Alei mare preo�ele 
Nici coco�ii n-au cântatu 
Zori dalbe au rev�rsatu 
�i ziu� c� mi se face. 
Alelei m� diecele 
Nici coco�ii n-or cântatu 
Zori dalbe n-or rev�rsatu 
Nici ziu� c� nu se face 
Dar ne vine Dumnezeu 
Cu doi,tri Sfin�i lâng� Elu 
Slujba sfânt� cine-o cânt�?
Cânt� nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei 
�i cu sear�-n vecernie 
De prânz în evanghelie 
�i te preot vesele�te
S�-�i fie de s�n�tate. 

17. Colind pentru fat�
Culeg: Manta Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie;  Inf: L�scoi Adina, inv���tor , 2000 

            Fe-  ri- cean de_   e-    le     De   fe_    te-  le   te-   le    �i-   c�_  Lea- n� dra-g�

Ferica de ele 
De fetele tele 
�ic� Lean� drag�
De-o �ic� frumu�ic�
De-o frumoas� tare 
�ic� Lean� drag�
Soa��-n lume n-are 
Ba ea c� mai are 
Sor� mititic�
�i mai frumu�ic�
Pe asta mi-o cere-un 

Dalb de ciob�na�
Dar nu l-a� iubi 
C�ci m-a� osteni 
Oi multe mulgând 
Ca�ul fr�mântând 
De-al doilea o cere 
�âfra� româna�
Iubil-a� iubi 
Dar m-oi osteni 
Bu�i mari crâ�m�rind
Bani mul�i num�rând 
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De-al treilea o cere 
Un fiu de-mp�rat
Iubil-a� iubi 
C�-i fiu de-mp�r�teas�
�i-oi �edea la mas�
În scaun de m�tas�.
Drag� maica ei 
Din grai îi gr�ia
Las� �ic� las�
Fiul de-mp�rat
Trebuie g�tat 
Cu nou� cumna�i
Nou� cei g�ta�i
�i nou� surori 
Nou� cing�tori 
La nou� cumnate 
Nou� paturi late 
Bine-mp�turate

Drag� �ica ei 
Din grai îi gr�ia
Drag� maica mea 
Cheile-oi avere 
�i oi descuiere 
Toate aceste-oi da 
La nou� cumna�i
Nou� cai g�ta�i
La nou� surori 
Nou� cing�tori 
La nou� cumnate 
Nou� paturi late 
Bine-mp�turate 
�i te-nvesele�te 
Drag� �ic� Lean�
C� noi o-nchin�m
Dalba s�n�tate. 

18. Colind pentru primar 
Culeg.Manta Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: L�scoi Adina, inv���tor , 2000 

             Plim-  b�__    mi -    s�-a-   ces___     ta-i___  ju-     de       Ju-          de-     lea 

         Domn bun  ju-          de      Plim-  b�-       mi-     s�       Prin_       pa-       la-      te 

Plimb�-mi-s�-acesta-i jude 
Judelea Domn bun jude 
Plimb�-mi-s� prin palate 
Judelea Domn bun jude 
Prin cur�ile m�turate 
Cu doua sluji dup� el 
Una-i sluga cea-nsurat�
Alta-i sluga-nstr�inat�.
Gr�i dalba judeleas�
C�tre sluga cea-nsurat�:
Du-te tu la Domnul meu 
Domnul meu st�pânul t�u
Ca s� fac-at�ta bine  
�i s� vin� pân’la mine 
S� î�i îmbrace ve�tmântul 
S� î�i încing� mijlocul. 
�i noi jude am venit 
Am venit c-am auzit 

C� e�ti jude cam demult 
C� e�ti jude onorat 
�i noi jude am venit 
Ca pe noi s� ne-mprumu�i
Cu cinci sute de argin�i.
Nu v� pot imprumuta 
C� am feciori de-a-nsura 
�i fiice de-a m�rita.
Dac�-i rând,jude,a�a
Feciorii s� �i-i însori  
Fiicele s� le m�ri�i
Pe departe-n alte sate  
S� aib� zestre de toate 
Zestre mult� �i palate 
�i cur�ile m�turate. 
Ficiorii s� �i-i însori  
Pe de-aproape prin vecini 
S� fii jude printre ei. 
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Ca �i-un m�runt m�rg�rint
Prim�ria-ai înflorit 
Peste var�-ai poleit 

Toamna cade de rodit 
Si te jude-nvesele�te 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 

19. Colind pentru fecior  
Culeg: Manta Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: L�scoi Adina, inv���tor , 2000 

       Sub ce-ta-te-n cea_ li-   va- d� Ju-ne_   lui   bu-nu  Joa-c-un ju-nel c-un cal  bu-nu 

Sub cetate-cea livad�
Junelui bunu 
Joac-un june c-un cal bunu 
Junelui bunu 
Un cal bun cam porumbacu. 
Junel bine-i îmbr�catu  
Tot în haine de bumbacu 
Dar nu-l joac� cum s� joac�
C�-l tot salt� �i-l întoarce 
�i-l întoarce-n curcubeu 
Ca-n chipul lui Dumnezeu 
Când în sus s� în�l�are
Peana lat� fluturare 
Când in jos c� s� l�sare 
Pinteni galbeni r�sunare
Nime-n lume nu-l vedere 
Numai dalba-mp�r�teas�
Pe-o z�breal� de fereastr�
Ea din gur�-a�a-i gr�ia:
În�l�ate împ�rate 
Nu v�zu�i ce v�zui eu 
Colea josu mai din josu 
Sub cetate-n cea livad�
Joac-un june c-un cal bunu 

Un cal bun cam porumbacu 
Junel bine-i îmbr�catu 
Tot in haine de bumbacu 
Da nu-l joac� cum s� joac�
�i-l tot salt� �i-l întoarce 
�i-l întoarce curcubeu 
Ca-n chipul lui Dumnez�u.
Junel din gur�-i gr�iere: 
În�l�ate împ�rate
Hai în grajdul ferecat 
Scoate murgul în�euat 
În�euat bine g�tat. 
Haida ler tân�r junel 
Nu vreau  caii s�-i juc�m
Am venit ca  s�-i schimb�m. 
Junel din gur� gr�iere:
În�l�ate împ�rate
De schimbat nu i-a� schimba 
Calul t�u e un cal mare 
�i-i st� bine la domn mare 
Calul meu e un cal mic 
�i-i st� bine la voinic 
�i te junel vesele�te
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 

- CIGM�U -

20. Colind pentru cioban  
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: Filip Ion , 55 ani, 1992 

             Pe    câm- pul   cu       flori  fru- moa-  se      Flo-    ri-      le        dal-         be 

           O     tur-   m�     de       oi    se-n- toar-  se      Flo-       ri-     le       dal-      be 
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Pe câmpul cu flori frumoas�
Florile dalbe 
O turm� de oi s�-ntoars�
Florile dalbe  
Numa-odat� fluierare 
Toat� turma s�-ntorcere 
Numa-o mial� oche�ic�
Care nu �tia de fric�... 
Ce-ntârzii tu mial� mic�?
C� te-oi prinde �i te-oi vinde 

-Ba p� mine nu mi-i vinde  
C� colea pe la Ispas  
Te-oi cinsti c-un mielu� gras 
La Sfânta M�rie Mic�
C-o mielu�� oche�ic�
La Sfânta M�rie Mare 
C-un balme� mare-n c�ldare.
Noi cânt�m �i-o colind�m
�i la gazd� i-o-nchin�m. 

21. Colind pentru preot 
Culeg: Muntean Silvia- profesor 
Inf: Filip Ion , 55 ani, 1992 

         Su’  ce- ru�_    de   r�-     s�-      ri-  tu    Dom-nu- lui   Doam- ne  Domn  de-ai  no�- tri 

Su’ceru� de r�s�ritu
Domnului Doamne Domn de-al nostru  
Greu-i Doamne de-adurmitu 
Greu-i tare scrisu-i mare 
Domnului Doamne Domn de-al nostru  
Scris�-i dalba m�n�stire 
Cu u�ile c�tr� mare 
Cu altaru c�tr� soare 
Slujba-i sfânt� cine-o cânt�
Cânt� nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei. 

Strig� cel pop� mai mare 
C�tr� cel diac mai micu: 
Ia ie�i Medreo pân afar�
�i vezi ce vreme-i afar�
Ori ne ninge ori ne plou�
Ori ne toac� de tri ori. 
Nu ne ninge nu ne plou�
Nu ne toac� de tri ori 
C-or venit colind�torii 
S�-�i fie de s�n�tate.

22. Colinda lui Ion (Cigm�u) 
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: Filip Ion , 55 ani, 1992 

         C�     I-  on   bun  b�r-   ba-   tu__     El  s-o   l�-     u-    da-    tu__   Dai Dom-nu-    lui Doam-ne

C� Ion bun b�rbatu 
El s-o l�udatu 
Dai Domnului Doamne 
C� la popa-n clac�
Nu-i fat� s�-i plac�
Dai Domnului Doamne 
C� el stare n-are 
Pân�-n �ez�toare 
Cel dr�gu� murgu�u

Dac�-�i d’auzere 
Nici ap� nu-�i bere 
Nici iarb� nu-�i pa�te
�i el sare sare 
�i ajunge buiestru 
’n vadul cerbiloru. 
Ioane Ioane 
Ce vii tu la mine 
Numa-n �ez�toare? 
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C� eu te-oi suire 
În coarnele mele 
�i c� eu te-oi duce 
Peste mun�i c�run�i
Pe sub brazi-n�ltu�i

Unde iarba cre�te
’N patru s�-mplete�te
Întreag� putrez��te
�i noi �i-o-nchin�mu 
’N dalba-i s�n�tate.

23. Colind de mul�umire
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: Filip Ion , 55 ani, 1992 

        Când  pur-      ce-  lu    gu-     i-    �a___      Ma-  z�-  rea   p�   foc      hier- bea__ 

         �i   gl�-  ju-   �a     cu     vi-         nars___     Ve- niti  gaz-de   de___    ne-o   da�i. 

Când purcelu’gui�a
Maz�rea p� foc hierbea 
�i gl�ju�a cu vinars 
Veni�i gazde de ne-o da�i

�i ne d� �i col�celu’ 
C� ne-nghea�� buricelu. 
Veni�i gazde nu mai sta�i
Veni�i colacul de-l da�i

- COSTE�TI –

24. Colind pentru primar  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

          Noi  pri-         mar   �i-am   d’o-     bli-  ci-        tu           Pri-ma-    ru-           lui 

         Dom-  nu    bu-           nu       �i   c-o____    ves-    te      �i-am    ve-   ni-       tu 

Noi primar �i-am d’oblicitu 
Primarului Domnu bunu 
�i c-o veste �i-am venitu 
Vestea ta povestea tale 
Primarului Domnu bunu 
Primari�-a�a-mi zâcere 
C� primaru nu-i acas�
C�-i in mare dep�rtare 
Sus la codrii lui Pilatu 
Cu pu�ca dup� vânatu 
S� vâneze-o ciutulin�
Citulin� f�r� splin�

Ciut� dete jos la vadu (bis) 
De-aia-i murgu de-asudatu 
De-asudat tare-obositu 
�i-n frâu verde fe�telitu. 
Primar dac� mi-l vedere 
Pâna la grajd nu s-oprere 
Pân’ la grajdu m�rioru 
Scoate murgu g�lbioru 
Bag� mâna-n buzunar 
Soate frâu de cristal 
Pe cap la murg l’aruncare 
S�lta-n lungul drumului 



23

Am venit satule iarã

18

Pân�-n vârful muntelui 
Pân’ la strunga oilor 
�i tu primar s� alegi 
Vreo cinci sute miorele 
S� te duci la târg cu ele 
Toamna-n târg la Rusalimu 
Unde stau boieri de-a plinu 
�i tu primar s� alegi 
Vreo cinci sute berbecei 
S� te duci la târg cu ei 
Toamna-n târg la Logofetu 
Unde-�i au berbecii pre�u
�i tu primar s�-�i alegi 

Oi cinci sute oi b�trâne 
S� te duci in târg cu ele 
Toamna-n târg la hai bogat�
Unde stau boierii roat�
Miorele-s frumu�ele 
Berbeceii-s frumu�ei 
Oi b�trâne-s lânurele 
�i tu primar s� cinste�ti 
Câ�i feciori colind�tori
Cu cinci sute bani m�run�i
S� fii primar s�n�tosu 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 

25. Colind pentru Leana  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

           Stri-  g�       Lea-      na      din   ce-       ta-        te       Lea-no    mi    Lea-     no 

          o-    chii   �i-s    ne-      gri     Stri-  g�-n      lu-        me     Stri- g�-n      �a-       r�

Leano mileano 
D’ochii �â-s negri
Strig� Leana din cetate 
Strig�-n lume strig�-n �ar�
Leano mileano 
D’ochii �â-s negri 
Cine-n lume s-o aflare 
Pe murgu� ca s�-l înve�e
F�r� frâu f�r� c�p�stru 
Nime-n lume nu s-aflare 
Num’un fiu mic de-mp�ratu
�i el dac� se aflare  
Sus pe murg înc�lecare 
Murgu-l pus� de-as�ltare
Peste cap mi-l lep�dar�
Strig� Leana-a doua oar�
Cine-n lume s-o aflare 
Pe murgu� ca s�-l inve�e
Nime-n lume nu s-aflare 

Num’un fiu de domn crai mare 
�i el dac� se aflare 
Sus pe murg înc�lecare
Strig� Leana-a treia oar�
Cine-n lume s-o aflare 
Pe murgu� ca s�-l inve�e
F�r� frâu f�r� c�p�stru 
Nime-n lume nu s-aflare 
Num’un dalbe� p�curaru 
�i el dac� se aflare 
Sus pe murg înc�lecare (bis) 
Murgu-l pus� de-as�ltare 
Leana din grai îmi gr�iere: 
Ia mai lin murgu�u meu 
C� �sta-i voinic-al meu 
Voinicul  st�panul meu 
S� fii Leano s�n�toas�
Precum esti �i de frumoasa
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26. Colind pentru vân�tor  

Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

           �i noi ne-om   ru-ga- re  Chiar de dum-nea-ta-le__       Dai ler_   Doam-ne-leo__   

         Ler  ju-pâ-   ne  gaz-d�__ Chiar de dum-   nea-ta-  le  ca de-un vâ-  n�- to-  riu__ 

           S�       ne      d�__          slo-    bo-     zu       din     cur-    �â-         le       ta-     le 

�i noi ne-om rugare 
Chiar de dumneatale 
Dai ler Doamne-o ler 
Ler jupâne gazd�
Chiar de dumneatale 
Ca de-un vân�toriu 
S� ne d� slobozu 
Din cur�âle tale 
Dai ler Doamne-o ler 
Ler jupâne gazd�
Din cur�âle tale 
Din pagi�tea tale 
Din gr�di�tea tale 
Pe-un picior de munte 
Pe-un troian de ciute 
Printre ele-o ciut�
�i-un cerbu� murgu�u
Cerbu-i s�getatu-n 
Spate-ntre  coaste 
De-ai face-ai mai face 
Din carnea d’a lui 
Curtea-ai g�zduire 
De-ai face-ai mai face 
Din coarnele lui 
Curtea de-ncornare 
De-ai face-ai mai face 

Din coastele lui 
Curtea-i l��uire 
De-ai face-ai mai face 
Din pielea d’a lui 
Casa-i �indrilire 
De-ai face-ai mai face 
Din sângele lui 
Casa-i zugr�vire 
De-ai face-ai mai face 
Din pieptu d’a lui 
Masa-acest domn bunu 
De-ai face-ai mai face 
Din pintenii lui 
Pahar� de-argint 
Ele bine-or sta pe 
Masa-acest domn bunu 
De-ai face-ai mai face 
Din copita lui 
Tiere rotate  
Ele bine-or sta-n 
Cui la dumneata 
�i te-nvesele�te 
Ce gazd� frumoas�
C� noi �i-o’nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.
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27. R�sai soare  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

            R�-sai  r�-sai  soa-re-n     toa-te__   la- tu- ri-   le___ Dai  Dom-nu-lui Doam-ne 

       ’N toa-  te      la-      tu-    ri-    le-n__         toa___    te     va-   du-     ri-    le____ 
R�sai, r�sai soare-n 
Toate laturile 
Dai Domnului Doamne
’N toate laturile-n 
Toate vadurile 
Dai Domnului Doamne
Mai înt�i r�sare 
În aceast� cas�
�i la ceast� mas�
Unde-i prânz �i cin�
La Sfânta M�rie
Maica Domnului (bis) 
Unde s� uitare 
Mun�ii-s d’a�ezare 
�i-unde-mi priveghere 
Mun�ii-n curm�nere
�i de-aci s� uit�-n 
Deal de g�n�leu 
�i-o gur� de zmeu 
Acolo se f�cu 
Jos la tiz�ratu (bis) 
Jur-mprejur de laturi 
Trestie m�runt�

Ca prin trestiori 
Dragi ai lui feciori 
’Ce�ti p�uni rota�i
De nedei g�ta�i
La nedei mergere 
Jocuri întorcere 
Penile-mi sucere 
La pini trestiori. 
Dragi fiicele ei 
’N cete-s porumbele 
La nedei mergere 
Jocuri întorcere 
Sunile-mi sucere 
C-acolo f�cu 
Jos la tiz�ratu(bis) 
Jur-mprejur de laturi 
Trei izvoare reci 
Pe unii alin�
’Cesta-i Domnu bun 
�i te-nvesele�te 
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

28. Colind pentru fat�
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

           Fe-   ri-cean de_   e-   lu     cum   l-ai fe-ri-   cia- tu__ Dai Dom-nu-lui_Doam-ne 

          Cum  l-o    fe-   ri____     cia-   tu          Bu___       nu   Dum-ne____    z�-     u. 

Fericean de elu 
Cum l-ai fericeatu 

Dai Domnului Doamne 
Cum l-ai fericeatu 
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Bunu Dumnez�u
C-o fiic� mai mic�
Cu d’alta mai mare 
Dai Domnului Doamne
De frumoas�-i mare 
Soa��-n lume n-are 
Ba are mai are 
Pe-o raz� de soare (bis) 
C�-i mai d’umbl�toare (bis) 
�i cuget�toare 
�i pe ea mi-o cere 
Mul�i din multe p�r�i
Trei din trei laturi 
Dinspre trei vaduri 
Din ei de-a tustrei 
Mai vârtos mi-o cere 
Mai vârtos mi-o cere-un 
Dalbe� p�curaru 
Iubil-a� , iubire 
C� de l-a� iubire 
Mi s-ar d’auzâre 
La strung� �ezându 
Oi dalbe mulgându (bis) 
Lapte smântânindu (bis) 
Ca� dulce-astrângându 
Din ei de-a tustrei 
Mai vârtos mi-o cere 
Mai vârtos mi-o cere-un 
�ifra� de-ungura�
Iubil-a� , iubire 
Ba nu  l-a� iubire 
C� de l-a� iubire 
Mi s-ar d’auzâre.  

’N pivni�� �ezându 
De cep întorcându (bis) 
Vinu slobozându (bis) 
Banii num�rându. 
Din ei de-a tustrei 
Mai vârtos mi-o cere 
Mai vârtos mi-o cere-un 
Fiu mic de-mp�ratu
Iubil-a� , iubire 
Ba nu  l-a� iubire 
C� de l-a� iubire 
Eu oi trebuire 
Ca eu s� m� ducu 
�i s� le aducu 
La nou� cumna�i
Nou� cai g�ta�i
La nou� cumnate 
Nou� paturi late 
La nou� surori 
Nou� cing�tori 
La fiu de-mp�ratu 
C�ru� ferecatu (bis) 
In argint legatu (bis) 
Cu aur suflatu. 
La cea-mp�r�teas�
Ji�uri de m�tas� (bis) 
Ca s� fie-aleas� (bis) 
�i te-nvesele�te 
Cea fiic� frumoas�
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

29. Colind pentru boier (Fericeanul Mare) 
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

            Fe-  ri- cean  de  e-   lu    De__  el  mul-tu-i bi-   ne   Dai_Dom-nu- lui  Doam-ne 

           De       el     mul-    tu-i    bi-        ne      �i____        i      s�         cu-    vi-      ne 

Fericean de elu 
De el multu-i bine 
Dai Domnului Doamne 

De el multu-i bine 
�i i se cuvine 
�i dac� mi-l vezi 
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Dragi pe dumnealui 
Dai Domnului Doamne 
Soare când r�sare
Sus în prânzul mare 
�i dac� mi-o vezi 
Drag� doamna lui 
Luna când îi plin�
Jos p� dup� cin�
�i dac� mi-i vezi 
Dragi feciorii lui 
’Ce�ti peuni rota�i
De nedei g�ta�i
La nedei mergere 
Jocuri întorcere 
Penile-mi sucere 
�i dac� îmi vezi (bis) 
Dragi fiicele lui 
In cete-s porumbele 
La nedei mergere 
Jocuri întorcere 
Penile-mi sucere. 
O, par�-�i mai par�

Din curte afar�
�i dac� mi-i vezi 
Dragi boii de-a lui 
La iesle mâncându 
Lan�uri zdr�ng�nindu 
Coarne scuturându 
Covoar� fluturându 
�i dac� îmi vezi 
Dragi vacile ei 
Ciute-s mohorâte 
Pe-un picior de munte 
Unde-s mai p�scute 
La lunci coborâte 
La livezi mai verzi 
La izvoare reci 
Unde iarba cre�te
’N patru se-mplete�te
�i te-nvesele�te 
’Cesta-i domnu bunu 
Boieru b�trânu 
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

30. Colinda Sfin�ilor  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

       De-n-trea-b�  de-n-trea-b�__    Sfin�i pe Dum-ne-      z�-    u____  Dai Dom-nu- lui__   Doam-ne__ 

        Sfin�i pe   Dum-  ne-      z�-    u______   Din    ce     s-o    f�-            cu-   tu ___       

De-ntreaba-�i de-ntreab�
Sfin�i pe Dumnez�u
Dai Domnului Doamne 
Sfin�i pe Dumnez�u
Din ce s-o f�cutu (bis) 
Vi�a vinului 
Dai Domnului Doamne 
Tufa grâului (bis) 
Floarea mirului 
Vi�a vinului 
Tare cuvântare 
�i când grai gr�iere 
Din voi de-amândou�
C� eu mi-s mai bun�
C� pân� sunt eu (bis) 

Lumea-i veselit�
�i mi-i dalbuit�
Tufa grâului 
Tare cuvântare 
�i când grai gr�iere
Din voi de-amândou�
C� eu mi-s mai bun�
Lumea-i h�r�nit�
�i mi-i s��uit�
Floarea mirului 
Tare cuvântare 
�i când grai gr�iere
Din voi de-amândou�
C� eu mi-s mai bun�
C� pân� sunt eu  
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Lumea-i miruit�(bis) 
�i mi-i botezat�
�i mi-ncre�tinat�
Dragul Dumnez�u
�ede �i-mi prive�te
�i din grai gr�ie�te: 
Cele trei flori sfinte 
Din rai r�s�rite 
Ce v� tot pârâ�i
�i v-ademeniti 
C� voi amustrele 
Sunte�i ale mele 
�ti�i voi ori nu �ti�i
C� eu am plecatu-n 
Târg la Rusalimu 
La târgu b�trânu 
�i pe mini m-or prinsu (bis) 
Cânii �i p�gânii 
Ho�ii �i jidanii 
�i pe mini m-or dusu-n 
Curtea lui Pilatu 
De m-or judecatu 
�i m-or r�stineatu 
Pe-o cruce de bradu 
Prin mâini si picioare 
Piroaie-mi b�tere
Sângele-mi pornere 
Pe p�mânt c�dere 
Sfintii-l sprijinere-n 
Lume trimetere 
Vinu se f�cere 
De s�-nveselesc
�i s�-n d’oblicere 
�i p� min’ m-o-ncinsu(bis) 
C-un brâu de m�cie�u

Brîu m� strânjere 
Carnea mi-o frânjere 
Pe p�mânt c�dere 
Sfin�ii-l sprijinere 
’n lume-l trimetere 
Grâul se f�cere 
De s� h�r�nire 
�i s�-ns��uire 
�i pe cap mi-o pusu 
Cunun� de spini 
Spinii m�-mpunjere 
Sudorile-mi pornere 
Pe p�mânt c�dere 
Sfin�ii-l sprijinere 
’N lume-l trimetere(bis) 
Grâul se f�cere 
De s� h�r�nire  
�i s�-ns��uire 
�i pe cap mi-o pusu 
Cunun� de spini 
Spinii m�-mpunjere 
Sudorile-mi pornere 
Pe p�mânt c�dere 
Sfin�ii-l sprijinere 
’N lume-l trimetere 
Miru s� f�cere 
De s� miruiere 
�i s�-mbotezare 
�i s�-ncre�tinare 
�i te-nvesele�te 
’Cesta-i Domu bunu 
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

31. Colind pentru preot  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

       Dea-su-pra la r�-s�- ri-  tu     Li- no  Li-no le-rui Doam-ne Scri-s�-i ta-re lu-cru-i ma-re 

Deasupra la r�s�ritu
Lino Lino lerui Doamne 
Scrisu-i tare lucru-i mare 

Scris�-i biserica-i mare 
Lino Lino lerui Doamne 
Mare-i cu nou� altare 
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�i cu nou� z�brioare 
Cu ferestrele spre soare 
�i cu u�ile spre mare 
Slujba-i sfânt�, cine-o cânt�?
Cânt-o nou� popi b�trâni 
�i c-un mic de diecelu. 
Gr�i popa cel b�trân 
C�tre cel mic diecelu: 
Petre, Petre, diac Petre, 
Ie�i afar� din altare 
�i d�-n toac� de trei ori 
S� r�sune-n trei laturi 
�i când tragi un clopot mare 
Clopot mare din altare 
�i când tragi un clopot mic 
Clopot mic de Salonic 
Slujba-i sfânt�, cine-ascult�?

Ascult-o Sfânt� M�rie
C-un fiu� micu� in bra��
Cu codi�a despletit�
Pân� sfin�i-i  slobozâr�
Pân� slujba d-ascultare 
Grele lacrimi rev�rsare 
De grele-s ca pietrele 
De mari îs ca merele 
De arzi îs ca focurile 
Colea josu mai dinjosu 
Sunt trei me�teri jidove�ti 
To�i cioplesc si b�rduiesc
De trei cruci i�i construiesc 
Înalte-s  cât ’naltul s�u
...................................... 
S� fii preot s�n�tosu 
�i-o-nchin�m cât de frumosu.

32. Colinda mesei  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

         Ce     stai    doam-  ne-n    as-            t�      ca-      s�           Dom-nu-       lui____ 

        Dom-nu-  lui___ Doam-ne ‘N as- t�    ca-         s�-n   as-           t�     ma-      s�     

Cinstim Doamne-aceast� cas�
Domnului Domnului Doamne 
Ast� cas� �i- ast� mas�
Frumoas� mas� întins�.
Domnului Domnului Doamne 
Dar la mas� cine-mi �ade 
�ade-un Ionu-i Sântionu 
�i cu-acesta-i Domnu bunu 
To�i îmi �ed �i veselescu 
�i pe-o mas� de m�tas�
Salt-un pahar de d’argintu 
Da-n dunga paharului 
Scris�-i raza soarelui 
Da-n toarta paharului 
Scrisu-i spicul grâului 

Da-n fundul paharului 
Scris�-i luna cu lumin�
Soarele cu r�z�rele
Firea-i Domn bun iert�toru 
C� paharu-i vânz�toru 
C�-i cinstit de la n�na�i
Când pe mini m� cununar�
�i pe mini c� m� jura�i
Nici s�-l vând dar nici s�-l schimbu 
Nici p� taleri nici p� galbeni 
Nici p� cas� cu comoar�
Nici p� lei sau bani m�runti 
�i te mas�-nvesele�te 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 
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33. Colind pentru b�trâni 
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

       Fe-    ri-     cean         de     e-     lu____     De     cest__  dom-   nu    bu-   nu____ 

      Dai Dom-nu-  lui Doam-ne De cest dom-nu_   bu-  nu__ Bo-ie-    ru       b�-   trâ-nu 

Fericean de elu 
De cest Domnu bunu 
Dai Domnului Doamne 
De cest Domnu bunu 
Boieru b�trânu 
Ce gând �i-o gânditu 
Fain prânz �i-o g�titu 
Dai Domnului Doamne 
El la prâzul lui 
�i la cina lui 
El c� mi-s chemare 
To�i vecini b�trâni 
Oameni de cei buni 
Câ�’ c� �i-o chematu 
To�i c� �i-au venitu 
Numa n-o venitu 
Sfânta-i Duminic�
Ea când o venitu 
Când o d’auzitu 
Frumos se g�tare 
C-un colac de grâu 
�i vin de �l ro�u
�i ea c�-mi pornere 
Pe-o rare-�i c�rare
Pe ��rmuri de mare 
De l�turi de cale 
�i ea s-ab�tere
La lin� fântân�

’N mijloc de gr�din�
În d’umbr� de cetin�
�i ea s-ab�tere
Ap� rece bere 
Pu�in hodinere 
�i ea s� uitare 
In fund de fântân�
�i ea ce-mi vedere 
Trei flori îs mai sfinte 
Din rai r�s�rite 
’Ntins� mâna-ntins�
Florile cuprins�
Sus pe cap le pus�
Daru-i ridicare 
Curtea-i luminare 
Boieri s� sculare 
Imprejur de mas�
Tot scaune dreas�
Deasupra p� mas�
�ez�u de m�tas�
Deasupra-n �ez�u
�ede-un Dumnez�u
�i te-nvesele�te 
’Cesta-i Domnu bunu 
Boieru b�trânu 
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.
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34. Colinda lui Mihai  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000

             La    mij-        lo-      cul     ce-   ru-     lui _______    Dom-nu-lui     Doam- ne 

         Dom-nu- lui     nos-    tru      Es-   te-un_      prânz    de    Dum- ne-      ze-      u    

La mijlocul cerului 
Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Este-un prânz de Dumnezeu 
Cu to�i sfin�ii lâng� ei 
Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Numa unul nu erare 
Nu-mi erare da-mi sosire 
�i din grai a�a-mi gr�ire 
Tu stai Doamne �i-mi prânz��ti 
�i de rai nu pomene�ti 
Iuda-n rai c�ci mi-a intrat 
Ce-a fost bun tot a luat 
Celelalte le-o stricat 
O luat luna cu lumina 
Soarele cu r�s�rele 
O luat scaunu de crezu 
�i g�leata de botezu 
�i toiagul d’îngerescu 
Toate-n iad le-a r�sturnat 
�i iadu s-o luminat 
�i raiu s-o-ntunecat 
Dumnez�u cum auz�re
De la mas� s� sculare 
�i din grai a�a-mi gr�iere: 
Alelei slugile mele 
Care din voi s-o aflare 
S� se bat� cu Iudare? 
Nime-n lume c� s-aflare 

Num-Arhanghel Mih�il�
De la mas� se sculare 
Si din grai a�a-mi gr�iere: 
D�-mi tu Doamne ce mi-i dare 
Vrerea ta, puterea ta 
Tunetu �i fulgeru 
�i crucea cu dalbi de sfin�i.
�i-o lu� prin rai in jos 
Tot tunând �i fulgerând 
Cu crucea, cruce f�când 
�i-o luat luna cu lumina 
Soarele cu r�z�rele
O luat scaunu de crezu 
�i g�leata de botezu 
�i toiagul d’îngerescu 
Toate-n rai le-o adunat 
�i raiu s-o luminat 
�i iadu s-o-ntunecat 
Dumnezeu dac�-mi vedere 
Ele din grai a�a-mi gr�iere: 
O, Arhanghel Mih�ile
Bun ai fost �i bun s� fii 
De-a judeca sufle�ile 
Cele bune de-a dreptate 
Cele rele de-a stângele 
S� fii Domn bun s�n�tosu 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 

35. Colind pentru Petre  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

            Co-    lo      jo-        su        mai     din-   jo-       su      Doam-ne-on  dai     Dom- 
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       nu-       lui     Doam-  ne      Es-      te-un  camp    ma-      re           fru-   mo-    su 

Cole josu mai dinjosu 
Doamne dai Domnului Doamne 
Este-un câmp mare frumosu 
Da-n mijlocul câmpului 
Doamne dai Domnului Doamne 
Este-o mas� de m�tas�
Dar la mas� cine-mi �ede 
�ede-un z�u cu-n Dumnez�u
Dar la-al doilea col� de mas�
�ede-un Ion un Sântion 
La-al trilea col� de mas�
�ede-un Sfinte Niculae 
La-al patrulea col� de mas�
�ede-un P�tru c-un Sfânt P�tru 
Gr�i Domnul c�tr� P�tru: 

Petre, Petre �i iar Petre 
Loc în rai Petre nu ai 
Gr�i Petre c�tre Domnul: 
Loc în rai de ce s� n-am 
C� de când îs pe p�mânt 
R�u la nime n-am f�cut 
C� acu-i capu veacului 
Sfâr�itul p�mântului 
Când î�i bate fiu pe tat�
�i ficu�� pe m�icu��
Fra�i mai mici pe fra�i mai mari 
Surori mici pe surori mari 
�i te Petre-nvesele�te 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 

36. Colind de trezit  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

         Dea- su-     pra___      la     r�-            s�-    ri-        tu          Dom-nu-    lui_____ 

        Dom-nu-   lui___ Doam-ne    Mân-dru-i  po-      mu  de-n-        flo-    ri-       tu 

Deasupra la r�s�ritu
Domnului Domnului Doamne 
Mândru-i pomu de-nfloritu 
Greu îi Domn de adormitu 
Domnului Domnului Doamne 
De-adormit, de pomenitu 
În merele pomului 
Vine-un stol de porumbei 
Cu glasuri de d’îngerei 
Ce-mi zburar�, ce-mi s�ltar�
Flori pe Domnu scuturar�
Domn, pe Domn s� pomeneasc�
Nu-l putur� pomenire 
�i de-acia se luar�
Se luar� �i zburar�
Lin pe mare s-aliniar�

În merele pomului 
Vine-un stol de porumbele 
Ce glasul de d’îngerele 
Ce-mi zburar�, ce-mi s�ltar�,
Flori pe Domnul scuturar�
Domn pe Domn s�-l pomeneasc�
Nu-l putur� pomenire 
�i de-acia se luar�
Se luar� �i zburar�
Lin pe mare s-aliniar�
În merele pomului 
Vine Ionu Sânt’Ionu 
C-un cal mare porumbacu 
Cu hainele de bumbacu 
Ce-mi jucar�, ce-mi s�ltar�
Flori pe Domnul scuturar�
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Nu-l putur� pomenire 
�i din grai a�a-mi gr�iere: 
Scoal�, scoal� Domnul meu 
C� de când ai adormitu 
Lumea r�u s-o pogorâtu 

Pân�-n capul veacului 
Sfâr�itul p�mântului 
�i fii Domn bun s�n�tosu 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 

37. Colind pentru femeie  
Culeg: L�scoi Mihaela-elev�
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie; Inf: Grup de c�lu�ari, 2000 

            Pe   sub  um- bra_    me-ri-   lo_      ru     Pe  sub  um-bra       me- ri-       lo-   ru 

          Dom-  nu-  lui   nos-    tru     Plim-b�-    mi-   s�             cin’   s�___     plim-   b�
Pe sub umbra meriloru (bis) 
Domnului nostru 
Plimb�-mi-s� cin’ s� plimb�
Plimb�-mi-s� Maica Sfânt�
Domnului nostru 
C-o sun� verde-i încins�
Sun� verde de cu verde (bis) 
�i-o lu� pe plai în susu 
C�nd fu plaiu jum�tate (bis) 
Pus� jos s� hodiheasc�
�i-o tuf� de plopu� verde (bis) 
Plopu� verde de cu verde 
Ia, d’apleac�-�i poalile (bis) 
S� mi-L nasc pe Fiul Sfântu 
Cari s-o na�te pe p�mântu(bis) 
Plopu-n sam� n-o b�gare 
Poalile le ridicare (bis) 
Maica Sfânt�-l blestemare: 
Firea-i plopu� blestematu (bis) 
De mini �i de Fiul Sfântu 
Cari s-o na�te pe p�mântu(bis) 
Bat� vântu nu mai bat�
Frunza-n tini s� se tot zbat�(bis) 
�i-o lu� pe plai in susu 
Când fu-n capul plaiului (bis) 
Pus� jos s� hodiheasc�
�i-o tuf� de tis� verde (bis) 
Tis� verde de cu verde 
Ia, d’apleac�-�i poalile (bis) 
S� mi-L nasc pe Fiul Sfântu 
Cari s-o na�te pe p�mântu(bis) 

Tisa-n sam� c�-mi b�gare 
Poalile le d’aplecare (bis) 
Maica Sfânt-o d’alduiere: 
Firea-i tis� d’alduit� (bis) 
De mini �i de Fiul Sfântu 
Cari s-o na�te pe p�mântu(bis) 
�i de-acia când pornere-n 
Grajdu cailor mergere(bis) 
Pus� jos s� hodineasc�
Nu putu s� hodineasc� (bis) 
De ron�atul cailor 
De zdrop�ala fer�lor (bis) 
Maica-l sfânt�-i blestemare: 
Firea�i voi  cai blestema�i (bis) 
De mini �i de Fiul Sfântu 
Cari s-o na�te pe p�mântu (bis) 
Zi �i noapte s� mânca�i
�i s� nu v� s�tura�i (bis) 
Numa-n ziua de Ispas 
�i-atuncia num’un ceas (bis) 
�i de aia când pornere-n 
Grajdu boilor mergere(bis) 
Pus� jos s� hodineasc�
�i putu s� hodineasc� (bis) 
Boi cinar� de cu sar�
Peste noapte se culcar� (bis) 
�i-ncepur�-a rumegare. 
Maica Sfânt�-i d’alduire: (bis) 
Firea-�i voi  boi d’aldui�i
De mini �i de Fiul Sfântu(bis) 
Cari s-o na�te pe p�mântu  
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La mers s-ave�i pasu linu(bis) 
La mâncare sa� deplinu 
S� mânca�i numa un ceas (bis) 

�i s� v� �i s�tura�i. 
�i te Domn bun vesele�te (bis) 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 

38. Colind pentru fecior  
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari 2002 

        La    cur-   te     la     ce�ti_     domni bu-    ni            Ju-  ne-       lui     bu-     nu 

                    
        Stau       bo-       ie-          rii          �i_______         prân-      z�s-            cu                 

La curte la’ce�ti domni buni 
Junelui bun 
Stau boierii �i prânz�scu
Gr�i un boier b�trânu 
 Junelui bunu 
C�tre cel tân�r voinicu 
Ce gând june mi �i-ai pusu 
De murgu �i-l potcove�ti 
�i-ai pus gând de c�t�nie
Ori  ai gând de cununie? 
N-am nici gând de c�t�nie  
�i nici gând de cununie 
C� m-am dus în pribegie 
Sus în codru la vânat. 
Gr�i fata jorjoveanc�
Nu îl crede�i mari boieri 
Junel n-o fost la vânatu 
C� el o fost la pe�itu 
La fetile grecilor 

Din �ara armenilor 
�i cale de nou� zile 
O b�tut-o-n dou� zile. 
Tot prin ap� �i prin piatr�
Prin p�dure neumblat�
�i somnul din nou� nop�i
L-o durmit în dou� nop�i. 
Taci tu fat� jorjoveanc�
Din vârful jorjovului 
C� junel te-a auzere 
�i tare s-a mâniare 
�i cosi�a �i-a t�iare
�i cosi�a sus �i-a pune 
S� �i-o bat� vânturile 
Ca pe june gândurile 
C� june îi de-nsuratu 
C-o  fiic� de m�ritatu 
�i fii june s�n�tosu 
Ti-o-nchin�m cât de frumosu. 

Colindele Irozilor din Coste�ti

39.  Hristosu  
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: L�scoi Gheorghe, Marcu Daniel,  
�erban Mihai, Gridan Daniel, Vapit Mihai 
Elevi, �c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie, 2004 

       Hris-to-    su  Dom-nu-lui  nos-  tru     Dea-su-      pra     la   r�-  s�____   ri-      tu 
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Hristosu Domnului nostru 
Deasupra la r�s�ritu
Hristosu Domnului nostru 
Mândr� stea ni s-a ivitu
Mai mândr� �i mai frumoas�
Printre celelalte-aleas�

Ea nu merge ca-alelalte 
Ci ea merge mai prejosu 
Mai prejos �i mai frumosu 
�i fii Domn bun s�n�tosu 
Ti-o-nchin�m cât de frumosu. 

40. Trei Crai  
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: L�scoi Gheorghe, Marcu Daniel,  
�erban Mihai, Gridan Daniel, Vapit Mihai 
Elevi, �c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie, 2004 

        Trei crai de la r�-      s�-     ri-     tu    Cu  stea-ua   c�-      l�-       to-   rin-du Când în 

         ca-     le      ei__  �e-       de-     re   Stea-  ua_  ’na-  in-       te__    mer-    ge-re 

Trei Crai de la r�s�ritu
Cu steaua c�l�torindu 
Când în cale ei �edere 
Steaua ’nainte mergere 

La Ierusalim s-au dusu 
Steaua lor li s-a ascunsu 
�i le-a fost lor de-o-ntrebare 
De-o na�tere de-un Crai Mare 

Nu �tiu unde S-a n�scutu
Un Crai tân�r de curându 
S-a n�scut la r�s�ritu

Dup� Dânsul au pornitu. 

Irod r�u s-a mâniatu 
Mare oaste-o ridicatu 
Mul�i copii mici au t�iatu 
De la doi ani mai înjosu 

S-au gâdit f�r’ de folosu 
S�-l taie �i pe Hristosu 
Pe hristos nu l-au t�iatu 
Tat�l Sfânt L-a ap�ratu  
�i de-acum pân�-n vecie 
Amin Doamne Slav� �ie!

41. Colind pentru fat�
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: L�scoi Gheorghe, Marcu Daniel,  
�erban Mihai, Gridan Daniel, Vapit Mihai 
Elevi, �c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie, 2004 

     Ce-ai gân-dit  so-   ro___   gân- di-    tu      So- r�-  leo  fa-    t�___   fru-  moa- s�

Ce-ai gândit soro gânditu 
Sor�leo fat� frumoas�
Nici asar� n-ai venitu 
Sor�leo fat� frumoas�

Nici asar�-n �ez�toare 
Nici ieri la jocul mare  
N-am venit c� n-am pututu 
C� grea oaste mi-a c�zutu 
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O sut� de c�l�ra�i
�i cinciz�ci de pedestra�i
Pîn� coco�i or c�ntatu 
Eu de-abia i-am osp�tatu 
Pîn� ziu� s-o f�cutu 

Eu de-abia i-am petrecutu 
Prin fundul gr�diniloru 
La mirosul floriloru. 
S� fii sor� s�n�toas�
Precum esti de voioas�!

42. Colinda mesei (de mul�umire)
Culeg: Muntean Silvia-profesor 
Inf: L�scoi Gheorghe, Marcu Daniel,  
�erban Mihai, Gridan Daniel, Vapit Mihai 
Elevi, �c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie, 2004

          Iar   �i     ia-       r�    s�___  cân-   t�-    mu    Dom-nu- lui   Dom- nu-lui Doam-ne 

Iar �i iar� s� cânt�mu 
Domnului Domnului Doamne 
�i bine s� colind�mu 
Domnului Domnului Doamne 
Pe ace�ti oameni mai mari  
A lui Hristos vestieri 
C� bine ne-au omenitu 

�i frumos c� ne-au cinstitu 
Ne-a cinstit cas� frumoas�
Din inim� c�lduroas�
Cu icoane luminoas�
’mpodobit� cu ambroas�
�i de-acum pân�-n vecie 
Amin Doamne Slav� �ie!

43. Colind pentru fecior  
Culeg: Muntean Silvia- profesor 
Inf:Gup de Irozi-elevi 
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie, 2004 

       Co-  lea   pe   câm-   pul__    din     jo-     su       Ju-  ne-         lui       bu-    nu___ 

Colea pe câmpul dinjosu 
Junelui bunu 
Plimb�-mi-s� cin’ s� plimb�
Junelui bunu 
Plimb�-mi-s� el junelu 
Cu-un cal mare porumbacu 
Porumbac tare-nspumatu 
Cu hainele de bumbacu 
Las’ s� fie cin’ s� fie 
C� fecioru-i de-nsuratu 

�i s� duce  la palatu, 
La-mp�ratu cu domni�� . 
June la-mp�rat o cere 
�i-l întreab� de avere : 
D�-mp�ratu la domni��
Din avere-a treia parte 
Din palate jum�tate, 
�i fii june s�n�tosu 
�i-o-nchin�m cât de frumosu. 



37

Am venit satule iarã

32

- CUCUI� -

44. Colind pentru fat�
Culeg: Adamescu Iuliana 
Elev� �c. Gen. Beriu; Inf. : Adamescu Ilie , 45 ani,1983 

             A-re_ mai-ca o    �i-   cu- ��   �i  p�- rea c�-i cam mi- cu- ��   So-ro-leom dra-g�
Are maica o �icu��
�i p�rea c�-i cam micu��
Soroleom drag�
Fiica din graiu-i gr�iere 
Ad� maic� chei�are
Soroleom drag�
S� deschid o l�di�are 
S� iau richia pistricioar�
�i c�ni�a subsuoar�
�i apoi eu s� m� ducu 
Cu cizmele tropotindu 
Cu rochiile fo�nindu 
Cu c�ni�a zdr�ng�nindu 
La fântân� la Lucetu 
Unde curge apa-ncetu 
La stoborul fântânirii 
Stau trei juni ca trei p�uni 

’Ntins� unul mâna-ntins�
Cum o-ntins� o �i prins�
’Ntins� altul mâna-ntins�
�i-mi lu� m�rul din sânul 
’Ntins� altul mâna-ntins�
�i-mi lu� �i inelu�ul
’Ntins� altul mâna prins�
�i-mi lu� �i cununarea.
Fiica din grai bl�st�mare. 
Cel ce-a luat m�ru din sânu 
�i cel ce-a luat inelul 
Petrece-s-ar ca �i elu 
Prin elu ca degetulu 
�i cel ce-a luat cununarea 
Cununa-s-ar cu dânsarea 
Cu dânsa �i doamnasarea 
S� fii sor� s�n�toas�.

45. Colind pentru fat�
Culeg: Nasta Nicu�or-elev 
�c.Gen. „Dr. A. Vlad” Or��tie 
Inf: Romo�an C. Florin, 18 ani, 2000 

         Fe- ri-  cean de  e-  lu___    Fe-te    fru-mu-�e- lu___ Dai Dom-nu-  lui Doam-ne_ 

Fericean de elu 
Fete frumu�elu 
Dai Domnului Doamne 
�i-o fiic� frumoas�
De frumoas� tare 
Dai Domnului Doamne 
Soa��-n lume n-are 
Sora-i mititic�
Cea mai frumu�ic�
�i pe ea mi-o cere-un 
Dalb de ciob�na�u
Dar nu l-a� iubi 
C�ci m-a� osteni (bis) 
Oi multe mulg�nd

Ca�ul fr�mântânt 
�i pe ea o cere-un 
�ifra� româna�u
Dar nu l-a� iubi 
C�ci m-a� osteni  
Bu�i mari crâ�m�rind
Bani mul�i num�rând 
�i pe ea o cere 
Fiu mic de-mp�ratu
Iubil-as iubi(bis) 
Ba nu l-a iubi 
C� oi trebui 
Ca eu s� m� ducu 
�i eu s� aducu 
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La nou� cumna�i
Nou� cai g�ta�i
La nou� cumnate 
Nou� paturi late 
La nou� surori 
Nou� cing�tori 
La fiu de-mp�rat
C�ru� ferecat 

In argint legat 
Cu aur suflat 
�i la-mp�r�teas�
Ji�uri de m�tas�.
�i te-nvesele�te 
Cea fiic� frumoas�
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

- DÂNCUL MIC - 

46. Colind pentru jude  
Culeg:Muntean Silvia-profesor 
Inf:Cozac Gabriel-elev ; �c.Gen.Nr.1 Or��tie1997

            Ju-     de-     lui_ Domn bun    ju-   de   Am ve-   nit    c-am_    a-   u-     zi-    tu

Judelui Domn bun jude 
Am venit c-am auzitu
Judelui Domn bun jude 
C� e�ti jude cam demult 
�i-am venit s� ne-mprumu�i
Cu cinci sute de florin�i
Mai pe-at��ia bani m�run�i.
Gr�i mândra judeleas�
Pe-o z�breal� de fereastr�
C� judele nu-i acas�
C�-i în codru la vânat 

Dup� el c� o mânat. 
Mân� sluga cea mai mare 
Jude-n sam� n-o b�gare 
Mân� slujba-i mijlocie 
Jude nici nu vrea s-aud�.
Mân� slujba cea mai mic�
C�-i v�zut� �i-ncrezut�-
Jude-acas� c� veneare 
Si cu bani i-mprumutare, 
S� fii jude,s�n�tosu 
Cum te vedem de voiosu

47. Colind pentru fat�
Culeg.Stoica Sonia-elev�
�c.Gen.Nr.1 Ora�tie; Inf.Grup de c�lu�ari 1983 

            So-  r�-    leo    fa-  t�  fru- moa-  s�__    Ce-i de-a-  sea-r�     n-ai  ve- ni-     tu    

Sor�leo fata frumoas�
Cei de-asar� n-ai venitu 
Sor�leo fata frumoas�
Nici asar�-n �ez�toare 
Nici ieri la jocu mare 
N-am venit c� n-am putut 
C� grea oaste mi-o c�zut

Vreo cincizeci de pedestra�i
Pân� cuco�i or cântatu 
Eu de-abia i-am osp�tatu 
Pân-fundul gr�dinilor 
PÂn mijlocul florilor 
S� fii soro s�n�tos�
Cum te vedem de voioas�.
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48. Colind pentru familie f�r� copii  
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. B�diu� Cosmin-elev 
�c.GenNr.1 Or��tie 1997 

           Ple-  ca-t-or ple- ca- t-or_    Ce-  te  de   fe- cio- ri__  Dai Dom-nu-lui Doam-ne 

Plecat-or, plecat-or 
Cete de feciori 
Dai Domnului Doamne 
Cete de ficiori  
Juni colind�tori
Dai Domnului Doamne
�i-n cale ie�ir�

Da-i Sfânta Marie 
C-un colac de grâu 
Cu-o cup� de vinu. 
Colacu ni-�i dare
Cupa-�i închinare 
�i te-nvesele�te 
Cesta-i Domnu bunu. 

49. Colind pentru fat�
CulegMuntean Silvia-profesor 
Inf.B�diu� Cosmin-elev.�c.Gen nr.1 Or��tie 1997 

            Fe-  ri-  cean  de e-   le      De  ce  ju-   pâ- nea-    s� Dai Dom-nu-lui Doam-ne 

Fericean de ele 
De jup�neas�
Dai Domnului Doamne 
De cea jupâneas�
Cu fiic� frumoas�
Dai Domnului Doamne 
C�-i frumoas� tare 
Soa��-n lume n-are. 
Ba,soa�� mai are 
Sora soarelui  
Cea mai mititele 
�i mai mititele 
�i mai frumu�ele  
�i pe ea mi-o cere 

Mul�i junei din sate 
Dar ea a�a zice 
C� ea nu se duce 
C� ei i urâtu 
Vara diminea�a
Oi dalbe mulndu 
Pe cumna�i g�tindu 
La nou� cumnate 
Nou� paturi late 
La nou� cumna�i
Nou� cai  g�ta�i
�i noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

50. Colind de stea (a Irozilor) 
CulegMuntean Silvia-profesor 
Inf.B�diu� Cosmin-elev.�c.Gen
Nr.1 Or��tie 1997 

             Dom-na-  lai    �i-al nost Doam-ne   Dea-su-pra    la___     r�-   s�-       ri-      tu 

Domnului �i-al nost Doamne 
Deasupra la r�s�ritu

Domnului �i-al nost Doamne
Mândr� stea c� s-o ivitu  
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Mai m�ndr� �i mai frumoas�
Dintre stele mai aleas�
Stea frumos împodobitu 
Cu aur �i cu argintu. 
Nu umbl� ca alelalte 

C� mi-�i umbl� mai presusu 
Mai presus pe sub ascunsu 
S� fii Domn bun s�n�tosu 
Cum te vedem de voiosu. 

- GELMAR -

51. Colinda pescarilor
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Cazan Maria, 56 ani, 1997 

          Co-     le   sus      �i  mai__ în  su-  su   Dom-nu-lui   Doam- ne Domn de-al nos-tru 

Cole sus �i mai însusuDomnului
Domnului Doamne Domn de-al nost
Sânt vreo doi, trei n�vodari 
Domnului Doamne Domni de.al nost 
Ce-mpletesc la n�vod verde. 
Împletir� �i-l g�tar�
Jos in ap�-l aruncar�
Dar nimica nu v�nar�.
Aruncar�-a doua oar�
Tot nimica nu vânar�
 Aruncar�-a treia oar�
�i-au vânat un pui de iud�.
Unul cu bâta-l b�tere
Altul în �treang îl legare 
Altul cu biciul pleznere. 
Spune,spune pui de iud�

Când îi capul veacului 
Sfâr�itul p�mântului? 
Uit�-n sus �i uit�-n josu 
Uit� drept la r�s�ritu
Vede pe iuda venindu 
Din c�lcâie scânteindu 
�i din aripi fâlfâindu. 
Alelei n�vodari mari 
Nu-mi chinui�i fiul meu  
C� el nu v� poate spune 
Când îi capul veacului 
Sfâr�itul p�mântului. 
Atunci-i capul veacului 
Sfâr�itul p�mântului. 
N�vodar te-nvesele�te
S�-�i dea Mure�ul mult pe�te. 

52. Colind pentru cioban (Miori�a)
Culeg.Joca Pu�a
elev� �c.Gen.Geoagiu
Inf.Chereche� Melania, 91 ani, 1982 

           Co-    lo    sus     mai__       sus__               Trei p�s- tori      s-au__      dus 

         Co-   lo   sus         mai__       sus______       Trei p�s-  tori      s-au__      dus 

Colo sus mai sus 
Trei p�stori s-au dus 
Colo sus mai sus  
Trei p�stori s-au dus 

Da’nu-s trei p�stori  
C�-s trei p�curari 
Da nu-s trei p�stori  
C�-s trei p�curari  
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Unu-i mai micu�
�i- cheam� P�tru�
Du-te Petre du-te 
’Ntoarce oile 
C� de nu ti-i duce 
Noi te-om omorâ. 
De mi-�i omorâ 
Voi mi-�i ingropa 

Fluiericea mea 
La cap s� mi-o pune�i
Vântul când b�tea  
Fluiera-mi zicea 
Oile s-or strânge 
Pe mine m-or plânge 
Noi o colind�m
Bine i�i ur�m.

53. Colind pentru fat�
Culeg.Rusan Daniela-elev�
�c Gen.Geoagiu 
Inf.Cisma� Teofil-52 ani-1982 

            Fe-cio-ri-  ��____     L�-    u-       ri-     ��      Pe hol-de- le          ji-   do-  ve�ti

Feciori�� laurri��
Pe holdele jidove�ti 
Feciori�� lauri��
O turm� de oi domne�ti
Dar la oi cine �edere? 
�edea sor� �i cu frate: 

Abate-�i oile-ncoace 
C� vine un nor de ploaie. 
Nu sunt nori,îs pe�itorii  
Vin la noi,te cer pe tine 
S�-�i fie de s�n�tate. 

- GEOAGIU -

54. Colind pentru fat�
Culeg.Noja Elena 
elev� �c Gen. Geoagiu 
Inf.Lupu Elisabeta, 47 ani, 1982 

         Da I- lea-    na-i  fa-        t�__   dal- b�        Me-re     Li- na   la___   fân-tâ-   n�

Da’Ileana-i fat� dalb�
Mare Lina la fântân�
Da’Ileana-i fat� dalb�
C-o c�nu�� mic�-n mic�
Cu c�nu�a zdr�ng�nind 
Cu cizmu�a tropotind. 
Pe piatra fâtânii ei  
Este-un loc cu doi junei 
Un junel m�ru�u-i cere:
D�-mi Lin� m�ru�ul mie. 

Lina din grai îi gr�iere: 
Putrezasc� trupul t�u
Ca m�ru�u-n sânul meu. 
Alt junel inelu-i cere: 
D�-mi Lino inelul mie. 
Lina din grai îi gr�iere: 
Rugineasc� trupul t�u
Ca inelu-n de�tiul meu. 
Noi cânt�m �i colind�m
�i la Lina-i închin�m.
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55. Colind pentru cioban  
Culeg. Truc� Adrian 
elev �c.Gen.Geoagiu 
Inf. Truc� Simion, 70 ani, 1983

         Co- lo    jo-      su___  mai în   jo-  su____    Li-nu-i lin vân-      tu   de    va- r�

Colo josu mai în josu 
Linu-i lin vântul de var�
La râuîu cel frumosu 
Linu-i lin vântul de var�
Tot s� pa�te �i s-adap�
O turmi�� de oi��

Dar la oi cine �edea 
Fr��ior cu sor�-sa 
Ziua oile p��tea 
Sara-n stung� le b�ga 
Sara-n strung� le mulgea 
S�-�i fie de s�n�tate.

56. Colind pentru fat�
Culeg.Aleman Manuela 
 elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf.Igna Elena,74 ani,1982 

          Co-   lo     su-     su      mai    din   su-    su       Li-       no      da     Li-        no 

Colo susu mai dinsusu 
Lino da Lino
Este-o ap� tulburat�
Lino da Lino 
Dar în ap� cine-nnoat�?
Înnoat� un bour sur 
�i în coarne ce ne-aduce? 
Ne-aduce-un leg�nel 
Leg�nel din p�ltinel. 
Dar în leag�n cine �ede? 
�ede Lina fat� dalb�
Coase haine c�t�ne�ti  
�i steaguri împ�r�te�ti. 
Nime-n lume nu vedea 

Numai dalba-mp�r�teas�
Pe-o z�bruic� de fereastr�.
Gr�i dalba-mp�r�teas�:
Coas�-mi �i mie-o n�fram�
C�-�i dau bu�i cu bani m�run�i
�i-�i dau car� cu comoar�.
Nu-mi da bu�i cu bani m�run�i
�i nici car� cu comoar�
Numai cel voinic de-asar�
Ce st�-n poart� r�z�mat
Cu p�r galbin retezat 
C� îi bun de însurat,
S�-�i fie de s�n�tat

57. Cântecul ursului 
Culeg.Noja Elena 
elev� �c.Gen.Geoagiu
Inf.Lupu Nicolaie, 55ani,1982 

            �i       din    ca-    pul       ca-    lu-     lui____         Stai    voi   vo-   di-   na   pri- 
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         ho-     di-       na       mi     dro-    di-      na       mi        dru�-     ca-i       cioc 

Hai ru�ca-i mi dru�ca-i cioc 
Stai voivodina prihodina 
Mi drodina mi dru�ca-i cioc 
�i din capul calului 
Hai ru�ca mi dru�ca-i cioc  
Stai voivodina prihodina 

Mi drodina mi dru�ca-i cioc 
Oalele �âganului 
P� urechi fierbe curechi 
�i p� nas cur� vinars 
Din foalele calului 
Butoiu �âganului. 

58. Colind de trezit 
Culeg.Noja Elena; elev��c.Gen.Geoagiu 
Inf.Noja Petru, 47ani, 1982 

            Co-   lo      sus    la        r�-    s�-   ri-     tu        Flo-   ri-      le       dal-      be 

          Es-  te-un  m�r   ma-   re-n-  flo-   ri-      tu       Flo-     ri-      le       dal-      be 

Colo sus la r�s�ritu 
Florile dalbe 
Este.un m�r mare-nfloritu
Florile dalbe 
Pe la mijloc lega mere 
Pe la vârf le culegere 
La umbri�a m�rului 
St� chiar patu Domnului
Dar in pat cine-i culcat? 

Fiica mea de împ�rat.
Scoal� fiic� nu durmi 
C� de c�nd mi-ai adormitu 
Florile te-or n�p�ditu
�i iarba te-o îndr�gitu. 
Scoal� gazd� nu durmi 
C� vin juni colind�tori 
Noi colinda-am colindat 
�i la gazda-am închinat.

59. Colind pentru fecior  
Culeg.Gârjob Maria  
elev� �c.Gen.Geoagiu
Inf.Gârjob Ioan, 56ani, 1982 

             Ju- ne-     lui      bu-     nu         Ju-   ne   la    mun-  te-o_     su-         i-       tu 

Junelui bunu 
June la munte-o suitu 
Junelui bunu 
Leu la �ar�-o coborâtu 
�i-o s�rit în via-i mare 

�i-o f�cut o prad� mare 
C-o rupt vi�a �i ml�di�a
�i-o creang� de busuiocu 
�i alta de siminocu. 
Junel dac� auzere 
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Salt�-ncoaci salt�-n colere 
Salt�-n grajdu’ferecat 
Scoate-un murg bine-h�mat 
�i pe el o-c�lecat 

�i la munte o plecat 
Dup� prad� la vânat 
Sa-�i fie de s�n�tate.

60. Colind pentru fat� (Geoagiu B�i)
Culeg.Ro�u Maria 
 elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf.Aitai Vasile, 72ani, 1982 

             Fe- cio-  ri-      ��     d’o- che- �i-     ��   Noi c-o   ves-   te   �i-am ve-   ni-    tu 

Feciori�� d’oche�i��
Noi cu-o veste �i-am venitu
Feciori�� d’oche�i��
Am vent c-am auzitu 
C� e�ti bun� �i frumoas�
De frumoas� te vedemu 
Dar de bun� nu te �timu. 
Dar de-i fi tu fat� bun�

�i-ai muta pasu-nainte 
Înainte �i-napoi 
La l�di�a cu chei�a
L�di�a ai descuia-o 
Nou� gro�i�a ne-i da-o 
�i vreo doi trei leu�orei 
S� ne-nveselim cu ei 
S�-�i fie de s�n�tate.

61. Colind pentru fecior  
Culeg.�ofrone Ioan 
elev �c.Gen.Geoagiu 
Inf.�ofrone Elena, 43 ani, 1982 

            Ju- ne-lui  bun  ju-       nel-mi-  re-        lu     Fa-  ta   dal- b-a    lui   mi-  re-  lu

Junelui bun junel mirelu 
Fata dalb�-a lui mirelu
Da’s� fac� junel bine 
Ca s� vie pân’la mine 
S� nu.mi vie jos pe lunci 
C� luncile-s rouroase 
�i hainele s-or udare 

�i mai tare s-or scurtare 
Fata-i mic� �i nu-i mare 
Dar s�-mi vie,cum sa-mi vie? 
Pe troisnul cerului 
Cu-o mân� lumini �inând 
Cu-alta cununi învârtind 
S�-�i fie de s�n�tate. 

62. Colind pentru cioban (Miori�a)
Culeg.Truc� Adrian 
elev �c.Gen.Geoagiu 
Inf.Truc� Simion, 70 ani, 1983 

           Pe    mun- �ii           cei___      mari___    Merg   trei   p�-             cu-        rari   
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          Pe    mun-    �ii         cei___     mari___      Merg   trei    p�-         cu-        rari   

Pe mun�ii cei mari 
Merg trei p�curari 
Pe mun�ii cei mari  
Merg trei p�curari 

Doi îs fr��o�ei 
D’unu-i strin��el 
Doi îs fr��o�ei 
D’unu-i strin��el 

Fra�ii doi vorbeau 
Pe strin s�-l omoare 
El îi d’auzi 
�i-a�a le gr�i: 
Voi doi fra�ii mei(bis) 
De mi-�i omorâ 
S� m� îngropa�i
Intr-un vârf de munte 
Cu izvoare multe 

Lancea la picior 
Fluierul s�-mi pune�i
Fluierul la cap 
Când vântu-o b�tea(bis) 
Lancea zuruia 
Fluierul cânta(bis)  
Oile-mi porneau 
La mormânt veneau. 
Voi doi fra�ii mei 
De ve�i merge-acas�
Maica de-o-ntreba 
Voi spune�i a�a:
C-am r�mas ’napoi 
Tot vânzând la oi 
Num�rând la bani 
Pe mâneca �ubii 
La lumina lumii 
Noi o colind�m
Gazdei închin�m

63. Colind pentru fat�
Culeg: Glodeanu Anca 
elev� �c.Gen.Geoagiu
Inf: Stoica Laz�r, 57 ani, 1982 

            Fe-cio-ri-  ��          D’o-che- �i-      ��    Noi c-o ves-  te          �i-am ve- ni-     tu 

Feciori�� d’oche�i��
Noi c-o veste �i-am venitu 
Feciori�� d’oche�i��
Am venit c-am auzitu 
C� e�ti bun� �i frumoas�
De frumoas� te vedemu 
Dar de bun� nu te �timu 
Dar de-i fi tu fat� bun�
�i-ai muta pasu-nainte 
�i ’nainte �i ’napoi 
La oblocu cu doi boi 

�i doi boi îs mohorâ�i
Dar de-i fi tu fat� bun�
�i-ai muta pasu-nainte 
Înainte �i-napoi  
La l�di�a cu chei�a
L�di�a ai descuia-o 
Nou� gro�i�a ne-ai da-o 
Vreo doi-trei leu�orei
S� ne-nveselim cu ei 
Noi ur�m si-o colind�m
�i la Anca i-o-nchin�m. 
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64. Colind de trezire  
Culeg: Mocanu Dorina 
elev� �c.Gen.Geoagiu
Inf: Mocanu Sofia (bunica), 1982 

            Scu-la�i   scu-la�i   bo-  ieri   mari_______    Zi-  u-    rel         de    zi-    u�

          C�   nu-i vre- mea  de   cul-  cat_________    Zi-    u-   rel         de    zi-    u�

Scula�i, scula�i boieri mari 
Ziurel de ziu�
C� nu-i vremea de culcat 
Ziurel de ziu�
C� e timpul de urat 
Noi îmbl�m din cas�-n cas�

�i ur�m bel�ug pe mas�
Stogul de grâu cât îi casa 
Colacul mare cât masa 
S� fii gazd� s�n�toas�
S� prime�ti urarea noastr�.

- GR�DI�TE -

65. Colind pentru fat�
Culeg: St�nil� Marius; elev �c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf: St�nil� Simion, 45 ani, 2001

           Fe-   ri-cean de    e-   lu       Cum l-ai fe-ri-    ci-    tu__ Dai Dom-nu-lui Doam-ne

Fericean de elu 
Cum l-ai fericitu 
Dai Domnului Doamne 
C-o fiic� mai mic�
Cu d’alta mai mare 
Dai Domnului Doamne 
C� frumoas�-i tare 
Soa��-n lume n-are 
Ba are, da are 
O raz� de soare 
Cea mai d’umbl�toare 
�i cuget�toare 
�i pe ea mi-o cere 
Mul�i din multe p�r�i
Trei din trei laturi 
Dinspre trei vaduri 
Di ei, din to�i trei, 
Mai vârtos mi-o cere (bis) 

Un dalbe� p�curaru 
Iubi-l-a�, iubire, 
Ba nu l-a� iubire 
C� de l-a� iubire 
Nu mi-ar trebuire 
La strung� �ezându 
Oi dalbe mulgându 
Lapte smântânindu 
Ca� dulce strângându 
Din ei, din to�i trei, 
Mai vârtos mi-o cere (bis) 
�âfra� d’ungura�u
Iubil-a�, iubire, 
Ba nu l-a� iubire 
C� de l-a� iubire 
Nu mi-ar trebuire 
In pivni�� stându 
De cep întorcându 



47

Am venit satule iarã

42

Vinu slobozându 
Banii num�rându 
Din ei, din to�i trei, 
Mai vârtos mi-o cere  
Fiu mic de-mp�rat
Iubil-a� iubire 
Ba nu l-a� iubire 
C� de l-a� iubire 
Eu oi trebuire 
Ca eu s� aducu 
La nou� cumna�i
Nou� cai g�ta�i
La nou� cumnate 

Nou� paturi late 
La nou� surori 
Nou� cing�tori 
La fiu de-mp�ratu 
C�ru� ferecatu  
In argint legatu  
Cu aur suflatu. 
La cea-mp�r�teas�
Ji�uri de m�tas�
Ca s� fie-aleas�
Cea fiic� frumoas�
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

66. Colind pentru fecior  
Culeg: St�nil� Marius, elev �c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf: St�nil� Simion, 45 ani, 2001 

         Pe   sub  vi-  �a     vii-             lo-      ru    Ju- ne-       lui      ju-   ne- lui__  bu- nu          

          �a-     de-un     ju-            ne_____     �i______           pri-      ve-            re 

Pe sub vi�a viiloru 
Junelui Junelui bunu 
�ade-un june �i-o privere 
�i prive �i hodinere 
Junelui Junelui bunu 
�i murgu-l în�eluiere 
În c�p�stru-l �ântuiere
În cap la murg l-aruncare 
Murgu rups� de-o s�ltare 
Salt�-n ici, salt�-n colea, 
Salt�-n lungul drumului 
Pân�-n vârful muntelui 
La poalele bradului 
G�si leul adormit 
Adormit, nepomenitu 
Pân� june chibzuiere 
Iat� leu se pomenere 
�i din gur-a�a gr�iere 
Dar tu june, ce-ai c�tatu
Ori p�rin�i ai p�r�situ 
Ori zilele �i-ai urâtu 
Junde din gur� gr�iere:

Nici zilele n-am urâtu 
Nici p�rin�i n-am p�r�situ
S� lupt�m eu am venitu 
�i la lupt� se luar�
Zi de var� pân�-n sear�
Cum l-adus� leu pe june 
Cum l-adus� jos mi-l pus�
Se luar�-a doua oar�
Zi de var� pân�-n sear�
Cum îl dus� pe leu pus�
Cum îl dus�  jos mi-l pus�
În curele îl leg�
�i pe murg mi-l d’arunc�
Murgu rups� d-as�ltare 
Salt�-n ici salt�-n colea 
Salt�-n lungul drumului 
La poalele muntelui. 
Îl coboar� jos la �ar�
Pe uli�a grecilor 
De fala p�rin�ilor 
Ce b�iat a fost b�iatu
C-a adus pe leu legatu 
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Leu legat nev�t�matu 
Nici de pu�c� nu-i pu�catu 
Nici de sabie t�iatu 
Numa-n lupt� c�-i luptatu 

Lupt� dreapt� cea mai dreapt�
Cea mai dreapt�, în�eleapt�
S� fii june s�n�tos 
Cum te vedem de frumos. 

67. Colinda mesei  
Culeg: St�nil� Marius, elev �c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf: St�nil� Simion, 45 ani, 2001 

         Cin-stim doam-ne-a-ceas-  t�   ca-   s�       Dom-nu-     lui   Dom-nu-lui   Doam-ne  

         ’Ceas-    t�          ca-             s�          ceas-                 t�          ma-            s�      

Cinstim Doamne-aceast� cas�
’Ceast� cas�, ’ceast� mas�
Domnului Domnului Doamne 
Frumoas�-i masa de-ntins�
Dar la mas� cine �ade? 
Domnului Domnului Doamne 
�ade Ionu Sântionu 
�i cu el st� Domnu Bunu 
To�i îmi �ade �i-mi gr�iere
�i pe Domnul pomenere 
Dar pe mas� de m�tas�
Este-un pahar de argintu 
�i-n dunga paharului 
Scris�-i raza soarelui 

Da-n toarta paharului 
Scrisu-i spicul grâului 
Da-n fundul paharului 
Scris�-i luna cu lumina 
S� fii Domn bun iert�toru 
C� pahar nu-i vânz�toru
Îi cinstit de la n�na�
Când pe mini m� cununar�
�i pe mine m� jurar�
Nici s�-l vând, nici s�-l schimb 
Nici pe taleri, nici pe galbeni 
Nici pe lei sau bani mai mul�i
La mas� te-vesele�ti 
�i la mul�i ani s� tr�ie�ti.

68. Colind pentru fecior 
Culeg.St�nil� Marius, elev �c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf: St�nil� Simion, 45 ani, 2001 

        Sub ce-      ta-   te-n  cea li-        va-   d�  Sunt trei__   jo-   curi în trei__   lo-   curi  

        Ju-       ne-       lui        bu-           nu        ju-         nel____           tâ-             n�r

Sub cetate-n cea livad�
Junelui bunu junel tân�r
Joac-un june pe-ul cal bunu 
Joac-un june ne-nuratu 

Junelui bunu junel tân�r
Cu murgu�ul ne-nv��atu 
Da nu-l joac� cum se joac�
C�-l tresare dup� soare 
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Dup� soare când r�sare 
�i-l tresare-n prânzul mare 
�i-l adun� dup� lun�
Dup� lun� când îi plin�

Când îi plin� dup� cin�
�i mi-l joac�-n curcubeu 
În chipul lui Dumnezeu 
S� fii june s�n�tos. 

- HOMOROD -

69. Colind pentru bir�u

Inf.Chereche� Corina, elev� la Sc.Gen.Geoagiu 
Inf.Cosma Ana,72ani,1982  

          Bi- r�-     u-      lui    ’cest Domn bu-nu__   Noi c-o    ves-te  am  ve-    ni-     tu 

Bir�ului ’cest Domn bunu 
Noi cu-o veste am venitu 
Bir�ului ’cest Domn bunu 
C� e�ti bir�u cam demult 
Cam demult �i onorat 
�i dai bani pe colindat 
�i-am venit s� ne-nprumu�i
Cu cinci sute de argin�i. 
Gr�i dalba bir�ias�
C� bir�u nu-i acas�
C�-i în codru la vânat 
De trei zile a plecat. 
Dup� el pe cini s� mîie 
Mân� sluga ai mai mare 

Bir�u nici treab� n-are 
Mân� sluga mijlocie 
Bir�u nu vrea s� �tie
Mân� sluga ai mai mic�
C�-i mai mic� �i-ncrezut�.
Bir�u dac� auzere 
Salt�-ncoaci salt�-ncolere 
Plimb�-n grajdul ferecatu 
Scoate calul ne-n�euatuu 
Ne-n�euat �i ne-nh�matu 
�i la noi o alergat 
S� dea bani pe colindat. 
Noi cânt�m �i colind�m
La bir�u o închin�m. 

70. Colind pentru boieri  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,58ani,1984 

         Scu-   la�i    bo- ieri   nu     dor- mi�i        Doam-ne-o dai Dom-nu-    lui Doam-ne 

Scula�i boieri nu dormi�i
Domnului,Domnului Doamne 
C� nici noi c� nu dormimu 
Domnului,Domnului Doamne 
Din sara Ajunului 
Din noaptea Cr�ciunului 
Scula�i �i feti�ele 
S� m�ture curîile 

Cu gurguiul cizmilor 
Cu col�ul catrin�ilor
Ro�u soare r�s�rere
Ro�u soare cu trei raze 
Dinspre vârful mun�ilor
Din crucile brazilor 
Noi cânt�m �i-o colind�m
�i la gazd� i-o-nchin�m. 
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71. Colind pentru fecior  
Culeg.Munten Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,58ani,1984 

         Ju-     ne-    lui      bu-         nu            Pâ- n�-i  ju-   ne   la___     vâ-     na-     tu 

Junelui bunu 
Pân�-i june la vânatu 
Junelui bunu 
Leu în vie c-o intratu 
�i-o ros vi�a vinului 
�i frunza gutâiului 
�i-o strigat în gura mare 
C� fric� de june n-are 
C-are coarne-mpung�toare 
�i urechi ascult�tore
�i picioare fug�toare. 
Merge-n noapte-n grâne coapte 
�i în ziu�-n câmp cu flori 
June dac� auzere 
Salt�-coaci salt�-n colere 
Salt�-n grajdu-i ferecat 
Scoate murgu de-n�euat. 
În�euat cu nou� �ei 
�i-nchingat cu nou� chingi 
Sus pe murg înc�lecare 
�i la munte c� plecare. 
La munte-ntr-un câmp cu flori 
Lâng�-o tuf� de bujori 

Sub un spin mândru-nfloritu 
G�si leul adormitu 
Scoase arcul s�-l s�gete. 
S�getal-ar adormit 
�i l-ar �ine-nceluit. 
Pân� june se gândea 
Leu din somn se pomenea: 
Nu gr�bi la moartea mea 
Ci m� leag�-n curea neagr�p
�i tare m�-ncopceleaz�
�i m� trage jos la �ar�
Jos la �ar�-n târgul mare 
Pe uli�a grecilor 
S� fii fal� fra�ilor 
�i cinste p�rin�ilor. 
De b�iat ne.a fost b�iat  
De ne-aduce leu legat 
Leu legat nev�t�mat 
Nici în pu�c� împu�cat 
Nici în s�bii nu-i t�iat 
Numa-n lupt� c�-i luptat. 
Noi cânt�m �i colind�m
�i la gazd� i-o-nchin�m. 

72. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia/Profesor 
Inf.Pascu Nicodim,58ani,1984 

          Ler mi- on        ler    mi-  on   ver-   de      În   cur- te        la ’cest domn bu-    nu  

Lermion,lermion verde 
În curte la’cest domn bunu 
Lermion,lermion verde 
Stau boierii �i prânz�scu
Dar vin ro�u cin’le-aduce? 
Le-aduce-un tân�r voinicu. 
Gr�i un boier b�trân  
C�tre cel tân�r voinic: 
O voinice,o voinice 

Ce gând ai de nu te-nsori? 
Ori ve�tminte n-ai croite, 
Ori n-ai cai buni,potcovi�i
Ori de-acas� nu te las�?
Ba,de-acas� am de toate 
�i de-acas� to�i m� las�
Dar a�tept un pu�ânel 
Pân-la dalba prim�var�
S� mai ies odat�-afar�
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La livezi cu fântâni reci 
Unde vin fete de greci. 
Vine fata cea frumoas�
Care-i cu cosi�a groas�
În cosi�� romoni��

�i de-a p�rui c�l�p�r
De-a chetoare-o ruj�-n floare 
�i de-a bra�� iarb� crea��
�i de-a br�u îi spic de grâu 
S�-�i fie de s�n�tate. 

73. Colind pentru fat�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,58 ani,1984 

           Ra-u-   ri-   ��           ro-    mo-  ni-  ��         Co-lo jos   la           lun- ca-i mi-  c�   

Rauri�� romoni��
Colo jos la lunca-i mic�
Rauri�� romoni��
Grele ploi c� mi-or plouat�
De luncile-or râurat�
Ro�u soare-o r�s�ritu
De luncile-or înfloritu 
Fete la flori or venitu 
Vine una vine dou�

Vine fata cea frumoas�
Care-i cu cosi�a deas�
�i-n cosi�� romoni��
�i de-a p�ru-i c�l�p�ru 
De-a chietoare-o ruje-n floare 
�i de-a br�u-i spic de grâu 
Noi cânt�m �i colind�m
La Rodica i-o-chin�m
S�-i fie de s�n�tate.

- MADA -

74. Colind de gazd�
Culeg.T�ban Elena-student�
Univ.de muzic� Bucure�ti 
Inf.Raboca Ioan,53ani,1995 

            Ce    sa-       r�-i    da        as-  ta-i____  sa-     ra    Dom-nu-     lui      Doam-ne 

Ce sar�-i,da,asta-i sara 
Domnului Doamne 
Sara mare-a lui Cr�ciun 
Domnului Doamne 
Din sara lui Mo� Ajun 
Vin copiii lui Cr�ciun 
S�-mi cânte s�-mi colindeze 
�i via�a s-o lunjeze 
La to�i care-s intr-o cas�

�i s� veselesc la mas�
Nu durmi�i în hast� sar�
Ci �ede�i în privedeal�
�i-a�tepta�i pe Domnul Sfânt 
S� ne vin� pe p�mânt 
El îi fiul cerului 
�i Domnul p�mântului 
Hristos s� v� dea de toate 
Via�� �i s�n�tate. 
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75. Colind pentru boier  
Culeg.T�ban Elena-student�
Univ.De muzic� Bucure�ti 
Inf.Raboca Ioan,53ani,1995 

            Bo-ie-    ru-i b�-  trâ- nu__    Bo-  ie-   ru-i b�-trâ-nu   Dai  Dom- nu-lui Doam-ne 

’Cesta-i domnu bunu 
Boieru-i b�trânu 
Domnului Doamne 
Boieru-i b�trînu 
Bun gând �i-o gânditu 
Domnului Doamne 
Bun gând �i-o gânditu 
De prânz �i-o g�titu 
El spre prânz chemare 
Tot domni de cei mari 
Mai mari,c�ll�mari 
Greci negu�atori 
�i lui c�-i de-a sale 
’Nainte de cur�i
’Nainte de por�i

�i ei s� d’uitar�
�i în sus �i-n jos 
Dar mai tare-n sus 
�i ei mi-�i vedere 
La lin� fânt’n�
Scaun de hodin�
Ap� bun� beare 
�i s� hodineare 
Doi boieri b�trâni
’Ntins� mâna-ntins�
Flori dalbe cuprins�
Sus pe deal le pus�
�i v� veseli�i
Voi boieri b�tr�ni
Dalba-i s�n�tate.

76. Colind pentru cioban (Miori�a)
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Bogdan Florin 
elev �c.Gen.Geoagiu,1984 

            Pe mun-�ii    cei__      mari_________     Pe mun-�ii   cei__      mari_________ 

          Trec trei_  p�-    cu-          rari_______      Trec  trei    p�-     cu-           rari  

Pe mun�ii cei mari (bis) 
Trec trei p�curari (bis) 
Unu-i mai micu� (bis) 
�i-l chema P�tru� (bis) 
Du-te Petre du-te 
-ntoarce oile 
De nu te vei duce 
Noi te-om omorâ 
Omorâ�i-m�

�i-ngropa�i-m�
În vârfuri de munte 
Cu izvoare multe 
Lancia la picioare (bis) 
Când vântu’ tr�geare 
Lancia zur�iare 
Oile s-or strânge (bis) 
Pe mine m-or plânge 
Cu lacrimi de sânge 
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Voi doi fra�i ai mei 
Când ve�i merge-acas�
Mama va-ntreba 
Voi a�a s�-i spune�i
C-am r�mas’napoi 

Tot vânzând la oi 
Num�rând la bani (bis) 
Pe mâneca �ubii 
La lumina lunii 
S� fii gazd� s�n�toas�.

77. Colind de trezire  
Culeg.T�ban Elena-student�
Univ.De muzic� Bucure�ti 
Inf.Raboca Ioan,53ani,1995 

         Scoa-l�-te     scoa- l�__Domn bun scoa-l�_   Scoa-l�_ Domn bun  nu dor-  mi- re 

Scoal�-te scoal� Domn bun scoal�
Scoal� Domn bun nu dormire 
Scoal�-te scoal� Domn bun scoal�
C� nici noi c� nu dormimu 
Tot umbl�m �i colind�mu 
�i pe Domnul c�ut�mu 

’L c�utar�m �i-l aflar�m
Sus în curtea lui Cr�ciun 
Pe-un calu� dalbu� de flori 
Asudatu-i de-asudori 
S� fii gazd� s�n�toas�.

78. Colind pentru s�rac 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari,1984 

              Co- bo- râ-     t-or     co-     bo- râ-  tu__Doam-ne-o dai Dom-nu-lui  Doam-ne_ 
Coborât-or coborâtu 
Doamneo-n  dai domnului Doamne 
Coborât-o pe p�mânt 
Doamneo-n dai Domnului doamne 
Dumnezeu cu Petru Sfânt 
Ca s� vad�-ntre cre�tini 
Sunt milo�i sau sunt haini. 
Când fu la amiaz�-n sat 
La o cas� de bogat: 
Bun� ziua gazdelor 
Mul�umim drume�ilor 
Gata-i prânzu s� prânzim? 
Prânzu-i gata pentru noi  
�i de domni mai mari ca voi. 
’Ce�ti doi domni se sup�rar 
S� luar� �i plecar�
Pân�-n capu’satului 
La casa s�racului: 

Bun� ziua gazdelor 
Mul�umim drume�ilor.
Gata-i prânzu s� prânzim? 
Prânzu-i gata da-i pu�in
Din pu�in,pu�in mânc�m
Hai cu to�ii s� gust�m.
Mâncar�,se s�turar�,
Mul�umir� �i plecar�.
Când fu la punte s� treac�:
Stai Petre din mers oleac�,
Uite Petre-n stânga ta 
Spune Petre ce-i vedea? 
V�d casa bogatului 
În v�paia focului 
Casa i se da’scrume�te,
Bogatu se am�r��te:
Uite Petre-n dreapta mea, 
Spune Petre ce-i vedea? 
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V�d casa s�racului 
În mijlocul satului 
Casa i s� aure�te, 

S�racul s� vesele�te
O cânt�m �i-o colind�m
�i la gazd� i-o-nchin�m. 

79. Colind pentru fecior 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari,1984 

         Ju-  ne-      lui   bu-          nu___       Su’   ce-  ta-  te-n   ai____    li-    va-     d�

Junelui bunu 
Su’cetate-n ai livad�
Junelui bun 
C-acolo c� mul�i s-or dusu 
Mul�i s-or dus �i n-or ajuns 
Eu m-oi duce �i-oi aduce 

Doamna bun�-a cur�iloru 
De cinstea p�rin�iloru 
De fala boieruluiu 
�i te vesel Junela�u
S�-�i fie de s�n�tate.  

80. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Grup de c�lu�ari,1984 

        Ju- ne-  lui_  bu-  nu_     Ju-ne- lui__ bu- nu__   Pe sub vi-    �a   vi-      i-  lo-  ru 

Junelui bunu,junelui bunu 
Pe sub vi�a viiloru 
Junelui bunu,junelui bunu 
La umbra gutâiloru 
Un voinic s� vesele�te
�i murgul �i-l potcove�te. 
Maic�-sa la el prive�te
�i din grai a�a-i gr�ie�te: 
Ce gând june mi �i-ai pus 
De murgul �i-l potcove�ti. 
N-am gândit la pribegie 
�i n-am gând de cununie 
Mai stau pân�-n prim�var�
Ca s�-mi fac o gr�dinioar�

S�-mi vie fete la ele. 
S-o s�desc cu fjoricele 
Care-alege busuiocu 
S� fie f�r� norocu, 
Care-alege iarb� crea��
S� fie fat� m�rea��,
Care alege flori scumpie 
S� vie la cununie 
Pân�-i popa-n liturghie 
�i mai este frunz�-n vie. 
Dac� frunza o picare 
Popa nu ne-o cununare 
�i te june-nvesele�te 
S�-�i fie de s�n�tate. 
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81. Colind pentru fat�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari,1984 

          Ra-u- ri-   ��____     ro-  mo- ni-      �� Noi c-o ves-    te_____  am  ve-  ni-   tu 

Rauri��  romoni��
Noi c-o veste c-am venitu 
Rauri�� romoni��
C� e�ti mândr� �i frumoas�
De frumoas� te vedemu 
Dar de bun� nu te �timu 
Dar de.i fi tu fat� bun�
S� descui tu l�dicu�a

S� sco�i doi-trei de-argin�i
S� ne d�ruie�ti cu ei 
S�-mi potcovesc caii mei 
S� m� duc �i eu cu ei 
Dintr-un sat în cel�lalt 
Unde-s junei de-nsurat, 
�i fete de m�ritat, 
S�-�i fie de s�n�tate. 

- M�RTINE�TI -

82. Colind pentru femeie  
Culeg.Bil�og Cristian 
Elev �c. Gen.Nr.1 Or��tie
Inf.Lihet Alexandru,12 ani,1996 

        Pe   sub   deal  pe   sub____    p�-   du-      re       Dom-nu-     lui___   Doam-ne 

Pe sub deal pe sub p�dure 
Domnului Doamne 
Merge-o nev�stu��-n lume 
Domnului Doamne 
Cu-un fiu� micu� în bra��
Fiul începu a plânge 
C-aicea-i p�dure mare 
�i ne-or ie�i ho�i în cale. 
Bine vorba nu sfâr�ire,
Ho�ii-n cale le ie�ir�:
Nevast�, drag� nevast�

Pune fiul la p�mântu 
�i hai cu noi la ho�it. 
Eu fiul nu l-oi l�sare 
Pân� capu sus mi-o stare. 
M� suii în fr�sânelu 
�i f�cui un leg�nelu. 
Ploaie cald� de mi-l scald�
Vânt trg�n� de-l leag�n�
�i de-acum ân�-n vecie 
Mila Domnului s� fie 
S� fii gazd� s�n�toas�.

83. Colind pentru fat�
Culeg.Bil�og Cristian  
elev�c.Gen.Nr.1 Ora�tie 
Inf.Lihet Cristian,12 ani,1996 

            Lea-n�-leo  Lea- n�    fa- t�-leon dal-  b� Stri-g�    Lea-na      din   ce-  ta-    te 

Lean�leo Lean� fat�leon dalb�
Strig� Leana din cetate  

Lean�leo Lean� fat�len dalb�
Strig�-n lume,strig�-n �ar�
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Cine-n lume-se aflare 
S�-nve�e murgu�u ei 
Juc�tor �i fug�toru 
F�r’de fir,f�r’de c�p�stru 
F�r’de fir de a��-n cap? 
Nime-n lume nu s-aflare 
Numa-un fiu de împ�ratu
�i el dac� s-o d’ aflare 
Sus pe murg înc�lecare 
Murgu dete a s�ltare
Peste cap mi-l aruncare. 
Strig� Leana-a doua oar�
Strig�-n lume,strig�-n �ar�
Cine-n lume s-o aflare 
S�-nve�e murgu�u ei 
F�r de frâu,f�r’de c�p�stru 
F�r’de fir de a��-n cap? 
Nime-n lume nu s-o aflare 
Numa-un fiu de domn,crai mare 

�i el dac- so d’ aflare  
Sus pe murg înc�lecare
Murgu dete de-a s�ltare 
Peste cap mi-l aruncare. 
Striga Leana-a treia oar�
Cine-n lume s-o aflare 
S�-nve�e murgu�u ei  
Juc�tor �i fug�tor
F�r’de fr�u f�r’de c�p�stru 
F�r� fir de a��-n cap? 
Nime-n lume nu s-aflare  
Numa-un drag de p�curariu 
�i el dac� s-o d’aflare 
Sus pe murg �nc�lecare
Murgu prins� a s�ltare: 
Hi,hi,hi murgu�u meu 
C� eu sunt st�pânul t�u,
S� fii Leano s�n�toas�
Cum te vedem de voioas�.

84. Sor�, sor�, Solomie  
Culeg.Burs Claudiu 
Elev �c.Gen:Nr.1 Or��tie
Inf.Popa Minodora, 65ani,1994 

        ’Nghea-    ��             t�-              u-n____        miez     de             va-           r�

         Da    nu-n-     ghea-��____      de   r�-           cea-    l�      Dom-nu-lui Doam-   ne 

         C�-n-   gea-               ��____     de______        gân-    dul_____      ma-         re      

’Nghea�� t�u-n miez de var�
Da’nu-nghea�� de r�ceal�
Domnului Doamne 
C�-nghea�� de gându-i mare  
C� se-nsoar� un crai mare  
�i mi-�i ea pe sor�-sare 
Domnului Doamne 
Sor� soro Solomie. 
Sor� soro Solomie 
Pune carte pe t�blie
�i haida la cununie. 
Frate, frate, dr�gu� frate, 
Eu atuncea oi venire 
Cînd tu mie mi-i f�cere 

Pod de-aram� peste vam�
�i de-argint peste p�mânt. 
Frate,frate, dr�gu� frate, 
El afar� c� mergere 
Numai cu gândul gândere. 
Pod de-aram� c� f�cere (bis) 
Pod de-aram� peste vam�
Pod de-argint peste p�mânt. 
Sor�, soro Solomie 
Pune cartea pe t�blie
�i haida la cununie. 
Frate,frate dr�gu� frate 
Eu atuncia oi venire 
Când tu mie-mi aducere 
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N�na� mare,dr�gu� soare, 
N�n��i�� o luni��.
Frate,frate,dr�gu� frate, 
El afar� c� mergere 
Numai cu gândul gândere. 
Sfântul soare c� venire 

N�na� mare;n�n��i��,
N�n��i�� o luni��.
Sor�,soro Salomie, 
Frate frate,dr�gu� frate 
S�-�i fie de s�n�tate. 

85. Colind pentru fecior  
Culeg.T�ban Elena-student�
Univ.de muzic� Bucure�ti 
Inf: Grup de elevi, 1995 

       Ju-  ne- lui  lui___ ju- ne- lui__  bu- nu__    Ce   stai  ju- ne__   nu te-n-    so-   ri 

Junelui junelui bunu 
Ce stai june nu te-nsori? 
Junelui junelui bunu 
Ori de-acas� nu te las�?
Ba,de-acas� to�i m� las�
Da’a�tept un pu�ânelu 
Pân’la dalba-i prim�var�

Ca s� fac o gr�dinioar�
�i-n gr�din� o fântân�.
Floricele-au r�s�rit, 
Flori vinete mohorâte 
Cari la june i-s urâte. 
S� fii june s�n�tos 
Cum te vedem de voios. 

- OR��TIOARA DE JOS -

86. Colind „Sara de Ajun” 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Grosu Valentin-elev-1999 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie

           Sa-     ra   de  d’A-ju-   nu  Noap-tea de   Cr�-ciu-  nu   Dai Dom-nu-lui Doam-ne 

Sara de d’ajunu 
Noaptea de Cr�ciunu 
Dai Domnului Doamne 
Feciori s-or strângere 
�i s�-n�elegere 
Dai Domnului Doamne 
’Nainte pornere 
�i s�-n�elegere 
’Nainte pornere 
’Nainte,’nainte 
La frumoasa-i curte. 
Doamna de-obicere 
Pe ganguri ie�ere 
Cu mâna f�cere 

Cu gura-ntrebare 
Cine-s ��tia oare? 
Sunt feciorii dragii 
Cu pene cât brazii 
Brazii m�ricei 
Nu po�i da de ei. 
Dac� nu mi-�i dare 
Nu vom colindare 
De cu prim�var�
Vom ie�i-n dumbrav�
�i vom s�m�nare 
�i vor r�s�rire? 
Flori vor împupire 
�i ne-om împ�nare 
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Ne-om înf��are
Cu c�ciuli �i brâuri 
Cu-un colac de grâuri 
Cu-un colac de grâu 
Cu vin de-�l ro�u. 
Domnul de-obicere 
Pe Gang el ie�ere 
Cu mâna f�cere 
Cu gura zâcere   
Haida�i nu pleca�i
De ne colinda�i
De ni-�i colindare 
Pene-�i c�p�tare
V� ve-�i împ�nare 

V� ve�i înf��are
Cu c�ciuli �i brâuri 
Cu-un colac de grâuri 
Cu-un colac de grâu 
Cu vin de –�l ro�u.
Colo sus mai susu 
Sus la r�s�ritu(bis)
Sunt doi nori negrii 
Dar nu-s nori negrii 
C�-s doi paltini verzi 
Sus îi frunza deas�
Jos frunza-i aleas�.
Dai Domnului Doamne 
Dalba-i s�n�tate.

87. Colind pentru gazd�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Grosu Valentin-elev-1999; �c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie

          �i     noi     ne-om__   ru-     ga-       re       Chiar de   dum-      nea-   ta-     le 

         Dai   ler_____     Doam-ne-    leo___      Dai    ju-     pâ-        no      gaz-   d�
�i noi ne-om rugare 
Chiar de dumneatale 
Dai ler Doamneleo dai jupâno gazd�
Pe noi s� ne la�i
În cur�ile tale 
Dai ler Doamneleo dai jupâno gazd�
În cur�âle tale 
Livezile tale 
Pe noi s� ne la�i
Cerbul s�-l vân�mu 
Cerbul s�ltiorul 
Pe-un picior de munte(bis) 

La lunci coborâte 
De l-om dobândire 
Z�u bine o fire 
De l-om c�p�tare
Z�u bine o stare-n 
Casa dumitale 
Din coastele lui 
Cur�i vom l��uire 
Din sângele lui 
Case-om decorare 
�i te-nvesele�te 
�i-asta-i gazda noastr�.

88. Colind „Sara-i mare”  
Culeg.Dumitru Roxana-elev�
�c.Gen.,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie 
Inf.grup de  c�lu�ari-2000 

        �i-as- ta-i       sa-       ra      sa-  ra-i        ma-      re     Dom- nu-   lui  Doam    -ne   
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         Sa-         ra-i              ma-           re-a         lui        d’ar-            ju-               nu 

Asta-i sara,sara mare
Domnului Doamne 
Sara mare-a lui Cr�ciun 
Domnului Doamne 
S-o n�scut acest Domn bunu 
Mititel,înf��e�elu-n  
Scutec de bumb�celu 
Ploaie, ploaie de mi-l scald�
Vânt trag�n� d-l leag�n�
Luce soare de-l adoarme 
Pân’ce mare se f�cere 
Lucruri multe el scornere 
Face cerul �i p�mântul 
Face ceru-n dou� zile 
�i p�mântu-n nou� zile. 
’Ntinse cerul pe p�mânt 
Cum întinse r�u s-ajunse 
Domnul Sf�nt se întristare 

Mâna stâng� acuturare 
Trei inele jos c�dere 
�i trei Sfin�i c� se f�cere 
�i trei bice le d�dere
S� pocneasc�,s� trosneasc�
Mun�i înal�i ca s� se nasc�
Mun�i înal�i �i v�i adânci. 
’Ntinse ceru-a doua oar�
Cumîntinse bine-ajunse 
Domnul Sf�nt bine-i p�rere 
�i pe cer mi-l d�ruire 
Cu luna �i cu lumina 
Cu soarele �i raz�le
Pe p�mânt ni-l d�ruire 
Cu izvoare curg�toare 
Peste-a lumii umbl�toare 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la to�i �i pe la toate.

89. Colind pentru fat�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Bruzan Alina-elev�
�c.Gen Beriu 1990 

         �i-a-  re___  mai-  ca     o      fi-  cu-      ��      So-    r�-      leo__   dra-        g�

�i-are maica o ficu��
Sor�leo drag�
�i p�rea c�-i cam micu��
Fata din grai îi gr�ire: 
Ad� maic� chei�are
S� deschid o l�di�are 
S� iau iau rochia pistricioar�
S� m� duc în gr�dinioar�
În gr�din� la fântân�
Pe piatra fântânii ei 
Stau trei juni ca trei p�uni. 
’Ntinse unul mâna’ntinse 
Cum o-ntinse i-o �i prinse 
�i-i lu� m�rul din sânu. 
Fata din grai îi gr�ise 

Când lu� m�rul din sânu-i: 
Putrezirea-i ca dânsului 
Ca dânsu,ca m�rul ro�u.
’Ntinse altul mâna-ntinse 
Cum o-ntinse,i-o �i prinse 
�i –i lu� �i inelu�ul.
Petrecete-ai prin dânsu 
Prin dânsu ca degetu. 
Cum o-ntinse o �i prinse 
’Ntinse altul mâna-ntins�
�i lu� �i cununarea. 
Cununa-m-a� cu dânsarea 
S� fii fiic� doamna mea 
S� fii fiic� s�n�toas�,
Cum te vedem de voias�.
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90. Colind pentru fat�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Bruzan Alina-elev�; �c.Gen.Beriu 1990  

          Ce stai   so-  ro      ce__   stai rân- du      So-r�-   leo__    fa- t�___  fru- moa-s�

Ce stai soro ce stai rându  
Sor�leo fat� frumoas�
Nici asar� n-ai venitu 
Sor�leo fat� frumoas�
Nici asar�-n �ez�toare 
�i nici ieri la jocul mare. 
N-am venit c� n-am pututu 
C� grea oaste mi-o c�zutu 

Vreo cincizeci de c�l�ra�i
Tot pe-atâ�ia pedestra�i.
Pân� coco�i au cânta 
Eu de-abia i-am petrecut 
Prin fundul gr�dinilor 
La mirosul florilor. 
S� fii soro s�n�toas�
Cum te vedem de voioas. 

- OR��TIOARA DE SUS -

91. Colind pentru preot  
Culeg.D�nescu Corina-elev�
�c.,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie 
Inf.grup de c�lu�ari-1996 

            Dom-nu-lui  Doam-  ne    Domn de-al  nos-     tru     Co-   lo         jo-   su___ 

         mai    în        jo-       su     Scri-s�-i         �ti-   rea-n__      m�-  n�s-        ti-       rea 

Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Colo josu mai în josu 
Scris�-i �tirea-n mân�stirea
Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Scrisu-i mare lucru-i tare 
Mare-i cât nou� altare 
Cu z�brele la ferestre. 
Slujba-i sfânt� cine-o cânt�?
Cânt� nou� popi b�trâni  
�i cu �apte diecei. 
Gr�i popa cel mai micu  
C�tre diacul cel mare: 
Ia ie�i diac pân-afar�
�i clinche�te-un clopot micu 
Clopot micu de stolnicu 
�i d�-n clopot de trii ori 
S� r�sune-n trii laturi, 
S� s-aud�-n trii vaduri 
S� vie la slujba sfânt�.

Cânt� nou� popi b�trâni 
�i cu �apte diecei 
Gr�i popa cel mai mare 
C�tre diac cel mai micu: 
Ia ie�i diac pân’afar�
�i clinche�te-un clopot mare 
Clopot mare din altare 
�i d�-n toac� de trii ori 
S� r�saren trii laturi 
S� s-aud�-n trei vaduri 
S� vie la slujba-i sfânt�
Slujba-i sfânt� cine-ascult�?
O ascult� Maica Sfânt�
Cu-n fiu� micu� în bra��
Cu cosi�a despletit�
Fiul jos ii slobozâtu. 
Gr�i fiul c�tre maic�:
Ce stai Maic�,ce plânz��i
Pân� slujba asculta�i
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Grele lacrime v�rsa�i
De grele-s ca pietrele 
De mari îs ca mer�le 
De ars,ard ca focurile. 
Din br�det acest br�det 
Doi zb�rdari î�i zb�rduiescu 

Crucea �ie-�i preg�tescu 
Înalt�-i cât statul tau 
�i-i lat� cât bra�ul t�u.
�i �i-o preot inchin�mu 
S�-�i fie de s�n�tate 

92. Colind pentru fat�
Culeg.Demian Rare�-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”-Or��tie
Inf.Demian Petru,40 ani,2001 

            Fe-  ri-cean de  e-  lu      De   ce ju-  pâ-   nea-s�__   Dai Dom-nu-lui_Doam-ne 

Ferician de elu 
De ce jupâneas�
Dai Domnului Doamne
Da,ce jupâneas�
�i-o fiic� frumoas�
Dai Domnului Doamne 
Da-i frumoas� tare 
Soa��-n lume n-are 
Ba ea c� mi-�i are 
Sora soarelui(bis) 
�i-a p�mântului 
Hai mai mititele 
�i mai frumu�ele 
Hai mai liminoas�
�i mai veseloas�.
C�ci pe ea mi-o cere 
Trei din trei locuri(bis) 
Dinspre trei vaduri 
�i –unu c� mi-o cere 
�âfra� de-ungura�u
�i-altu c� mi-o cere 
Tân�r p�curariu. 
Maic�-sa-i gr�iere:
Drag� fiic-a mele 
C� tu �i-i alege 
Din trei care-�i place. 

Maic� m�iculean�
 Mie mi-i d’urâtu(bis) 
De cel p�curariu 
Sara,diminea�a
La strung� �ezându 
Oile mulgându 
Ca� dulce storcându 
La domni trimi�ându. 
Maic� m�iculean�
Mie mi-i d’urâtu 
De cel de cel ungura�
Sara diminea�a
Din pivni�i ie�indu 
Vin dulce turnându 
Felile umplându 
La domni trimi�ându 
Banii num�rând.
Maic� m�iculean�
Eu c� mi-oi alege 
Eu c� mi-am ales 
Un tân�r plugariu 
�i oi fi mires�
�i-oi �edea la mas�(bis) 
’N scaun de m�tas�
�i noi �i-onchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.
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93. Colind pentru fecior  
Culeg.Demian Rare�-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”-Or��tie
Inf.Demian Petru,40 ani,2001

          Co- lo     jo-   su    mai__     în     jo-     su        Ju-  ne-      lui__   bu-      nu___ 

Colo josu mai în josu 
Junelui bunu 
Cum mai joac�-un junela�u
Junelui bunu 
Pe un cal ne-înv��atu 
Dar nu joac� cum se joac�
�i-l tresare-n curcubeu 
Cu chipul lui Dumnezeu 

�i-l întoarce dup� soare 
Dup� soare când r�sare 
Când r�sare-n prânzul mare 
�i-l adun� dupa lun�
Dup� lun� când e plin�
Când îi plin� dup� cin�.
Noi cânt�m �i-o colind�m
Frumos la june-o-nchin�m.

94. Colind pentru fecior  
Culeg.Istr�toi C�lin-elev
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”Ora�tie
Inf.grup de c�lu�ari-1996 

             Po-        run-  ci-          t-o      po-  run-       ci-      t-o      A    ju-        ne-     lui 

         ti-     ne-       re-    lu           Fa-    ta           dal-        b-a     lui    ju-         ne-      lu 

Poruncit-o, poruncit-o 
A junelui tinerelu 
Fata dalb-a lui junelu
A junelui tinerelu 
De i-ar face-atâta bine 
S� mai vie pe la mine 
C� eu îi voi s�m�nare 
O vatr� de busuioace 
�i alta de siminoace. 
Nu �tiu ce s-o întâmplat 
De,flori dalbe le-o stricat, 
Le-o stricat,le-o dripuit, 
Nu �tiu zmeu-i 
Nu �tiu leu-i 
Nu �tiu de-i cerbu� murgu�.
Dar leul recuno�te 

�i din grai a�a-i gr�ia: 
Nu gr�bi la moartea mea 
Leag�-m� în curea neagr�
M� scoboar� jos la �ar�
Jos la �ar�-n târgul mare 
Pe uli�a grcilor 
S� fii fal� fra�âloru 
�i cinstea p�rin�iloru. 
Ce b�iat,ce mai b�iat
De-aduce un leu legat 
Leu legat,nev�t�matu 
Nici în sabie t�iatu 
Nici cu pu�ca împu�catu. 
O cânt�m �i-o colind�mu 
�i la june i-o-nchin�mu. 



63

Am venit satule iarã

58

95. Colind pentru b�trân  
Culeg.Ist�toi C�lin-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad”Ora�tie
Inf.grup de c�lu�ari-1996 

             Fe-    ri-        cean___         de        e-      lu_____        de-a-   cest__     dom- 

         nu-i    bu-       nu_____       Dai     Dom-        nu-           lui      Doam- ne____ 

Ferician de elu 
De-acest domnu-i bunu 
Dai Domnului Doamne  
Boieru-i b�trânu(bis)
Dai Domnului Doamne 
Bun gând �i-o gânditu(bis) 
Bun prânz �i-o g�titu. 
El la prânzu lui 
�i la cina lui 
El c� mi-�i chemare 
Vecinii batrâni(bis) 
Oameni de cei buni 
El c� mi-o chemare 

Sfânta-i Siminare 
Pe-o rar� c�rare 
Al�turi de cale 
O lin� fântân�
Cu apa cea bun�(bis)
El se ad�pare 
’Ntins� mâna-ntins�
Florile cuprins�(bis) 
�i pe cap le pus�
Darul se sfin�ere 
Cele floricele. 
�i noi �i-o-nchin�
Dalba-i s�n�tate.

96. Colind pentru cioban  
Culeg.Pop Ioana-elev�-
�c.Gen ,,Dr.Aurel Vlad” Or��tie 
Inf. Sigoiu Ioan,69 ani,1998 

           Dal- be� p�-cu-   ra- riu__    El   s-o  l�-  u-    da- tu__  Dai Dom-nu-lui Doam-ne

Dalbe� p�curariu 
El s-o l�udatu 
Dai Domnului Doamne 
C� are oi mai multe 
Dalbe �i cornute 
Dai Domnului Doamne 
Atâ�ia berbecei 
Câ�i �i ghiocei 
Atâtea mielu�ele 
Cât �i viorele. 
Dalbe� p�curariu 

El s-o l�udatu 
C� el va r�sare 
În vârful Mioarei 
Unde iarba cre�te
În patru se-mplete�te
Întreag� putreze�te.
Dalbe� p�curariu 
El s-o l�udatu 
C� el va iernare-n 
Malul m�rii mari. 
Dar marea-i spusere 
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C� ea va venire 
Mare-nfuriat�
Vifor�,turbat�
�i ea va-necare 
Fruntea oilor 
�i-a mioarelor. 
Dalbe� p�curariu 
El s-o l�udatu 
C� el c� mi-�i are 
Doi berbeci c�l�i

C�l�i,buc�l�i
Din coarne-ar plesnire 
Marea când venire 
Mare-nfiorat�
Vifor� turbat�
Ei c� or fugire-n 
Fruntea oilor 
�i-a mioarelor 
Dalba-i s�n�tate.

- PRICAZ -

97. Colind pentru fecior  

Culeg.Stârc Andreea-elev�, �c.Gen .,,Dr. Aurel Vlad Or��tie 
Inf. Stanca Opreana, 72 ani,1999 

         Ju-  ne-  lui   ju-      ne- lui bu-  nu        Plea-c�      ju-       ne   la    vâ-     na-  tu 

Junelui junelui bunu 
Pleac� june la v�natu 
Junelui junelui bunu 
Leu-n vie c-o intratu 
�i-o ros vi�a vinului 
�i frunza gutâiului 
�i-o strigat în gura-i mare 
C� fric� de june n-are 
C-are coarne-mpung�toare 
�i urechi ascult�toare
�i picioare fug�toare. 
June dac� auzere 
Sus pe murg înc�lecare 
�i la munte c� plecare. 
G�si leul adormit 
Adormit,nepomenit 
Sub un spin mândru-nflorit 
L-oi t�ia l-oi împu�care? 
Pân� june s� g�ndire 

Leu din somn s� pomenire: 
Alelei voinice tân�r
Nu gr�bi la moartea mea 
Ci m� leag�-n curea neagr�
�i pleac� cu mini la �ar�
Jos la �ar�-n târgul mare 
Pe uli�a grecilor 
S� fii fal� fra�ilor 
�i cinstea p�rin�ilor. 
Câîi greci pe june-l vedere 
To�i pe june-l l�udare: 
Ce b�iat,ce mai b�iat
C-aduce leul legat 
Nici de sabie t�iat 
Nici de pu�c� împu�cat 
Numa-n curele legat 
S� fii june s�n�tos 
Cum te vedem de voios. 
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98. Colind pentru Ion  

Culeg. Stârc Andreea-elev�, �c.Gen.,,Dr.Aurel Vlad Or��tie 
Inf. Stanca Opreana, 72 ani,1999 

           I-     oa-   ne        I-      oa-       ne       Dai  Dom- nu-      lui______    Doam- ne 
Susu mai dinsusu 
Domnului Doamne 
Sunt mese întinse 
Domnului Doamne 
�ade cine.mi �ade 
Dragul Dumnez�u
�i cine-mi mai �ade 
P�tru, Sfântul P�tru 
�ade, cini mai �ade 
Ion, Sfânt Ionu. 
Gazda-i ’cest om bunu 
Drag lui Dumnez�u.
Dumnez�u prânz��te
�i frumos gr�ie�te:
Ioane, Ioane 
Ioane,Sfânt Ioane 
Ia stai s� te-treb 
De-o-ntrebare mare 
�i te-oi întrebare 

Din noi amândoi 
Care îi mai mare 
Unul decât altul 
Ori eu decât tine 
Ori tu decât mine? 
Sunt Doamne mai mare 
Cu mult decât tine. 
Când tu te-ai n�scut 
’N bra�� te-am �inut
�i apoi te-am dus 
’In apa lui Iordan 
�i te-am botezat 
�i te-am ridicat, 
Sfânt nume �i-am pus 
Domn Iisus Hristos 
Domnul Cerului 
�i-al p�mîntului. 
S-ave�i s�n�tate
�i bel�ug în toate. 

- RENGHET –

99. Colind pentru fecior  
Culeg.Zaharie Dan-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf.M�dan Elena,57 ani,1990 

        ’Ntrea-b�__’ntrea-b�    mari       bo-    ie-      ri        Ju-  ne-     lui     bu-         nu 

’Ntreab�’ntreab� mari boieri 
Junelui bunu 
Pe june cam tinerel 
Junelui bun 
De ce-i murgu d’asudatu 
C�ci el a fost la vânatu. 
Gr�i fata jurjulat�:
Minte june ca �i-un câne 
C� nu a fost la vânatu 
C� a fost la-ncredin�atu 

Peste mun�i la –nalte cur�i,
La fetele grecului 
În cale de nou� zile, 
O zi mere,o zi vine.  
Într-o zi,vede de-o vede 
Pe fata cea jurjulat�
Din vârful Jurjiului: 
Noi la tine ne-om suire 
Chi�chineu luatu �i-am 
Sus în turn legatu �i-l-am
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S� �i-l bat� v�nturile 
Ca pe june gândurile, 
C� junel nu-i de-nsuratu 
Nici fata de m�ritatu.  

De pe-aici l-o-ndep�rtatu 
�i c�tan� l-or luatu 
S�-�i fie de s�n�tate.

100. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari-1985 

            Hin-te- e-�i_    g�-te�- te   cai buni pot-     co-ve�- te   Ju-nel    ti-      ne- re-  lu 

Hintee-�i g�te�te 
Cai buni potcove�te 
Junel tinerelu 
Ca el s� aduc�
�i s� î�i aduc�
Doamn� cur�ilor 
Lor,p�rin�ilor. 
Tu de dus te-i duce 
Dar tot nu-i aduce. 
Ba eu de m-oi duce 
Eu oi �i aduce 
Doamn� cur�ilor 

Lor p�rin�ilor. 
Taic�-su-l înva��
Maic�-sa-l încal��.
Buzduganu mare 
Când l-oi ridicare 
Incas�-oi intrare 
La boierui mare 
’N cas� dup� mas�
La fata frumoas�
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

101. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.grup de c�lu�ari-1985 

          Ju-    ne___  la    mun-te-o  su-    i-     tu      Ju-  ne- lui  ju-   ne- lui   bu-  nu___ 

Junelui,junelui bunu 
June la munte-o suitu 
Junelui,junelui bunu 
Leu la �ar�-o coborâtu 
Prad� mare ce-o pr�datu, 
Rupt-o garduri str��inite 
�i gr�dini descoperite, 
Rupt-o vi�a viilor 
�i frunza gutâilor 
Rupt-o pom de m�ru� verde 
�i-o ie�it din vie-afar�
�i-o strigat în gura mare 
C� fric� de junel n-are 
C-are coarne-mpung�toare 
�i-are gur� mu�ctoare 

�i picioare fug�toare. 
June dac� auzere 
Salt� ici, salt� colere 
Salt�-n grjduiîl ferecat 
Scoate murgul de.n��uat. 
În��uat cu nou� �ei 
�i-chingat cu nou� chingi 
Îmbrâiat cu nou� brâie 
Sus pe murg înc�lecare
Vârf de munte c� urcare 
Vârf de munte câmp cu flori 
Sub o tuf� de bujori 
Sub un spin mândru-nflorit 
G�si leul adormit 
M�i junele,m�i junele 
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Nu gr�bi la moartea 
Ci m� leag�-n curea neagr�
�i m� du pe ulicioar�
Pe uli�a grecilor 
S� faci fal� fra�ilor
�i cinste p�rin�ilor 
Un b�iat, ce mai b�iat 

C-aduce leul legat 
Nici cu pu�ca împu�catu 
Nici cu sabia t�iatu
Numa-n lupt� c-o luptatu 
Numa-n lupt� c-o luptatu 
�i te june-nvesele�te. 

102. Colind pentru fecior 
Culeg . Ciolan Liliana, elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf. Grup de c�lu�ari, 1983 

         La      cur-  te     la  ce�ti  domni buni_     Ler-    mi-  or   ler-  mi-     or    ver- de 

La curte la ce�ti domni buni
Lermion, lermion verde 
Stau boierii �i prânz�scu
Lermion,lermion verde 
Dar vin ro�u cin’le-aduce? 
Le-aduce-un tân�r voinicu. 
Gr�i un boir b�trîn, 
C�tre cel tân�r voinic? 
O voinice,o voinice 
Ce gând ai de nu te-sori 
Ori Ve�tminte n-ai croite, 
Ori cai buni n-ai potcovi�i, 
Ori de-acas� nu te las�?
Ba de-acas� to�i m� las�

Dar a�tept un pu�inel 
Pân’la dalba prim�var�
S� mai ies odat’afar�
La livezi cu fântâni reci 
Unde vin fete de greci. 
Vine fata cea frumoas�
Care-i cu cosi�a groas�
De-o cosi�� romoni��
�i de-a p�ru-i c�l�p�r
De-a chietoare-o ruj�-n floare 
�i de-a bra�� iarb� crea��
�i de-a brâu îi spic de grâu 
S�-�i fie de s�n�tate. 

103. Colind pentru boier 
Culeg .Ciolan Liliana, elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf. Grup de c�lu�ari, 1983 

        Las’ s�      �a- d�   bi-  ne      C�    i       se  cu- vi-  ne    Dai Dom-nu- lui Doam-ne

Las’s� �ad� bine 
C� i s� cuvine 
Dai Domnului Doamne 
De-ar fi domnu-i bunu 
Boieru-i b�trânu 
Dai Domnului Doamne 
�i voi de-�i vedere 
Dragi feciorii lui 
Dis de diminea��
Din cur�i în afar�

’Nainte de por�i
Vou� vor p�rere
’Ce�ti p�uni b�trâni 
La pene-nspica�i
Las’s� �ad� bine 
C� i s� cuvine. 
De-ar fi domnu bunu 
Boieru-i b�trânu 
�i voi de-�i vedere 
Dragi fetele lui 
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Dis de diminea��
’Nainte de por�i
La treab� f�cându 
La jocuri plecându. 
Las’s� �ad� bine 
C� i s� cuvine. 
De-ar fi domnu-i bunu 
Boieru-i b�trînu, 
�i voi de-�i vedere 
Dragi b�ie�ii lui 
Dis de diminea��
Din cur�i în afar�
’Nainte de por�i
Vou� vor p�rere
Ace�ti boi-n�ltiori 
La p�r g�lbiori. 
Las-s� �ad� bine 
C� i s� cuvine. 
De-ar domnu-i bunu 
Boieru-i b�tr�nu 
�i voi de-�i vedere 

Dragi vacile lui, 
Dis de diminea��
Din cur�i �n afar�
Vou� vor p�rere
Ciute mohorâte 
La lunci coborâte 
Sub dealuri vârâte. 
Las’s� �ad� bine 
C� i s� cuvine, 
De-ar fi domnu-i bunu 
Boieru-i b�trânu 
�i voi de-�i vedere 
Dragi oile lui 
Dis de diminea��
Din cur�i în afar�
’Nainte de por�i
Vou� vor p�rere
Acele ierni grele 
Pe la Sânt Ionu 
C� noi �i-o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

104. Colind pentru fat�
Culeg.Ciolan Liliana, elev� �c Gen Geoagiu 
Inf. grup de c�lu�ari-1983 

         Ce-ai gân-dit__  so-    r�   gân-di-    tu         So-r�-  leo__   fa-    t�   fru- moa-s�

Ce-ai gândit sor� gânditu 
Sor�leo fat� frumoas�
Nici asar� n-ai venitu 
Sor�leo fat� frumoas�
Nici asar�-n �ez�toare 
Nici ieri la jocu-i mare. 
N-am venit c� n-am pututu 
C� grea oaste mi-o c�zutu 

O sut� de c�l�ra�i
Cam cinciz�ci de pedestra�i.
Pân� coco�i or cântatu 
Eu abia i-am osp�tatu
În fundul gr�diniloru 
La mirosul floriloru 
�i te-o fiic�-nvesele�te 
S�-�i fie de s�n�tate. 

105. Colind pentru femeie  
Culeg.Ciolan Liliana, elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf.grup de c�lu�ari-1983 

          Cam pe  lân- g�  ma-   re      Jos    la dru-mu-i ma-re     Ler   da  ler ne-   vas- t�

Cam pe lâng� mare 
Jos la drumu-i mare 

Ler da ler nevast�
N�scut-o,crescutu 
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Un verde veri�oru 
Ler da ler nevast�
Un verde pomi�oru
Galbin p�ltinelu 
�i sub umbra lui 
Ce s� d’umbr�ve�te? 
O tân�r� nevast�
Cu-un fiu mic în bra��.
Ce �ii tu acolo 

În bra��le tale 
Doar �i-un nepo�elu 
Ori �i-un cumn��elu? 
Doar �i-un v�r mai micu 
Sau un v�r mai mare? 
Dar mie îmi este-un 
Drag fiu� al meu 
�i noi �i-o-chin�mu 
Dalba-i s�n�tate

106. Colind pentru fat�
Culeg.Ciolan Liliana, elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf.grup de c�lu�ari-1983 

           La-  u-ri-  ��____     ro-   mo- ni-     ��      Co-lo jo-     su          mai în   jo-      su 

Lauri�� romoni��
Colo josu mai în josu 
Lauri�� romoni��
La luncile turcului 
Grele ploi c� le-or plouatu 
Dealuri dalbe-or n�roiatu 
Prin noroiu flori cre�teau 
Feciori,fete culegeau. 

Ro�u soare-o r�s�ritu
Drept în fa�� ne-o p�litu 
Fa�a c� ne-o rumenitu 
�i p�ru ne-o g�lbenitu. 
Numai fiica fata dalb�
Are p�rul tot inele 
Buz�le faguri de miere 
S�-�i fie de s�n�tate. 

107. Colind pentru iag�r
Culeg.Stoica Cristian, elev �c.Gen.Geoagiu 
Inf.grup de c�lu�ari 1985 

            Slo-  bo-   zâ-   ne   Doam-ne  poar-ta prin ce- ta-   te   ‘Ces-ta-i ia-g�r  bu-  nu 

Slobozâ-ne doamne  
Poarta prin cetate 
’Cesta-i iag�r bunu 
Ba io n-o slobodu 
Pân� v� ve�i duce 
’Cesta-i iag�r bunu 
Colo sus mai susu-n 
Vâlcea mun�âloru, 
Colo sus mai susu-n 
Dunga brazâloru 
Unde iarba cre�te 
A treia se-mplete�te
A patra putrez��te 

�i voi s�-mi vâna�i
Acest porc s�lbatic. 
�i voi de-l vâna�i
Col�ul s�-l lua�i
’Napoi s�-l turna�i
�i voi s�-mi vâna�i
’Ce�ti p�uni rota�i
Cu pana jucând 
�i voi de-l vâna�i
Pana s-o lua�i
’Cesta-i iag�r bunu 
Dalba-i s�n�tate.
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 -  ROMOS -

108. “R�sai Soare” 
Culeg.Dobrot� Florin-înv���tor
Inf. Grup de b�rba�i condu�i de  
Dobrot� Nicolae, 85 ani, 1995 

        Ia         mai     r�-                           sai __________   soa-    re _______________ 

      ’N toa-    te_____        la-                  tu-          ri-          le ___________________    

       Dai  Dom-   nu-            lui  Doam-ne         ’N  toa-te       la-                    tu-            

         ri-  le________ ’N toa-te__ va-         du-ri-    le     ’N  toa-te  la-              tu-            

        ri-   le_______’N toa-te__ va-    du- ri-  le                Dai  Dom- nu-    lui  Doam-ne          

Ia mai r�sai soare 
’N toate laturile 
Dai Domnului Doamne 
’N toate laturile 
’N toate vadurile 
Soare r�s�rele
’N toate laturile 
’N toate vadurile 
Dai Domnului Doamne 
Fereastra-mi lucere 
Casa-mi g�lbiere 
Masa-mi d�ruiere 
Împrejur de mas�
Ji�uri de m�tas�
Într-a-ntâilea corn 
Cine c�-mi mai �ede? 
Floarea grâului 
Într-al doilea cornu 
Cine c�-�i mai �ede? 
Floarea vinului 

De-al treilea cornu 
Cine c�-�i mai �ede? 
Floarea mirului 
�ed �i se privesc 
�i s-adeveresc. 
Floarea grâului: 
Ba-s mai mare eu 
C�ci unde nu-s eu 
Copii nu se cresc 
So� în cas� nu-i. 
Floarea vinului: 
Ba-s mai mare eu 
De voi de-amândou�
C�ci unde nu-s eu 
Veselie nu-i 
Osp�� nu se face. 
Floarea mirului: 
Ba-s mai mare eu 
De voi de-amândou�
C�ci unde mi-s eu 
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Mir în cas� nu e 
Botez nu se face. 
Ia-n r�sai soare 
Florile înfloare 

’N toare laturile. 
Floarea grâului 
Floarea vinului 
Floarea mirului. 

109. Colind pentru Lina  
Culeg. Jibotean Sorin-elev  
�c.Gen. ,,Dr. Aurel Vlad” Or��tie
Inf. Pîrvan Ion, anul 2000 

         Me- re   Li-         na  la      fân- tâ-      n�     Fe- �i-�oa-  r�   dal-      bi-  �oa-  r�

          �i-o c�n-    tu-       ��    du-  ce-n  mâ-  n�      Fe- �i-�oa-  r�   dal-  bi-  �oa-  r�

Mere Lina la fântân�
Fe�i�oar� d’albi�oar�
�i-o c�ntu�� duce-n mân�
Fe�i�oar� d’albi�oar�
La fântâna din lucetu 
Unde curge apa-ncetu 
G�si apa tulburat�
De voinici înconjurat�
Voi voinici, voi vân�tori
Ce c�ta�i aici în zori? 
Noi umbl�m �i colind�m
Pe Dumnez�u l�ud�m.
Lina ap� �i-o luatu 
�i-un voinic s-o aruncatu 
�i apa c� i-o v�rsatu

Lina greu l-o blestematu: 
Inecate-ai cu dânsare 
Cu dânsa cu dumneatare. 
�i-alt voinic s-o aruncatu 
Inelu c� i-o luatu. 
Lina greu l-o blestematu: 
Ruginire-ai ca �i elu 
Ca �i el ca domnu t�u.
�i-alt voinic s-o aruncatu 
Cununa c� i-o luatu 
Lina greu l-o blestematu: 
Cununa-te-ai cu dânsare 
Cu dânsa cu dumneatale 
R�mâi Lin� s�n�toas�
Cum e�ti mândr� �i frumoas�.

110. Colind pentru boier  
Culeg.Jibotean Cornelia-înv���tor 
Inf.Pârvan Ion, anul 2000 

          Fe-  ri-  ca  de    e-  lu___ De-a-cest dom-nu bu-nu__ De-a-cest dom-nu bu-nu__     

          Bo-      ie      ru      b�-      trâ-   nu ___        Dai    Dom- nu-  lui        Doam-ne 

Ferica de elu 
De-acest domnu-i bunu 
De-acest domnu-i bunu 

Boieru’ b�trânu 
Dai ler Domnului  
Ler jupâne gazdo 
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�i când îl mai vezi 
Drag pe dumnealui 
Pe scaun �ezându 
La mas� prânzându 
Dai ler Domnului  
Ler jupâne gazdo 
Da, pare-�i mai pare 
Soare când râsare (bis) 
Colea-n prânzu mare 
�i când îi mai vezi 
Drag� doamna lui 
Pe scaun �ezându 
La mas� cinându 
De pare-�i mai pare 
Luna când r�sare
Luna când îi plin�
Mai pe dup� cin�
�i când îi mai vezi 
Dragi feciorii lui 
Da, pare-�i mai pare 
Cei peuni rota�i (bis) 
De jocuri g�ta�i
�i când îi mai vezi 
Da, pare-�i mai pare 
Dalbe lebejoare 

Stând pe ulicioare 
Neatinse de soare 
�i când îi mai vezi 
Dragii boi de-ai lui 
Da, pare-�i mai pare 
Cerbii s�ritorii (bis) 
La prunduri de m�r
�i când îi mai vezi 
Dragi vacile lui 
Da, pare-�i mai pare 
Ciute mohorâte (bis) 
La lunci coborâte 
�i când îi mai vezi 
Dragi oile lui 
Da, pare-�i mai pare 
Cele iernuri grele(bis) 
Grele de z�pezi
�i când îi mai vezi 
Dragii stupi de-ai lui 
Da, pare-�i mai pare 
Nourel de ploaie (bis) 
Capi de prim�var�
�i noi �i-o-nchin�m
Dalba-i s�n�tate.

111. Colind pentru gazd�
Culeg.Jibotean Cornelia- înv���tor 
�c. Gen. Nr. 1 Or��tie 
Inf.Pârvan Ion-2001 

          De ru-  gat  se roa-g� Ne-gri vâ- n�-to-rii_ Dai ler Dom-nu-lui Ler ju-pâ-ne gaz-d�

De rugat se roag�
Negrii vân�torii 
Dai ler domnului 
Ler jupâne gazd�
De rugat se roag�
De tot s� ne lase 
Dai ler domnului 
Ler jupâne gazd�
De tot s� ne lase  
În codrii de-ai s�i(bis) 
C� noi am venitu(bis) 
C� am auzitu(bis) 
C� ai fiare multe 

Multe �i m�runte 
�i-ntre fiare multe 

Cerbu-i s�ritoriu 
Pe spatele lui 
Covor de m�tas�
Mai bine i-a stare 
’N casa dumneavoastr�
�i-n coarnele lui 
Cunun� de bârn�
Mai bine i-a stare-n  
Cui la dumneatale 
Din pintenii lui 
Pahar� de-argintu 
Mai bine le-a stare  
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Pahar�-nchinate 
Pentru s�n�tate 

�i te-nvesele�te 
Ler jupâne gazd�.

112. Colind pentru preot 
Culeg.Dobrot� Florin- înv���tor 
Inf.Grup de b�rba�i condu�i de 
Dobrot� Nicolae- 85 ani  1995 

            Co-          lo        sus_____       de        mai____        în____     su-           su    

        Dom-    nu-           lui ___      Doam-       ne     Domni      de-ai     no�-          tri 

Colo sus de mai însusu 
Domnului Doamne  
Domni de-ai no�tri 
Este-o dalb� m�n�stire 
Domnului Doamne  
Domni de-ai no�tri 
�i-n-n�untru cine cânt�?
C�nt� nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei 
Zice preotu b�trânu 

C�tre diac cel mai tân�r:
Ia ie�i diac pân’afar�
De vezi ziu� face-mi-s�
�i d�-n toac� de tri ori 
Ca s� cânte coco�eii
S� trezasc� pretineii 
�i s� strâng� ce-i frumosu 
De na�terea lui Hristosu. 
Noi cânt�m �i-o colind�m
�i la preot i-o-nchin�m.

113. Cântec de slobozât  
Culeg.Dobrot� Florin- înv���tor 
Inf.Grup de b�rba�i condu�i de 
Dobrot� Nicolae- 85 ani  1995 

        Des-chi-de-�i-mi poar-ta   Domn bun prin ce-ta- te___    Ca   noi s�  in-  tr�- mu__ 

          S�        v�     co-    lin-      d�-    mu___       Dai    Dom- nu-    lui      Doam-ne 

Deschide�i-mi poarta 
Domn bun prin cetate 
Ca noi s� intr�mu 
S� v� colind�mu 
Dai Domnului Doamne 
Domn bun d’auzire 
�i-afar� ie�ire 
În afara cur�ii 
Din-naintea por�ii 

Dai Domnului Doamne 
Da uite pe junii 
To�i mi-s ca pe unii 
Asculta�i la mine 
C� eu v� v�d bine 
S�ri�i în gr�din�
La lina-i fântân�(bis) 
În jur de fântân�
Flori au r�s�ritu 
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Verde busuiocu (bis) 
Vân�t siminocu 
Rupe�i to�i c-o mân�
Muia�i în fântân�
�i-apoi ve�i intrare 
�i ve�i colindare 
Drag� doamna mea 
V-a cinsti �i ea 
C-un colacu-i latu 
Din grâu-i curatu 
Dragi feciori ai mei 

V-or cinsti �i ei 
C-o litr� de vinu 
De-acel ca pelinu 
Dragi fetele mele 
V-or cinsti �i ele 
C-un ban de argintu 
Cu drag d�ruitu 
�i eu voi cinstire 
C-o comoar�-ntreag�
Pentru lumea drag�
Dalba-i s�n�tate.

114. Colind pentru fecior  
Culeg.Dobrot� Florin- înv���tor 
Inf.Grup de b�rba�i condu�i de 
Dobrot� Nicolae- 85 ani  1995 

         Ju-ne-lui lui__     Ju- ne- lui___ bu- nu___    La  floa-    rea   ar-   ca-  �u-    lui 

Junelui junelui bunu 
La floarea arc��ului 
Junelui junelui bunu 
La umbra gutâiului 
Sade-un voinic hodine�te
�i murgul �i-l potcove�te. 
Maic�-sa la el prive�te
�i din grai a�a-i gr�ie�te: 
Ce gând fiule gânde�ti
De murgul �i-l potcove�ti 
Ori ai gând de c�t�nie 
Ori dor de c�s�torie? 
N-am nici gând de c�t�nie 
Nici dor de c�s�torie 
Ci m� duc c-am auzit 
Sus în vârful muntelui 
La poalele bradului 
Este-un leu, un câne r�u
M� duc s� m� lupt cu elu. 
Voinic, calu-nc�leca 
�i la drum c� se lua 
Leu-n cale îi ie�ea
�i din grai a�a-i gr�ia: 
Alelei voinicule 
�i-ai smintit c�r�rile 
Ori �i-ai urât zilele? 
N-am smintit c�r�rile

Nu mi-am urât zilele 
Ci-am venit c-am auzitu 
C� e�ti, leule, cam r�u
�i-am venit s� ne lupt�mu 
Se luar�, se luptar�,
Zi de var� pân�-n sar�
C�nd fu soare la apusu
June pus� pe leu josu 
Scoas� arcu s�-i ia capu. 
Leu din grai îi gr�ie�te:
Alelei voinicule 
Nu gr�bi s�-mi iei via�a
Ci m� leag�-n curea neagr�
�i m� pune sus pe �au�
M� coboaro jos la �ar�
Jos la �ar�-n târgu mare 
Pe uli�a greciloru 
S� fii fal� fra�iloru 
Fra�ilor, cumna�ilor, 
Mai presus p�rin�ilor
C-ai adus un leu legatu 
Leu legat nev�t�matu 
Nici de pu�c� împu�catu 
Nici de sabie t�iatu
Numai de lupt� luptatu 
S�-�i fie de s�n�tate. 
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- ROMO�EL-

115. Colind “R�sai Soare”  
Culeg.Nasta Andrei-elev 
�c.Gen Nr.1 Or��tie
Inf.Ple�a Traian-elev 1998 

          Ia   r�- sari____ soa-re-n__  Toa-te     la-   tu-  ri- le__     Dai Dom-nu-lui Doam-ne 

Ia r�sai soare-n 
Toate laturile 
Dai Domnului Doamne 
’N toate laturile-n 
Toate vadurile 
Dai Domnului Doamne 
Soare r�s�rele
Fereastra-mi lovere 
Casa-ng�lbiere
Masa-mi d�ruiere 
Jur-prejur de mas�
Ji�uri de m�tas�
Întâilea cornu 
Cine c�-�i mai �ade? 
De �ade-�i mai �ade 
Floare grâului. 
Al doilea cornu 
Cine c�-�i mai �ade? 
De �ade-�i mai �ade 
Floarea vinului. 
Al treilea cornu 
Cine c�-�i mai �ade? 
De �ade-�i mai �ade 
Floare mirului. 
Stau �i s� privesc 
�i s-adeveresc. 
Floarea grâului: 
Îs mai mare eu 
Ca voi de-amândou�,

C� unde nu-s eu 
So� în cas� nu-i, 
Copii nu s� face. 
Floare vinului: 
Ba-s mai mare eu 
Ca voi de-amândou�
C� unde nu-s eu 
Veselie nu-i 
Osp�� nu s� face, 
Al patrulea cornu 
Cine c�-�i mai �ede? 
De-�i �ade mai �ade 
Bunil Dumnez�u.
�ade �i prive�te
�i lor le gr�ie�te:
Voi trei floricele, 
Trei mohoricele, 
Ce v� tot pârâ�i
�i v-adeveri�i
C� voi sunte-�i toate 
Una ca �i alta: 
Floare grâului 
Drag trup�orul meu
Florea vinului 
Drag sângele meu 
Floarea mirului 
Sudoreaua mea 
�i noi v�-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

116. Colind pentru fecior  
Culeg.Nasta Andrei-elev 
�c.Gen Nr.1 Or��tie
Inf.Ple�a Traian-elev 1998 

      ’Ntrea-     b�-n-     trea-      b�          mari____           bo-       ie-         ri______ 
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          Ju-   ne-    lui    bu-          nu____     Pe-a- cest ju-   ne    ti-           ne-    re-   lu 

N’treab�-ntreab� mari boieri 
Junelui bunu 
Pe-acest june tinerelu 
Junelui bunu 
De ce-i murgu’d-asudatu 
Asudatu �i-nspumatu  
C� el n-o fost la vânatu? 
C� el o fost la pe�âtu, 
Sus în �ara româneasc�
�i-i cale de nou� zile, 
June-o face in trei zile 
O zi mere,o zi vineri  

O zi st� de mi-o pe�e�te
Chiar pe fata grecului 
Din coarnele patului. 
Stai tu fat� jorjolat�
Noi cosi�a �i-om t�ia-o 
�i mai sus �i-om ridica-o 
În v�rful Jurjovului 
S� �i-o bat� gândurile 
Când fu june de-nsuratu 
�i fata de m�ritatu 
O-nchin�m cât mai frumos 
S� fii june s�n�tos. 

117. Colind pentru boier  
Culeg.Nasta Andrei- elev 
�c.Gen Nr.1 Or��tie
Inf.Ple�a Traian- elev 1998 

        De-�i pa-re mai_  pa- re__    Soa-re când r�-   sa- re__ Dai Dom-nu-lui_ Doam-ne 
Final 

          �i  te-n- ve-  se- le�- te__    Ler  ju-  pâ-  ne gaz-   d�    C�  noi ne-n-chi-n�m cu       

           Dal-  ba-i  s�-     n�-   ta-    te       Dai  le-     ru-i  ler    ju-    pâ-     ne   gaz-      d�

De-�i pare mai pare 
Soare când r�sare
Dai Domnului Doamne 
Luna când îi plin�
Sus pe dup� cin�
Dai Domnului Doamne 
�i când î�i mai vezi 
Dragi pe dumnealui 
Boieru b�trînu 
Pe scaun �ezîndu 
La Mas� prânzându 
�i când î�i mai vezi 
Dragi pe dumneaei 
Boiereasa lui 
Pe scaun �ezându 

La mas� prânzându 
�i când î�i mai vezi 
Cei p�uni rota�i
De jocu-i g�ta�i
�i când î�i mai vezi 
Dragi fetele lui 
Dalbe lebejoare 
Joac�-n ulicioare 
Pân�-n prânzu’mare 
Ne-atinse de soare 
�i când î�i mai vezi 
Dragi vacile lui 
Ciute mohorâte 
La lunci coborâte 
�i când î�i mai vezi 
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Dragi oile lui 
�i când î�i mai vezi 
Cele iernuri grele 
Grele de z�pezi 
�i când î�i mai vezi 
Dragii stupi ai lui 
�i când î�i mai vezi  

Nourel de ploaie 
Ce curge �iroaie
�i te-nvesele�te 
Ler jupâne gazd�
C� î�i închin�mu  
Dalba-i s�n�tate
Dai lerui ler jupîne gazd�.

118. Colind pentru fat�
Culeg.Nasta Andrei- elev 
�c.Gen Nr.1 Or��tie
Inf.Ple�a Traian- elev 1998  

             �i-    c�      lu-   lu    �i-    c�       lu        A-     re      ma- ma   o       fi-     i-     c�

Fic� liu liu  fic� liu
Are mama o fiic�
Fic� liu liu  fic� liu
Fiica din grai îi g�ie�te 
Ad� mam� chei�are 
S� deschidem l�di�are
S�-mi iau cizme ro�ioare 
S� pot mam� s� m� ducu 
La fântân� la luncetu 
Unde curge apa-ncetu 
Pe stoborii fântânelii 
Stau trei juni ca trei peuni. 
Unu-o strâns� �i mi-o prins�
�i-i lu� m�ru din sânu, 

Unu-o strâns� �i mi-o prins�
�i-i lu� �i inela�u,
Altu-o strâns� �i mi-o prins�
�i-i lu� cununi�are. 
Fiica puse-a bl�st�mare: 
Cel ce-mi lu� m�ru din sânu 
Putrezire-ar ca dânsulu, 
Cel ce-mi lu� inela�ulu 
Petrece-s-ar prin dânsulu, 
Cel ce-mi lu� cununarea 
Cununa-s-ar cu dânsarea 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la fete pe la toate. 

119. Ora�ia c�lu�arului  
Culeg, Muntean Silvia-profesor 
Inf.Nasta Andrei-elev 1998 

        Frun- z�      ver-       de____  ghi-    o-     ce-  lu    m�           Hop  hop    hop! 

Frunz� verde ghiocelu,m�!
Hop, hop, hop 
C�lu�ar din Romo�elu, m�!
Hop, hop, hop 
C�lu�ari ai no�ti cu pene 
F�cute de romo�ene
F�cute de sâmb�ta 
S� le por�i duminica 
C�lu�ari din ,,Câmpu’ pânii” 
Nu jucar��i ca b�trânii 

�i juca�i c�lu��re�te
S� le plac� la neveste 
Cine-o mai fost c�lu�ar
S� joace ca pe chioar 
Iar� noi cari n-am mai fost 
S� juc�m un pic mai prost 
C�lu�ar am vrut s� fiu 
Dar m-am trezit prea târziu 
C� de m� trezeam mai iute 
Eram c�lu�ar de frunte 
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�i iar verde ca iarba 
Mut� bâta la stânga 
Sus opinc� de �oric 

C� m� mânii �i te mânc 
S� tr�ie�ti m�i c�lu�ar
�i la anu s� vii iar. 

- SERECA- 

120. Colind pentru preot  
Culeg. �endrescu Monica – elev�
�c. Gen. ,,Dr. A. Vlad” Or��tie
Inf. Nasta Aurel, 32 ani, 1999 

          Sub   ce-  ru�___     de   r�-          s�-  ri-      tu       Dom-nu-      lui    Doam-   ne 

         Domn     de-al nos-   tru        Es-    te-o   dal-  b�___      m�-         n�s-  ti-        re 

Sub ceru� de r�s�ritu 
Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Este-o dalb� m�n�stire 
Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Cu u�ile înspre stele 
Cu ferestrele spre soare 
�i cu z�brele pe ele 
Slujba sfânt�, cine-o cânt�?
Cânt� nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei 
De cu sear�-n vecernie 
Miez de noapte-n evanghelie 
Pe la prânz în liturghie. 
Gr�i preot cel mai mare 
C�tre cel diac mai mic: 
Ia ie�i diac pân-afar�
�i d�-mi toac� de trei ori 
S� r�sune-n trei laturi 
�i clinche�te-un clopot mare 
Clopot mare din altare 
�i clinche�te-un clopot micu 
Clopot micu-i de stolnicu. 
Diac bine-l ascultare 
�i afar� c� ie�ire 
�i da-n toac� de teri ori 
De trei ori în trei chipuri 
S� r�sune-n trei laturi 

�i-a clinchit un clopot mare 
Clopot mare din altare 
�i-a clinchit un clopot micu 
Clopot micu de stolnicu 
�i-n biseric� intrare 
�i din grai a�a gr�iere: 
Dalei moleo preo�ele 
Ce rându-i de-acesta-i rându 
Nici coco�i nu ne-or cântare 
�i nici ziu� c� se face. 
Preot din grai îi gr�iere: 
Dalei moleo diecele 
Mare e�ti, pu�in pricepi 
Nici coco�i nu ne-or cântare 
Nici ziu� c� se va face 
Dar ne vine Dumnezeu 
Cu doi-trei sfin�i lâng� El 
S� ne-asculte slujba sfânt�
Slujba sfânt�, cine-o cânt�?
Cânt� nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei 
De cu sear�-n vecernie 
Miez de noapte-n evanghelie 
�i la prânz în liturghie. 
O-nchin�m cât mai frumos 
S� fii preot s�n�tos! 
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121. Colind pentru fat�
Culeg. Bucur Lucica-elev�
�c. Gen Beriu 
Inf. Grup de c�lu�ari, 1983 

          Po-           run-  ci-      t-o      po-      run-  ci-      t-o      Le-           roi   �i-       c�

Poruncit-o poruncit-o 
Leroi �ic�
Poruncit-o fata mic�
Leroi �ic�
La junei cam tinerei 
Ca s� fac-atâta bine 
�i s� vie pân’ la mine 
S� nu vie sus pe mun�i
C� mun�ii-s învolbura�i
�i junii-s cu haine nou�
�i hainele s-or murdare 
Eu îs mic� �i nu-s mare 
�i n-am slujnici de-a sp�lare 
�i s� vie pân’ la mine 
Da’ s� nu vie pe lunci 

C� luncile îs cu rou�
�i junii-s cu haine nou�
Pe cât haine s-or udare 
Pe-atât ele s-or scurtare 
Eu îs mic� �i nu-s mare 
�i n-am slujnici de-a sp�lare 
De-ar sta junii, de-ar veni 
�i s� fac-atâta bine 
Ca s� vin� pân’ la mine 
Dar s� vie pe cai lin 
Pe cai lin pe cer senin 
C-o mân� �inând de lun�
Cu-alta-mpletind cunun�
S� fi fiic� s�n�toas�!

122. Colind pentru fecior  
Culeg. Bucur Lucica-elev�
�c. Gen Beriu 
Inf. Grup de c�lu�ari, 1983 

          Pe     sub__    frun- za      vi-    i-           lo-    ru       Ju-   ne-         lui    bu-    nu 
Pe sub frunza viiloru 
Junelui bunu 
�ade-un june c-un cal bunu 
Junelui bunu 
De murgul �i-l potcove�te 
Cu potcoave de argint 
Cu cuie de sârm� groas�.
�ade maica �i-l privere 
De lacrimi abia-i gr�iere: 
Ce rându-i d’acesta-i rându 
De murgu �i-l potcove�ti? 
Eu m� du c-am auzitu 
Leu-n munte-i adormitu 
La poalele braziloru 
�i m� duc s�-l s�get eu. 
Pe-o tuf� de rozmarin 
G�si leu adormit 

Tras� arcu s�-l s�gete
Leu din somn s� tr�zere 
De rou� se scuturare 
�i din grai a�a-i gr�iere: 
În lupt� s� ne lupt�m
În s�bii s� ne t�iem. 
Se luar�, se luptar�,
Zi de var� pân�-n sear�
Adus� june pe leu 
Tras� arcu’ s�-l s�gete. 
Leu din grai âi gr�iere:
Bag�-�i s�geata în teac�
�i m� leag�-n curea neagr�
M� coboar�-n jos la �ar�
Câ�i pe tine te-or vedere 
To�i pe tini te-or l�udare. 
Ce b�iat, ce mai b�iat,
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C-aduce leu legat 
Nici de sabie t�iat 
Numa-n curele legat 

O-nchin�m cu s�n�tate 
De june s� ave�i parte. 

- SIBI�EL- 

Sibi�elul vechi
123. Colind pentru fecior  

Culeg. Ha�egan Dorel-elev 
�c. Gen Beriu 
Inf. Ha�egan Vasile, 52 ani, 1983 

          Co-    le      su-    su     mai__  din      su-   su           Ju- ne-   lui   bu-         nu 

Cole susu mai dinsusu 
Junelui bunu 
Sus în gardul viilor 
Junelui bunu 
La umbra gutâilor 
Potcove�te-un june murgu 
Cu potcoave de aram�
Cu cuie de sârm� dalb�.

Nime-n lume nu-l vedere 
Num-o dalb�-mp�r�teas�
Pe-o z�breal� de fereastr�
Iese-afar�, intr�-n cas�
�i din grai a�a gr�iere: 
În�l�ate de-mp�rate
Tu nu vezi ce mai v�d eu 
......................................... 

124. Colind pentru fat�
Culeg. Mitu Sorina-elev�
�c. Gen Beriu 
Inf. Mitu Ana, 64 ani, 1983 

          Po-   run-   ci-    t-o   po-   run- ci-    tu     Hai  le-  rom dai___ le-     ro   mi  dai 

Poruncit-o poruncitu 
Hai lerom  dai lero-mi dai 
Lui junel cam tinerel 
Hai lerom  dai lero-mi dai 
Ca s�-mi fac�-atâta bine 
Ca s� fac-atâta bine 
�i s� vie pân’la mine 
De-ar sta june de-a venire 
S� nu vie sus pe mun�i
C� mun�ii-s învolbura�i
�i caii-s tare-nspuma�i
Fiica-i mic� �i nu-i mare 
�i nu-i �tie ��s�lare
De-ar sta june-de-a venire 

Da’ s� nu vie pe lunci 
C� luncile îs cu rou�
�i junii-s cu haine nou�
Fiica-i mic� �i nu-i mare 
�i nu le poate sp�lare.
De-ar sta june �i-ar venire 
Ca s�-mi vin� sus pe cer 
Cu-o mân� �inând de lun�
Cu alta-mpletind cunun�
�i-o-mplete�te brâue�te
Brâue�te �erpuie�te 
La fiic� i-o d�ruie�te
S�-�i fie de s�n�tate. 
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Sibi�elul Nou
125. Colind pentru fecior  

Culeg. Cuteanu Marcel-elev 
�c. Gen Beriu 
Inf. Dumitrescu Ilie, 55 ani, 1983 

           Plea-c�     ju-         ne   la      vâ-  na- tu       Hai    lin     mai  lin    mai  li-    nu 

Pleac� june la vânatu 
Hai lin mai lin mai linu 
Pe cal bun o-nc�lecatu
Hai lin mai lin mai linu 
�i la fat�-o alergatu 
G�si fata mititic�
Mititic�-i fata mic�
L�s� fata s� mai creasc�
Minte-n cap s� dobândeasc�.
Pleac� june-a doua oar�

G�si fata-ncredin�at�
Cu alt june m�ritat�
June din grai îi gr�iere:
Fire-ai fat� s�n�toas�
Ca o viol� frumoas�
Fata din grai îi gr�iere:
�i tu june s�n�tos
C� la tine-n bra��-am fost 
St�pân de mine n-ai fost 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 

126. Colind pentru fat�
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

           Po-   run- ci- t-o     fa-     ta  dal- b�      Hai le- roi  da___      le-     roi Doam-ne 

Poruncit-o fata dalb�
Hai leroi da leroi Doamne 
Lui junelu tinerelu 
Hai leroi da leroi Doamne 
Ca s�-mi fac-atâta bine 
�i s� vin� pân’ la mine 
De-o sta june de-a venire 
S� nu vie sus pe mun�i
C� mun�ii-s învolbura�i
�i caii-s tare-nspuma�i
Fiica-i mic� �i nu-i mare 
�i nu �tie ��s�lare 
De-o sta june de-a venire 
S�  nu-mi vie  jos pe lunci 

C� luncile îs cu rou�
�i junii-s cu haine nou�
Fiica-i mic� �i nu-i mare 
�i nu le poate sp�lare
De-o sta june de-a venire 
Ca s�-mi vin� sus pe cer 
C-o mân� �inând de lun�
Cu-alta-mpletind cunun�
�i-o-mplete�te brâue�te
Brâue�te �erpuie�te 
La fiic� i-o d�ruie�te
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la fiice pe la toate. 
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127. Colind pentru preot  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

          Co-  lo           su-   su    mai  din-   su-  su       Dom-nu-lui Dom-nu-lui Doam-ne 

Colo susu mai dinsusu 
Domnului Domnului Doamne 
Este-o dalb� m�n�stire 
Domnului Domnului Doamne 
�i în ea cine slujire 
Slujesc nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei. 
Slujba sfânt� cine-ascult�?
Ascult� Maica Domnului 
C-un fiu� micu� în bra��
Pân� slujba ascultare 
Fiul Maicii r�u plângeare 
Maica din grai Îi gr�iere: 
Taci Fiule, taci Dragule,  
C� �ie Maica �i-o dare 
Dou� mere, dou� pere, 
S� Te joci Fiu� cu ele 
Fiul Maicii n-ascultare 
�i mai tare c� plângeare. 
Maica din grai îi gr�iere: 
Taci Fiule nu mai plânge 
C� Maica �ie �i-o dare 

�i-o da cheia raiului 
Tu s-o-ncui, Tu s-o descui. 
Fiul Maicii n-ascultare 
�i mai tare c� plângeare. 
�i din grai a�a-i gr�iere: 
Tu nu vezi ce v�zui Eu 
Colo susu mai dinsusu 
În vârfu�ul mun�iloru 
La cetina braziloru 
Sunt doi me�teri jidove�ti 
Se tot uit� d-oblicescu 
Se tot uit� sus pe-un bradu 
Mie cruce ca s�-Mi fac�
Pe Mini s� m� r�stigneasc�.
Maica din grai Îi gr�iere: 
Las�-i Maic�, las�-i Drag�,
�ie cruce ca s�-�i fac�
Pe Tini s� Te r�stigneasc�
C� Tu e�ti de pedepsire 
Cu v�paia focului 
�i cu talpa iadului 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 

128. Colinda cetei  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

           Ple-   ca- t-or ple-    ca-  t-or  Doam-ne      Ce-    te   de   fe-   cio-            ri 

          I-ai       co-  lin-      d�     Doam-ne____   Mai-      ca   Dom-  nu-         lui 

Plecat-or plecat-or  
Doamne
Cete de feciori 
I-ai colind� Doamne 

Maica Domnului 
Pe-o cale c�rare
Doamne
Pe-o raz� de soare 
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I-ai colind� Doamne 
Maica Domnului 
În cale ie�ere  
Maica Domnului 
Cu bra�ele-ntinse 
Care le-o cuprins�
Cu-n �âp�u de grâu 
C-o cup� de ghinu 
Cete de feciorii 
Juni colind�torii 
Pe unde-a�i umblatu 
De mi-a�i colindatu 
Nu cumva-a�i v�zutu 
Drag fiu�ul meu? 
Cete de feciori 
Juni colind�tori 
Din grai îi gr�iere:
Noi de l-am v�zutu 
Nu l-am cunoscutu 
Maica Domnului 
Din grai îi gr�iere:(bis) 
Lesne-i de-al cunoa�te 
’Nalt �i sub�irel 
Tras ca prin inel 
Fe�i�oara lui 
Spuma laptelui 
Must�cioara lui 

Spicul grâului 
Ochi�orii lui 
Dou� mure coapte 
Coapte la r�coare 
Ne-atinse de soare 
Coapte la p�mânt 
Ne-atinse de vânt 
Iar� p�rul lui 
Pana corbului 
�i c�lu�ul lui 
Negru pintenogu 
�i �eu�a lui 
Gura leului 
�i frâu�ul lui 
�arpe-ncovoiatu(bis) 
Pa p�mânt l�satu 
Cete de feciori 
Juni colind�tori
Noi c� l-am v�zutu 
De la Rusalimu 
Suflete-mp�r�indu 
Cele mai direpte 
Le d� la direapta 
�i cele gre�ite
Nu le d� pierdute 
�i noi o-n-chin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

129. Colind „Sara-i mare”  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

          As-  ta-i       sa-  ra     sa- ra-i    ma-    re  Dom-  ni-  re-ai Dom- nu-lui   Doam-ne 

Asta-i sara , sara-i mare 
Domnirea-i  Domnu Doamne 
Asta-i sara de Ajunu 
Domnirea-i  Domnu Doamne 
Mâine-i sara de Cr�ciun 
Când s-o n�scut Fiul Sfântu 
Fiul Sfânt pe-acest p�mântu 
Plou� plou� de mi-l scald�
Bate vântul de mi-l zbice 
Domnul dac� mai cre�tere 
Tot mai mari minuni f�cere 
F�cu cerul si p�mântul 
�i pe noi pe to�i de-a rândul 

F�cu ceru-n dou� zile 
�i p�mântu-n patru zile 
’Ntinse cer peste p�mântu 
Cum întinse nu se-ajunse 
’Ntinse cer a doua oar�
Cum întinse nu se-ajunse 
Domnul tare se-ntristare 
Mâna stâng� scuturare 
Trei îngeri din cer picar�
Trei îngeri cu trei biciuri 
�i-ncepur� a trosnire 
A trosni �i-a boc�nire
P�mântul se ghemuire 
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Dealuri mari c� se f�cere 
V�i adânci c� r�mânere 
’Ntinse cer  si-a treia oar�
Cum întinse mi  se-ajunse 
Domnului bine-i p�rere
Tot ceru împodobere 
Tot cu stele m�run�ele
�i cu luna printre ele 

�i cu doi luceferei 
Ce apun cu zorile 
�i cu soare când r�sare 
Când r�sare-n prânzul mare 
�i cu luna câne e plin�
Când e plin� dup� cin�
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la gazde pe la toate. 

130. Colind de trezit  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

            Scu-la�i_   scu-la�i   mari bo-    ie-  rii    Scu-la�i_   scu- la�i__  mari bo- ie-  rii        

Scula�i, scula�i mari boieri (bis) 
C� v� vin colind�tori (bis) 
Mândru soare r�s�re�te
Mândru soare cu trei raze 
Una raz� r�s�re�te
În vârfu�ul mun�iloru 
În crucile braziloru 
�i-alt� raz� r�s�re�te 
În mijlocul câmpului 
În spicele grâului 
�i-alt� raz� r�s�re�te 
În curte la ’cest om bunu 

Diminea�a de Cr�ciunu 
Domnul dac� auzire 
Iute-afar� c� ie�ire
�i din grai a�a gr�ire: 
Ia merge�i în cea gr�din�
�i s� rupe�i flori cu mâna 
�i v�-ntoarce�i tot cântând 
Tot cântând �i colindând 
�i pe Iisus l�udând 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la gazde pe la toate. 

131. Colinda gazdei  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

           Când p�-mân-tu__    s-o  f�-       cu-   tu  Când p�-mân-   tu   s-o  f�-       cu-    tu  

         �i      ce- ru     s-o    ri-  di-        ca-  tu     �i   ce-       ru     s-o   ri-  di-       ca-    tu 

Când p�mântu s-o f�cutu(bis) 
�i ceru s-o ridicatu (bis) 
Doamne mândru-i îmbr�catu 
Tot cu stele m�run�ele
�i cu luna printre ele 

În gr�dina g�lbenioar�
Este-o scar� tot de cear�
�i pe ea cine coboar�?
Se coboar� Dumnezeu 
Tot la rai la zile mari 
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La Sfinte Duminicele 
Popi-s în bisericele 
Noi o zicem �i-o cânt�mu 
Frumos la gazde-o-nchin�mu 

�i-o vom închina cu bine  
�i la anul care vine 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate 
Pe la gazde pe la toate. 

   
132. Colinda lui Iosif  

Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

             C�          s-o          co-            bo-             râ-       tu               Io-           sif____ 

           pe__     p�-              mân- tu          Dai     Dom-      nu-    lui____      Doam-ne 

C� s-o coborâtu 
Iosif pe p�mântu 
Dai Domnului Doamne 
Iosif pe p�mântu 
Cu Sfânta Marie 
Dai Domnului Doamne            
Fiul Sfânt s�-L nasc�
S� ne mântuiasc�
Iar Sfânta Marie 
Din grai îi gr�iere:
Iosife,Iostfe 
Ia-m� �i m� du 
Ia-m� �i m� du în 
Grajdul cailoru 
Fiul Sfânt s�-l nasc 
S� ne m�ntuiasc�.
Iar Sfântu Iosif 
C� o ascultare 
Pe bra�e-o luare 
Cu Ea se duceare 
’N Grajdul cailoru 
�i-a�a le gr�ire:
Dragi c�lu�ilor 
Sta�i de-a tropoti 
Sta�i de-a ron��i. 
Dar cai blestema�i
Seam� nu b�gare 
Mai tari ron��iere
�i tot tropotire. 
Iar Sfânta Marie 
Tare-i blestemare: 
Cai c�lu�iloru 

Voi s� n-ave�i hazn�
Numai la Ispas 
�i-atuncea un ceas. 
Iar Sfânta Marie 
Din grai îi gr�iere: 
Iosife,Iosife 
Ia-m� �i m� du 
Ia-m� �i m� du-n 
Grajdul boiloru 
Fiul S� se nasc�
S� ne mântuiasc�.
Iar Sfântul Iosif, 
Tare-o ascultare 
Pe bra�e-o luare (bis) 
Cu ea se duceare-n 
Grajdul Boiloru 
Fiul Sfânt s�-l nasc�.
Maica Domnului 
Din grai le gr�iere: 
Voi bou�iloru 
Coarne-ncol�cite 
S� m� slobozi�i
�i s� m�-nc�lzi�i
Fiul Sfânt s�-l nasc 
S� ne mântuiasc�.
Maica Domnului
Din grai îi g�iere: 
Iosife,Iosife 
Ia-te �i te du 
Dup� Cr�ciuneas�
Ca s� fie moa��
’N grajdul boilor 
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Moa�a Sfâtului. 
Iar Sfântul Iosif 
Tare-o ascultare(bis) 
La Cr�ciun mergere 
Dup� Cr�ciuneas�
Ca s� vie moa��.
Dar jidov Cr�ciunu 
Din grai îi gr�iere
C� el nu o las�
Ca s� fie moa��
Moa�a tuturor 
’N grajdul boilor 

Moa�a n-ascultare 
�i ea tot mergeare 
’N grajdul boiloru 
Moa�� Sfântului 
Care-o s� se nasc�.
............................. 
�i noi o-nchin�mu 
Dalba-i s�n�tate.
Urare:
La mul�i ani,
S-ave�i folos
De na�terea lui Hristos!

133. Colinda “Maica lui Iisus”
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

            Sfân-              t�      Mai-            ca                 lui___        Ii-         su-        su      

        Dom-                        ni-             re-ai      Dom-       nu-     lui      Doam-           ne   

Sfânt� Maic�-a lui Iisusu 
Domnire-ai Domnului Doamne 
R�t�ce�te-n jos �i-n susu  
Domnire-ai Domnului Doamne 
Cat� loc s� hodineasc�
�i pe Fiul Sfînt s� nasc�
La un plop înalt sose�te 
�i-acolo s� hodine�te 
Plopul frunza cl�tinare 
Maica pace nu-�i aflare 
�i din grai a�a gr�ire: 
Fire-ai tu plop bl�st�matu 
C� pace nu am aflatu 
Bat� vântu sau nu bat�
Frunza-n tine s� r�zbat�.
Sfânta Maic�-a lui Iisus 
R�t�ce�te-n jos �i-n susu 
Cat� loc s� hodineasc�
�i pe Fiul Sfînt s� nasc�.
La un grajd cu cai sose�te
�i-acolo s� hodine�te. 
Caii-ncep un tropot mare 
Maica pace nu-�i aflare 

�i din grai a�a gr�ire: 
Firea�i voi boi bl�st�ma�i
De mine �i Domnul Sfântu 
Ce s-o na�te pe p�mântu 
Niciodat’s� n-ave�i hasn�
Numa’n ziua lui Ispas 
�i atuncea doar un ceas. 
Sfânta Maic�-a lui Iisus 
R�t�ce�te-n jos �i-n sus 
Cat� loc s� hodihneasc�
�i pe fiul Sfânt s�-l nasc�.
La un grajd cu boi sose�te
�i-acolo s� hodine�te. 
Boii blânzi cum o v�zur�
Suflau cald �i o-nc�lzir�.
Maica pace î�i aflare 
�i din grai a�a gr�iare: 
Firea�i voi boi aldui�i
De mine �i Fiul Sfânt 
Ce se na�te pe p�mânt. 
Când fu pe la cânt�tori
Ieslea se preface-n flori 
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 
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134. Colinda lui Ion  
Culeg.G�l��an Mihai-elev 
�c.Gen,,Dr.Aurel Vlad” Ora�tie 
Inf. D�nciulescu Ilie, 72 ani, 2001 

         Su-su  mai din su- su      Sunt �i  me-se-n-  tin- se__  Dai Dom-nu-   lui    Doam-ne 

Susu mai dinsusu 
Sunt �i mese-ntinse 
Dai Domnului Doamne 
�i f�clii aprinse 
La un corn de mas�
Dai Domnului Doamne 
�ade cine-mi �ade? 
P�tru, Sfântu P�tru.
De-al treilea cornu 
�ade cine-mi �ade? 
Ion, Sânt Ionu 
De-al patrulea cornu 
�ade cine-mi �ade? 
Gazda ’cest domn bunu 
Drag lui Dumnez�u.
�ade �i prânz��te
Drag lui Dumnez�u(bis) 
Frumos îi gr�ie�te.
Ioane,Ioane 
Ioane Sânt Ioane 
Stau s� te întrebu 
De-o-ntrebare mare 
�i te-oi întrebare: 
Din noi Amândoi 
Care e mai mare 

�i mai de demultu, 
Rând de b�trânea��
Despre c�runtea��
Rând despre domnie 
Despre-mp�r��ie?
Ion Sânt Ionu 
�ade �i prânz��te
Frumos mai gr�ie�te
Gând despre domnie 
Despre-mp�r��ie.
Sunt Doamne mai mare 
Cu mult decât tine? 
�tii ti Doamne �tii
Când tu te-ai n�scutu 
La mine-ai venitu 
Jos ai genunchiatu 
În bra�� te-am luatu 
�i te�am botezatu 
Sfânt nume �i-am pusu 
Domn Iisus Hristosu 
Ca s� st�pâna�ti 
Cerul �i p�mântul 
�i pe noi de-a rândul  
�i î�i închin�mu 
Dalba-i s�n�tate.

- T�M��ASA-

135. Colind pentru fat�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994

              So-r�-  leo__  fa- t�   fru-moa- s�__   Ce-ai gân- dit    so- r�__  gân-di-   tu  

Sor�leo fat� frumoas�
Ce-ai gândit sor� gânditu
Sor�leo fat� frumoas�
De d’asar� n-ai venitu 

Nici asar�-n �ez�toare 
�i nici ieri la prânzu-i mare. 
N-am venit c� n-am pututu 
C� grea oaste mi-o c�zutu 
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Vreo cinci z�ci de c�l�ra�i
Mai pre-atâ�ia pedestra�i
Când coco�ii or cânatu 
Eu de-abia i-am osp�tatu 

Prin fundul gr�dinilor 
Prin mirosul florilor. 
S� fii soro s�n�toas�
Cum te vedem de voias�.

136. Colind pentru gazd�

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994 

        Doam-ne-      leo Dom-nu-    lui    Doam- ne      ’Cest   domn__    bun    cu____ 

           doam-  na     lui_____      Ie-  se-a-          fa-    r�____       la       plim- ba-      re 

Doamneleo Domnului Doamne 
’Cest domn bun cu doamna lui 
Iese-afar� la plimbare 
Doamneleo Domnului Doamne 
Ochi-s negri de-aruncare 
De-aruncat spre r�s�riru 

Câmpii dalbe de-nfloritu 
A�a vede de frumosu 
Ca �i pe Domnul Hristosu 
�i te domn bun vesele�te
�i-o-nchin�m cu s�n�tate. 

137. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994

              Ia    ju-       ne-     lui      ti-     ne-      re-     lu        Po-  run-         ci-   t-o___ 

            po-     run-  ci-       tu       Fa-   ta____     dal-  b�              la         ju-    ne-     lu 

Ia junelui tinerelu 
Poruncit-o poruncitu 
Fata dalb� la junelu 
Ia junelui tinerelu 
Ca s� fac�-atâta bine 
�i s� vin� pân-la mine 
C� eu z�u i-oi d�ruire 
O mân� de siminoace 
�i alta de busuioace   
Nu �tiu ce s-o întâmplat 
C� florile s-or stricat 

Nu �tiu leu-i sau îi zmeu 
Sau îi cel cerbu� murgu�
Dar leul recuno�tea 
�i din grai-a�a gr�ia: 
Nu gr�bi la moarte mea 
Ci m� leag�-n curea neagr�
M� coboar� jos la �ar�
Pe uli�a greciloru 
Inspre fala fra�iloru  
�i cinstea p�rin�iloru 
Ce b�iat ce mai b�iat
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De-aduce leul legat 
Leu legat nev�t�mat 
Nici în sabie t�iat
Nici în pu�c� împu�cat 
Cum Dumnez�u l-o l�sat. 

S� fii june s�n�tos  
Cum te vedem de voios. 
S� fii june s�n�tos  
Cum te vedem de voios. 
La anu’�i la mul�i ani!

138. Colind pentru fecior  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994 

           Ju-   ne-  lui   lui___     ju-    ne-   lui___    bu-   nu___       Ce    stai     ju-     ne 

          nu    te-n-         so-      ri        Mai  a�-      tept   un         pu-   �â-           ne-       lu 

Junelui lui lunelui bunu                      
Ce stai june nu te-nsori? 
Ori de-acas� nu te las�
Junelui lui junelui bunu                      
Ba de-acas� to�i m� las�
Da,a�tept un pu�ânel 
Pân�-n dalba-i prim�var�
Ca s�-mi fac o gr�dinioar�

�i-n gr�din� o fântân�
�i-n fântân� ap� bun�
S�m�nare-a�i s�m�nare
Flori vinete,busuiocu 
June s� aib� norocu 
�i te june-nvesele�te 
S�-�i fie de s�n�tate. 

139. Colind pentru primar  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994 

            Ju-          de-      leon    Domn bun   ju-      de       �i-am ve-          nit    c-am__ 

           a-       u-      zi-      tu        C�    e�ti__      ju-    de___        cam     de-   mul-    tu 

Judeleom Domn bun jude 
�i-am venit c-am auzitu 
C� e�ti bir�u cam de multu 
Judeleom Domn bun jude 
�i-am venit s� ne-mprumu�i
Cu cincisute de argin�i
�i cincisute bani m�run�i.
Pe-o z�bruic� de fereastr�
Gr�i dalba bir�ias�

C� bir�u nu-i acas�
C�-i în codru la vânat 
Dup� el pe cini s� mâne? 
Mân� sluga cea mai mare 
Jude nu-i da ascultare 
Mân� sluga mijlocie 
Jude nici nu vrea s� �tie
Mân� sluga cea mai mic�
Ce-i v�zut� �i-ncrezut�:
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Ia hai jude pân-acas�
C-au venit colind�torii
�i-au venit s�-i �mprumu�i
Cu cincisute de argin�i

Pân’la târg la logof�tu 
Când îi marfa mai cu pre�u.
S� fii june s�n�tos  
Cum te vedem de voios. 

140. Colind pentru cioban  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Belea Ciprian-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994 

            Hai          le-        roi       le-     roi       Doam-  ne        Lu-   ce         lu-    ce 

          �i      str�-         lu-       ce      Lu- ce-un    dalb  de         p�-   cu-           ra-       riu 

Hai leroi leroi Doamne 
Luce,luce �i str�luce 
Luce-un dalb de p�curariu 
Hai leroi leroi Doamne 
St� pe doa�te r�z�matu 
Trage-n fluier fermecatu 
Dar la oi cine �edere 
�ede Iorgu �i Sânt Iorgu 
�i câ�e�te oile: 
Ia câ�, câ� oile mele 

C� de când nu v-am câ�it 
Eu mai tare am albit. 
Gr�i oaia oche�i��
C�-i crescut� cu cosi��
Cu cosi�� de juni��
C� �i eu voi d�rui 
La Po mielu��
La Ispas un bulz de ca�
S� fii gazd� s�n�toas�.

141. Colind pentru preot  
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Borza Florin-elev 
�c.Gen.Nr.1 Or��tie 1994 

           Dom-nu-  lui   Doam- ne__     Domn de-al nos-   tru       Scri- s�-i      �ti-   rea-n 

         m�-   n�s-      ti-        rea      Scri-  s�-i       ta-        re-i     lu-   cru        ma-   re   

Domnului Doamne Domn de-al nostru 
Scris�-i �tirea-n mân�stirea
Scris�-i tare-un lucru mare 
Domnului Doamne Domn de-al nostru
Scris�-i din nou� altare 
Slujba Sfânt� cine-o cânt�
Cânt-o nou� popi b�trâni 
�i cu nou� diecei. 
Gr�i preotul b�trân: 

Ia ie�i Petre pân-afar�
�i d�-n toac� de trii ori 
De trii ori în trii locuri 
�i clinche�te clopot micu  
Clopot micu de solnicu 
�i h�l mare din altare 
S� s-aud�-n cre�tinare 
Cum te vedem de voiosu.                                                        
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- VAIDEI-

142. Colinda lui Hristos 
Culeg.Ghigu Ileana-elev�
�c.Gen.Nr 1 Or��tie
Inf.Nistor Ion,83 ani,1998 

         Când Hris-tos       ci-  na    la__    ma-       s�     O    le-    rui_____  Doam-ne 

            Iu-   da  sta         pe__   la   fe-  reas-     tr�        O   le-  rui______ Doam-ne   

Când Hristos cina la mas�
O leroi Doamne 
Iuda sta pe la ferestr�
O leroi Doamne 
Când Hristos cina g�tat
O leroi Doamne 
Iuda-n cas� c-o intrat 
O leroi Doamne 
�i pe Hristos L-o luat  
�i L-o dus pe la Pilat 
Pe la casa cea de sfat 

�i-acolo l-o judecat 
Pe cruce de brad L-au pus 
Cu suli�a L-au împuns 
Oblu-n coasta cea de sus 
Sângele începe-a curge 
Ingeri-ncepur-a plânge 
Sângele nevinovat 
Nu trebuie jos v�rsat 
C� trebuie adunat. 
Noi cu drag o colind�m
�i la gazd� o-nchin�m.

143. Colind pentru fat�
Culeg.Ghigu Ileana-elev�
�c.Gen.,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie 
Inf.Jula Ana,76ani,1999 

          Da Li-  a-   na-i   fa-     t�    dal-       b�     Me- re      Li-   na   la     fân-  tâ-     n�

Da Ileana-i fat� dalb�
Mere Lina la fântân�
Da Ileana-i fat� dalb�
�i g�leata duce-n mân�
G�si apa tulburat�
�i fântâna-nconjurat�
De trei cai cu trei junei 
Româna�i �i frumu�ei 
Un june a�a zicea 

Lino,Lino Draga mea 
De îmi dai inelul t�u
S� îl pun în de�tiul meu 
Lina inelul l-o dat 
Mâinile-or împreunat 
�i-amândoi s-or cununat 
S� fii Leano s�n�toas�
S� prime�ti colinda noastr�.



92

Silvia Muntean; Elena Mitrofan

87

144. Colind pentru fecior 
Culeg.Ghigu Ileana-elev�
�c.Gen.,,Dr.Aurel Vlad”Or��tie 
Inf.Jula Ana,76ani,1999 

            Ju-  ne-    lui      bu-         nu___      La  floa- rea  ar-    ca-         �u-     lu-     i 

Junelui bunu 
La floarea arc��ului
Junelui bunu 
La umbra gutâiului 
Un voinic s� hodine�te
Maic�-sa la el venea 
�i din gur�-a�a-i gr�ia: 
La ce june te-ai gândit 
De murgul l-ai potcovit 
Ori ai gând de c�t�nit 
Sau dor de c�s�torit? 
Ba n-am gând de c�t�nit 
Nici dor de c�s�torit
Dar m� duc c-am d’auzit 
C� în vârful muntelui 
La poalele bradului 
Este-un leu, un mare leu 
M� duc s� m� lupt cu el 
Se luar�, se luptar�,

Zi de var� pân�-n sar�
Când fu soare-n asfin�it 
Pus� june pe leu jos 
Scoas� arcul s�-l s�gete 
Leu din gur�-i gr�ia
June nu m� s�geta 
�i m� leag�-n curea neagr�
M� coboar� jos la �ar�
Pe hudi�a grecilor 
S� fii fal� fra�ilor 
Fra�ilor, cumna�ilor, 
�i cinste p�rin�ilor 
Ce b�iat, ce mai b�iat,
De-mi aduci un leu legat 
Net�iat, nes�getat,
Numai de lupte luptat 
�i noi o-nchin�m lui... 
La mul�i ani cu s�n�tate!

-SAT V�LENI- 

145. Colinda Sfin�ilor  
Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Borza Maria, 58 ani,  
Rusan Saveta, 69 ani, 1992 

            Din ce  v�d   în-  trea-   b�  Sfin�i pe Dum-ne-z�-   u   Dai Dom-na-lai Doam-ne 

Din ce v�d întreab�
Sfin�i pe Dumnez�u
Dai Domnului Doamne 
Sfin�i pe Dumnez�u
Din ce s-o f�cutu
Dai Domnului Doamne 
Din ce s-o f�cutu
Grâu �i vinulu 
De-al doilea miru 

T�ce�i �i t�ce�i
C� bine voi �ti�i
Bine ca �i mine 
�i noi când ie�eam 
Cu crucea la câmp 
Holde-s de-nverzit 
Codrii-s de-nfrunzit 
Viile-s rodite 
Fragile-s de coapte 
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�i noi ne-ab�team 
De la câmp veneam 
Pe-o rar� c�rare 
La lin� fântân�
Unde-i apa bun�
�i umbra te-adun�
Ap� bun� beam 
Greu somn adormeam. 
Negrii de jidovi 
Ei ne-nconjurar�

�i ne-nduplecar�
To�i sfin�ii zburar�
Numai ista-i sfânt 
Sfânt îi Dumnezeu 
El c� nu zbura 
Tare ne prindea 
�i ne trimetea 
Colo sus mai sus 
Dalba-i s�n�tate (bis). 

146. Colind pentru fat�
Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Borza Maria, 58 ani,  
Rusan Saveta, 69 ani, 1992 

         Li- na  mea Li-   n�   le- ru-i m�  Li-      n�__  Me- re   Li-      na    la  fân- tâ-   n�        

Lina mea lin� leru-i m�’Lin�
Mere Lina la fântân�
Lina mea lin� leru-i m�’ Lin�
Cu ulcioarele în mân�
G�si apa tulburat�
De voinici înconjurat�

Voi voinici voi vân�tori
Ce c�ta�i aici în zori? 
.................................. 
Noi umbl�m �i colind�m
�i la gazd� i-o-nchin�m. 

147. Colind pentru fat�
Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Borza Maria, 58 ani,  
Rusan Saveta, 69 ani, 1992 

         �i-o fe- rim_   de   e-  lu___  �i-a lui Dum-ne-z�-u___ Dai Dom-na-lai Doam-ne 

�i-o ferim de elu 
�i-a lui Dumnez�u
Dai Domnalai Doamne 
�i-a lui Dumnez�u
De-o fiic� frumoas�
Dai Domnalai Doamne 
De-o frumoas� mare 
Soa��-n lume n-are 
Ba soa�� mai are 
Sora soarelui 
Floarea soarelui 
Sora soarelui 
Pe ea c� ne-o cere 

Trii, din trii l�turi 
Dinspre tri poduri 
Dinspre-un pod ne-o cere 
Dalba� p�curar 
Ce-are oi mai multe 
Dalbe �i cornute 
Atâ�ia berbecei 
Câ�i �i ghiocei 
Atâtea mielu�ele 
Cât �i viorele. 
�i fata-a�a zice: 
C� ea nu se duce 
C� ei i d’urât 
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În strung� �ezând 
Oi dalbe mulgând 
Ca� dulce storcând 
La domn trimi�ând 
Banii num�rând
�i pe ea ne-o cere 
�âfra� d’ungura�
Ce-�i are mii multe 
�i fata-a�a zice  
C� ea nu se duce 
C� ei i d’urât 
Chei multe purtând 
Pivni�i descuind 
Felile d’umplând 
La domni trimi�ând (bis) 

Banii num�rând
�i pe ea ne-o cere 
Ficior de-mp�rat
�i fata-a�a zice  
C� ea c� se duce 
C� la împ�rat 
Hinteu-i ferecat 
În argint legat 
Cu aur suflat 
�i la-mp�r�teas�
Ji�uri de m�tas�
�i te-nvesele�te 
De-o fiic� frumoas�
C� noi �i-o-nchin�m
Dalba-i s�n�tate!

148. Colind pentru fat�
Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Borza Maria, 58 ani,  
Rusan Saveta, 69 ani, 1992 

        So-   ro-  lean   so-     ro-   lean dra-   g�    La    gr�- di-     na  ’ces- tor   fe-     te 

Sorolean sorolean drag�
La gr�dina ’cestor fete 
Sorolean sorolean drag�
O crescut un smochin verde 
Da’ sub smochin cine �ede 
�ede mama fetii ei 
Da’ de lucru ce lucreaz�
Împlete�te brâu �erpe�te

D’una pean� cui s-o dau? 
D’una-o dau la sor�-mea 
Ce r�mâne-n urma mea 
D’una pean� mirelui 
C-o mânat �i o pe�it
D’una pean� mi-o las mie 
Ca s�-mi fie pe vecie 
La mul�i ani cu s�n�tate! 

149. Colinda cetei  
Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Borza Maria, 58 ani,  
Rusan Saveta, 69 ani, 1992 

        Ple- ca-t-or ple-ca-  tu_____   Cea-ton de fi-  cio-  ri_____Dai Dom-na-lai Doam-ne 

Plecat-or plecatu 
Ceaton de feciorii 
Dai Domnului Doamne 
Ceaton de feciorii 
Dragi colind�tori 
Dai Domnului Doamne 
’Nainte mergeare 

Maica Domnului 
Dis-de-diminea��
C-un Fiu� in bra�e
La râu� de rou�
Pân� se sp�la
Pân� se �tergea 
Când se întorcea 
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Fiul nu-�i g�sea
Maica întreba: 
Ceat� de feciori 
Dragi colind�tori 
Pe unde-a�i umblatu 
�i a�i colindatu 
Voi nu mi-a�i v�zutu 
Drag Fiu� al meu 
�i-al lui Dumnezeu? 
Noi de L-am v�zutu 
Nu L-am cunoscutu. 
Lesne de-al cunoa�te

Fe�isoara Lui 
Spuma laptelui 
Ochi�orii Lui 
Dou� mure negre. 
Dac� îi a�a
Maic� Precista 
Da, noi L-am v�zut 
În poarta lui Pilat 
Pe-o cruce de brad. 
................................. 
C� noi �i-o-nchin�m
Dalba-i s�n�tate!

- AUREL VLAICU - 

150. Colind pentru fat�
Culeg. Avram Daniel, preot 
Inf. �tefan Laz�r Iosif, 76 ani, 2000  

        Da-    n�-     leo  sus____   da-  n�-    leo     Ji-     ul   mic    ma- re-o  ve-  ni-    tu 

Dan�leo sus dan�leo 
Jiul mic mare-o venitu 
Dan�leo sus dan�leo 
�i de mare margini n-are 
Marginile bat mai tare 
Dar pe ap� cine-noat�
’Noat�, ’noat� boul sur 
’Noat�, ’noat� coarne poart�
Dar în coarne ce aduce? 
Poart-un leag�n de m�tase 
Dar în leag�n cine �ede? 
�ede Leana fat� dalb�
Ea coas� �i tinghise�te 
La gulere voinice�ti 
�i c�m��i împ�r�te�ti 
Ea i�i cânt-un cântecel 

Nime-n lume n-o aude 
Numai dalba-mp�r�teas�
Pe-o z�breal� de fereastr�
Ce cân�i Leano fat� dalb�
Ce cân�i imp�ratului 
C�-mp�ratu-i la vânat 
Nu-i departe de-nturnat 
El dac� te-o auzire 
El pe mine m-o urâre 
�i pe tine te-o iubire. 
Nu cânt imp�ratului 
Eu o cânt doar florilor 
De dorul feciorilor 
S� fii fiic� s�n�toas�
Cum te-am g�sit de voioas�.

151. Colind pentru b�trân   
Culeg. Avram Daniel, preot 
Inf. �tefan Laz�r Iosif, 76 ani, 2000  

        ’Ces-ta-i_ Dom-nu bu- nu__   Bo- ie-   ru  b�-  trâ-nu  Dai Dom-nu-lui Doam-ne_
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’Cesta-i Domnu bunu 
Boieru b�trânu 
Dai Domnului Doamne 
Boieru b�trânu 
Bun gând �i-o gânditu(bis) 
Dai Domnului Doamne 
Bun prânz �i-o g�titu 
Dar la prânzul mare 
Pe cine chemare? 
Tot domni de cei mari 
Mai mari, c�limari, 
Greci negu��tori 
�i ei c� s-aflar�
’Nainte de cur�i
’N-afar� de por�i

�i ei s� d’uitar�
�i în sus �i-n jos 
�i ei mi-�i vedere 
La lin� fântân�
Scaun de hodin�
Ap� bun-ar bere 
�i s� hodinere 
Doi boieri b�trâni
’Ntins� mâna-ntins�
Flori dalbe-�i cuprins�
Sus pe deal le pus�
�i v� veseli�i
Voi boieri b�trâni
Dalba-i s�n�tate!

152. Colind pentru fecior  
Culeg. Avram Daniel, preot 
Inf. �tefan Laz�r Iosif, 76 ani, 2000  

     Ju-      ne-    lui   ti-          ne-  re-      lu     Ju-   ne      la   mun-  te-o su-     i-       tu 

Junelui tinerelu 
June la munte-o suitu 
Junelui tinerelu 
Leu la �ar�-o coborâtu 
Prad� mare ce-o f�cutu 
Rupt-o vi�a viiloru 
�i frunza gutâiloru 
O ie�it din vie-afar�
C� fric� de junel n-are 
C’are coarne-mpung�toare 
�i urechi ascult�toare
�i picioare fug�toare. 
Junel dac� auzere 
Sus pe murg înc�lecare 
�i la munte c� plecare. 

Sub un spin mândru-n florit 
G�si leul adormit 
Leu din grai îi gr�iere
Nu gr�bi la moartea mea 
Ci m� leag�-ntr-o curea 
M� scoboar� jos la �ar�
Jos la �ar�-n târgu-i mare 
Înspre fala fra�ilor 
�i cinstea p�rin�ilor 
Ce b�iat, ce mai b�iat,
C� aduce leu legat 
Leu legat nev�t�mat 
Cum Dumnezeu l-a l�sat.
S�-�i fie de s�n�tate!

153. Colind pentru fat�
Culeg: Rusan Elena-elev�
�c. Gen. Geoagiu 
Inf: Rusan Veronica, 65 ani, 1985 

            Noi c-o  ves-   te     am   ve- ni-    tu___    So- r�-  leo     fa-   t�    fru-moa- s�
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Noi c-o veste am venitu 
Sor�leo fat� frumoas�
Am venit c-am auzitu  
Sor�leo fat� frumoas�
C� de-i fi fat� cuminte 
�i-ai muta pasu-nainte 
La l�di�a cu chei�a
L�di�a om descuia-o 
Nou� gro�i�a ne-ai da-o 

Noi cosi�a ti-om t�ia-o 
�i mai sus �i-om pune-o noi 
În turnul Jarjocului  
S� �i-o bat� vânturile 
Ca pe june gândurile 
C� nu-i june de-nsuratu 
Nici fat� de m�ritatu
S�-�i fie de s�n�tate! 

154. Colindu�a (Cigm�u)

            Ciu- cur   ver-  de     de    m�-  ta-   se     Slo-   bo- zâ-   ne      gaz- d�-n ca- s�

Ciucur verde de m�tas�
Slobozâ-ne gazd�-n cas�
Dac� gazd� nu ne crezi 
Ie�i afar� de ne vezi 
Nu ie�i cu mâna goal�

Numa c-un cârna� în poal�
Colindu�� colindu��
M� suii p� policu��
V�zui pecii �i cârna�i
T�t de alea s� ne da�i.

STRIG�RILE LA COLINDE 

1. Descântarea Colacului 
-Coste�ti- 

M�i ficiori colind�tori 
Ave�i urechi de-auzit 
�i grij� de mul��mit. 
S-o g�tit domnu cu doamna 
De asar�,de cealalt� sar�
Cu-un colac de grâu frumos  
C�-i pieli�a lui Hristos 
S�-i mul��mim cu to�i frumos: 
Hei, mare mul�am, mare!

2. Descântarea Banilor 
-Coste�ti- 

M�i ficiori �i-a noastr� ceat�

Aduna�i-v� to�i roat�

�i v� da�i pe lâng� mine 
S� vede�i ce dar �i cinste vine 
C� aici ne cinste�te gazda casei 
Cu cincizeci de mii lei 
B�tu�i în banca-mp�r�teasc�
Gazda(junele sau fiica) 
La mul�i ani s� tr�iasc�!
(To�i)-Tr�iasc�!!!!!!!!!

3. Ur�tura pentru primar
-Romos- 

Prea onorat� adunare 
Eu m� rog de fiecare 
S�-mi dea pu�in� ascultare, 
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C� am pu�in de vorbit 
Tot mai mult de mul�umit. 
Iar de voi gre�i ceva 

Face�i bine �i-�i ierta 
C� cine poate ca s� fac�
Ca la tot omul s�-i plac�?
C� cine poate ca s� scrie 
Cântece sau istorie 
Pe voia la to�i s� fie? 
F�r’ numai Dumnezeu Sfântu’ 
F�când ceru �i p�mântu 
Toate câte sunt pe lume 
Dumnezeu le-a f�cut bune 
Ziua-aceasta ce-am dorit-o 
Dumnezeu ne-a d�ruit-o,
De care to�i ne bucur�m
Pe Christos s�-L l�ud�m.
(Se cânt� „Na�terea Domnului”) 
Noi aicea am venit 
La domn primar iubit 
Din comun� mai vestit 
C�ci primaru-ntr-o comun�
E ca �i o mam� bun�,
C� se lupt� cât se poate 
S� ne scape de la moarte 
C�ci �t�ti voi, fra�ilor,bine 
Când a�i vint întâi la mine 
�i-am vorbit s� ne-adun�m
C�lu�arul s�-l juc�m,
De dumnealui ne-am rugat 
Ca s� ne deie un sfat 
S� ne stea într-ajutor 
S� facem de s�rb�tori 
Un joc mândru de ficiori, 
Îmbr�ca�i în trei culori 
Cu c�ciuli de astrahan, 
�i cu pene de fazan, 
Care joac� f�r’ de fric�
C� doar cineva le stric�
Prea frumoasa hora lor, 
Ce-o �in cu atâta dor 
Din timpul str�mo�ilor. 
C� s-a-ntâmplat de multe ori , 
Pe timpul ungurilor, 
Când erau jendari cu pene 
�i cu cizme ungurene, 
De jucau bie�ii feciori 
Tot pe-ascuns cu tricolori. 
C�ci era statul maghiar 

Sub cari tr�iam cu-amar 
Era un singur împarat 
Pe care Iosif l-a chemat. 

El �i-a dat direptul lui 
Pe mâna ungurului, 
Iar ungurii, fiind du�mani 
Pe românii din Ardeal 
Pe biserici �i pe �coli
Mai ales pe trei culori 
Dumnezeu a rânduit 
C� r�zboiul s-a sfâr�it 
De-a r�mas înving�tor
Mândru’ nostru tricolor 
(Se cânt� „Trei culori”) 
Domnu primar ne-a poftit 
Noi prea bucuro�i am vint 
Pu�intel joc am jucat 
Dumnealor s-au bucurat 
�i, bucurându-se tare 
Ne-au f�cut o cinste mare, 
Vede�i bine fiecare: 
Cu ni�te bani frumu�ei 
Ne fug ochii de pe ei. 
�i-s adu�i din Or��tie 
Ca-n mâna noastr� s� fie 
�i cu cozonacu-i latu 
De mâini dalbe fr�mântatu 
De la Sânt�m�rie s�m�natu 
Pe sama voastr� g�tatu 
Precum Dumnezeu l-a datu. 
Cu sticlele de vinars 
S� ne treac� de n�c�z
Cu vin limpede, curat, 
Precum Dumnezeu l-a dat. 
Dup� cum am înv��at
Dup� un potop înfrico�at 
Pe când lumea sa-necat, 
Numai Noe a sc�pat 
A sc�pat cu-a lui mo�ie,
�i-au s�dit vi�a-de-vie, 
Vi�a a f�cut muguri, 
Din muguri s-au f�cut struguri. 
�i de-atunci si pân-acum 
Zestre bun�-i vinu bun 
Dar noi înc�-l l�ud�m
�i pe Dumnezeu rug�m
Ca dumnealor s� tr�iasc�
Serviciul s�-ndeplineasc�.
S� tr�iasc�-n voie bun�



99

Am venit satule iarã

94

Cu familia-mpreun�.
V� dorim ca s� tr�i�i
La mai mul�i ani ferici�i
Voi feciori s� multumi�i! 
Hei! Mul�i ani! S� tr�iasc� la mul�i ani! 
A�adar, iubi�ii mei, 
�i de sunte�i pu�inei, 
Pu�inei la num�rat
Dar foarte buni la strigat 
V-a� ruga s� m-asculta�i
�i-un „Multi ani” frumos s�-i da�i.
(Se cânt� „Mul�i ani tr�iasc�”)

4. Ora�ie
-Homorod-  

Hai feciori ai no�tri  
�i-ai lui Cr�ciun 
Pân� noi am colindat 
Gazda bine s-o g�tat 
C-un colac de grâu curat 
Din postul Pa�telui s�m�nat 
�i la Sfânta Marie secerat, 
Cu mâini dalbe fr�mântat 
Cu mâini dalbe d’aurite 
Ca ni�te tânjele pârlite 
�i înc� mai deasupra 
Un picior de porc unsuros 
S�-l mânc�m cu to�ii bucuros 
Da, nu-i porcu-ntreg 
C� de-ntreg ar fi 
Cu botu-ar râmui 
Cu picioarele-ar zvârli 
�i cu coada ne-ar plezni. 
Da a�a, �ede cuminte pe mas�
La aceast� gazda f�loas�
�i înc� pe deasupra 
O bute de rachie 
Legat� cu �apte cercuri 
S� ne-ajung� pân� miercuri 
�i-om mai lega-o �i noi 
S� ne-ajung� pân� joi 
Pentru gazda noastr�:
Mare mul�am!

5. Plugu�orul 
-Beriu- 
Culeg.Adamescu Mihaela 
Elev� �c.Gen.Beriu
Inform.Adamescu Ana,72 ani 1983 

Aho, aho copii �i fra�i
Sta�i pu�in �i nu mâna�i
Lâng� boi v-al�tura�i
�i cuvântul mi-asculta�i:
Mâine anul se-nnoie�te 
Plugu�orul se porne�te 
�i începe a ura 
Pe la case-a colinda 
Iarna-i grea, om�tul mare, 
Semne bune anul are 
Semne bune de bel�ug 
Pentru brazda de sub plug 
-Ia pocni�i din bice m�i
�i suna�i din zurg�l�i
S� se-aud�-n mun�i �i v�i
H�i ,h�i!
De urat am mai ura 
Dar ni-i c� vom însera 
Pe la curtea dumneavoastr�
Departe de casa noastr�
De cur�i ’nalte, luminoase, 
V�ruite, �indrilite, 
�i cu fere�ti str�lucite 
Noi avem bordee mici 
Velurite �i lipite 
�i cu stuf acoperite 
Dar câte paie-s la noi 
Atâ�ia bani fie la voi 
De urat am mai ura 
Dar ni-i c� vom insera 
�i avem a trece-n cale 
O dumbrav� rea din vale 
Unde sunt fete nebune 
Ce azvârle cu alune 
H�i, h�i!

6. Pi��rat 
                                                                                               
Azi e ziua de Ajun
Mâine-i ziua de Cr�ciun 
D�-mi covrig, c� nu mai pot de frig 
D�-mi alune, c�-s mai bune 
D�-ne nuci, c�-s mai dulci. 
             (Homorod 1984) 

Haida nan� cu covrigu 
C� pe noi ne taie frigu! 
Brrr............................. 
           (V�leni 1984)
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�i de sunte�i pu�inei, 
Pu�inei la num�rat
Dar foarte buni la strigat 
V-a� ruga s� m-asculta�i
�i-un „Multi ani” frumos s�-i da�i.
(Se cânt� „Mul�i ani tr�iasc�”)

4. Ora�ie
-Homorod-  

Hai feciori ai no�tri  
�i-ai lui Cr�ciun 
Pân� noi am colindat 
Gazda bine s-o g�tat 
C-un colac de grâu curat 
Din postul Pa�telui s�m�nat 
�i la Sfânta Marie secerat, 
Cu mâini dalbe fr�mântat 
Cu mâini dalbe d’aurite 
Ca ni�te tânjele pârlite 
�i înc� mai deasupra 
Un picior de porc unsuros 
S�-l mânc�m cu to�ii bucuros 
Da, nu-i porcu-ntreg 
C� de-ntreg ar fi 
Cu botu-ar râmui 
Cu picioarele-ar zvârli 
�i cu coada ne-ar plezni. 
Da a�a, �ede cuminte pe mas�
La aceast� gazda f�loas�
�i înc� pe deasupra 
O bute de rachie 
Legat� cu �apte cercuri 
S� ne-ajung� pân� miercuri 
�i-om mai lega-o �i noi 
S� ne-ajung� pân� joi 
Pentru gazda noastr�:
Mare mul�am!

5. Plugu�orul 
-Beriu- 
Culeg.Adamescu Mihaela 
Elev� �c.Gen.Beriu
Inform.Adamescu Ana,72 ani 1983 

Aho, aho copii �i fra�i
Sta�i pu�in �i nu mâna�i
Lâng� boi v-al�tura�i
�i cuvântul mi-asculta�i:
Mâine anul se-nnoie�te 
Plugu�orul se porne�te 
�i începe a ura 
Pe la case-a colinda 
Iarna-i grea, om�tul mare, 
Semne bune anul are 
Semne bune de bel�ug 
Pentru brazda de sub plug 
-Ia pocni�i din bice m�i
�i suna�i din zurg�l�i
S� se-aud�-n mun�i �i v�i
H�i ,h�i!
De urat am mai ura 
Dar ni-i c� vom însera 
Pe la curtea dumneavoastr�
Departe de casa noastr�
De cur�i ’nalte, luminoase, 
V�ruite, �indrilite, 
�i cu fere�ti str�lucite 
Noi avem bordee mici 
Velurite �i lipite 
�i cu stuf acoperite 
Dar câte paie-s la noi 
Atâ�ia bani fie la voi 
De urat am mai ura 
Dar ni-i c� vom insera 
�i avem a trece-n cale 
O dumbrav� rea din vale 
Unde sunt fete nebune 
Ce azvârle cu alune 
H�i, h�i!

6. Pi��rat 
                                                                                               
Azi e ziua de Ajun
Mâine-i ziua de Cr�ciun 
D�-mi covrig, c� nu mai pot de frig 
D�-mi alune, c�-s mai bune 
D�-ne nuci, c�-s mai dulci. 
             (Homorod 1984) 

Haida nan� cu covrigu 
C� pe noi ne taie frigu! 
Brrr............................. 
           (V�leni 1984)
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Capitolul II 

OBICEIURI DE PRIM�VAR�

1. NEGRE�II - Coste�ti
Începerea prim�verii calendaristice se s�rb�tore�te în data de 9 martie, când 

are loc �i s�rb�toarea Sfin�ilor 40 Mucenici. Obiceiul Negre�ii se desf��oar� în 
diminea�a acestei zile când devreme în gr�dina casei se aprinde un foc nu prea mare, 
din surcele, peste care vor s�ri to�i membrii familiei de trei ori spunând cele de mai 
jos.

Culeg.Romo�an Ana Maria-elev�
�c.Gen. „Dr.Aurel Vlad” Or��tie
Inf.Romo�an Sofia,68 ani,2005 

S�ri�i negre�i
Peste purecii to�i
S�ri�i negre�i
C�tre vecinii to�i
S�ri�i negre�i
C�tre �iganii to�i.

 Din aceast� zi se pot începe lucr�rile agricole. 

2. MO�II DE IARN� - Coste�ti
               (Sâmb�ta mor�ilor)

Culeg.Romo�an Ana Maria-elev�
�c.Gen. „Dr.Aurel Vlad” Or��tie
Inf.Romo�an Sofia,68 ani,2005 

În fiecare an, prim�vara, cu o s�pt�mân� înainte de începerea Postului Mare al 
Pa�telui se obi�nuie�te s� se dea poman� îi amintirea mor�ilor. De la primele ore ale 
dimine�ii copiii merg pe la casele vecinilor cu vase pline cu ap�. Vor primi în schimb 
gogo�i,mere sau dulciuri.La l�sarea serii se merge la cimitir cu flori �i lumân�ri care 
se pun la mormintele celor dragi, disp�ru�i dintre noi. 

3. SÂN’ V�SÂI - Coste�ti
Culeg.Cristian Cristina-elev�
�c.Gen.Nr.1Or��tie
Inf.Gavriloiu Ana,59 ani,1995 

Acesta este un obicei care se practica în ultima zi înainte de postul Pa�telui. 
Dou� grupe de câte 9 fete �i 9 b�ie�i se adunau într-un loc unde î�i scriau numele pe 
câte o foaie de hârtie, toate având aceea�i m�rime.Se împ�tureau �i se puneau câte una 
în 18 gogo�i de aluat , care se fierbeau în dou� oale diferite, cu ap� (separat fetele �i
separat b�ie�ii).

   Când începea s� fiarb� apa, iar gogo�ile ie�eau la suprafa��, fiecare lua câte o 
gogoa�� din oala celeilalte grupe. Pe dou� mese se puneau 18 farfurii, câte 9 pe 
fiecare. Sub farfurii se puneau diferite obiecte ca: piept�n, roat� de 
fus,inel,c�rbune,pahar,spat� de r�zboi de �esut,cârnat,sare,grâu etc. 

   Ca �i la gogo�i, fiecare î�i alegea o farfurie de pe masa celorlal�i. În func�ie 
de ce g�seau se spunea: la sare c� e�ti s�rac, la spat� c� e�ti col�at la vorb�, la roat� c�
e�ti juc�u�,la inel c� e�ti logodit,la c�rbune c� e�ti negru,la pahar c� e�ti be�iv,la grâu 
c� e�ti bogat,la cârna� c� e�ti fl�mând. 

     Toate acestea se desf��urau sub form� de glum�. Dup� ce se termina cu  
farfuriile mergeau s� numere parii din gard. La al nou�lea se f�ceau alt fel de glume, 
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comparând in diferite sensuri dac� parul era mic, înalt sau cojit. Apoi se intorceau to�i
de unde au plecat �i se incingea o distrac�ie cu cântece �i jocuri pân� diminea�a.
Fluierul era sursa care producea muzica necesar�.

4. ALIMORI - Romos 

      Alimori este un obicei pentru b�ie�i care avea loc în fiecare an cu ocazia intr�rii în 
postul Pa�telui. Dup� datina str�mo�easc� ,cu acest prilej se f�ceau pog�ci.Spre sear�
se strângeau b�ie�ii din sat, fiecare având în mân� o f�clie (bât� cu cârpe la un cap�t
îmbibate cu motorin�). Ace�tia mergeau pe un deal în apropierea satului, deal ce 
domina întregul sat. Mai aveau cu ei o roat� învelit� cu paie sau mai nou o roat� din 
cauciuc îmbibate cu motorin�.Când se înnopta d�deau foc la ro�i �i aprindeau 
f�cliile.Ro�ile erau rostogolite c�tre sat iar ei alergau în urma lor chiuind. 
     Dup� ce ro�ile au ars, b�ie�ii se întorceau pe deal �i batjocoreau fetele strigând 
lucruri urâte privind anumite defecte ale ecestora, cum ar fi: Fata lui Ion nu-i bun�
nici de coad� la m�tur�....
     Se distrau foarte mult, dup� care obiceiul se sfâr�ea iar b�ie�ii se întorceau acas�.

5. ALIMOLI - Aurel Vlaicu 
      Aici aceluia�i obicei i se spune Alimoli �i, datorit� preotului Avram Daniel, a fost 
reînviat �i reactualizat. In 1998 mai mul�i elevi care f�ceau naveta la �c.Gen.Nr.1
Or��tie mi-au  spus câteva strig�turi în rest obiceiul fiind asem�n�tor celui din Romos.  

-Alimoli-moli, floare de scumpie am pus la Gic�  la Putuca! 
-Alimoli-moli,  floare de mu�cat�, am pus-o pe Anca la Dinu în poart�!
-Alimoli-moli am pus-o pe Nicoleta pe dou�sute de ou� �i n-o scos numai dou�!

6. ALIMOLI - Gelmar 
Culeg.Budoi Iulia-elev�
�c.Gen. „Dr.Aurel Vlad” Or��tie
Inf.Budoi Elena,70 ani.2005 

-Alimoli-moli
Cine n-o tors fuioarele 
S� le coace soarele 
Cine n-o pus urzala 
S-o apuce ame�ala
Cine n-o tors câl�ii
S� o cace mâ�ii
***************
Are �i Ana o fat�
Dar nu-i fat�
C�-i coad� de lopat� lat�.
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POPELNICUL
       Obiceiul se practica în prima zi de vineri dup� intrarea în postul Pa�telui. Fetele 
fierbeau porumb, fiecare la casa ei, iar seara se adunau la una dintre ele. Fiecare ducea 
o farfurie din porumbul  fiert. Acolo veneau �i feciori care erau servi�i cu porumb 
îndulcit sau s�rat,dup� preferin��.To�i glumeau �i cântau pân� c�tre miezul nop�ii(f�r�
s� joace). 
Atunci feciorii plecau acas�, iar fetele mâncau porumbul r�mas dup� care se culcau la 
acea fat�.
      În dimine�a urm�toare,sâmb�ta,se trezeau in zori �i se duceau toate  în grajdul 
vitelor �i invocau dorin�a de a le cre�te p�rul precum sunt cozile acestora. Cu acest 
gând plecau la p�dure pentru a culege popelnic cu care,dup� ce vor face o fiertur�,se 
vor sp�la pe p�r în speran�a c� dorin�a lor de a avea un p�r lung �i bogat se va 
împlini.(Popelnicul este o plant� erbacee cu flori violacee ce seam�n� cu iedera, doar 
c� are frunzele mai rotunde �i sunt câte trei pe o tulpin�).
      În timp ce c�utau planta în p�dure fetele cântau. 

7. Cântecul popelnicului - Or��tioara de sus 

Culeg R�ceu Ramona-elev�
�c. Gen. „Dr.Aurel Vlad” Or��tie
Inf.Demian Ana ,74 ani,1998 

            Po-      pel-          ni-       ce___     ve-     sel-            ni-                          ce____ 

         Am  ve-    nit  s�       te   s�-     p�m_______      �i   de leac s�__    te  lu- �m

Popelnice veselnice 
Am venit s� te s�p�m
�i de leac s� te lu�m

Popelnice veselnice 
Strigat-or feti�ele
S� le dai frunzi�ele 

R�spuns-o dumbravnicu 
C� zace ibovnicu 
C� zace ibovnicu 

Las’s� zac�,c� nu-mi pas�
Las’s� zac�,c� nu-mi pas�
C�-s tân�r� �i frumoas�.

8. Popelnicul - C�st�u
Culeg.Cristian Andreiu-elev 
�c.Gen. „Dr.Aurel Vlad”Or��tie
Inf.Domu�a Maria,70 ani,1998

     Înainte de l�sarea postului de Pa�ti se adunau fete �i b�ie�i în p�dure,unde t�iau o 
r�chit� înmugurit� pe care o împodobeau cu batiste sau panglici �i la venirea în sat 
cântau acela�i cântec de mai sus. 
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POVESTEA LUI LAZ�R -  Geoagiu 

     Anual, sâmb�ta care precede s�rb�tarea Floriilor,este numit� în Cultul Ortodox, 
sâmb�ta lui Laz�r. Ziua de Florii este ziua intr�rii lui Iisus în Ierusalim �i este o zi de 
duminic�. În paralel cu serbarea lui Laz�r din Betania,fratele Martei �i al Mariei înviat 
din mor�i de c�tre Iisus,exist� �i o poveste româneasc� descris� în cântecul urm�tor.

9. Cântarea lui Laz�r - Geoagiu 
Culeg.Truca Elena-elev� ,�c. Gen. Geoagiu 
Inf.Truca Viorica,42 ani,1982 

�i      a   fost  un   om   bo-  gat__       Nu-    ma-n  pur- pu- r�-m-br�-cat___

          Ve-        se-  li-     a     ne-  cur- ma- t�       Îi     e-   ra     vi-   a- �a    toa-    t�

�i a fost un om bogat 
Numa-n purpur�-mbr�cat
Veselia necurmat�
Îi era via�a toat�

Iar la u�a lui z�cea
Laz�r un s�rac ce-avea 
Trupu-ntreg de bube plin 
Via�a lui era un chin 

Cojile le-ar fi mâncat 
Lep�date de bogat 
Dar nici alea nu le-avea 
Câinii bubele lingea. 

Intr- zi nenorocitul 

Iat� c�-�i d�du sfâr�itul 

Îngeri coborând de sus 
La Avram în Rai l-au dus. 

Moare apoi �i cel bogat 
�i în Iad îi aruncat 
Vede pe s�rac la rând 
Cu Avram în Rai �ezând 

�i-a strigat,Avram p�rinte,
Fii bun rogu-te fierbinte 
Zi-i lui Laz�r, fac� bine 
S� se duc�-n sat la mine 
S� spuie �i la ai mei 
S� n-ajung�-n foc �i ei.
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Capitolul III 

OBICEIURI OCAZIONALE 

I. CLACA 

 Fiind un obicei de munca, atunci când o familie avea mult� lân� de tors (e 
vorba de vremea în care torsul se f�cea cu furca �i fusul) erau rugate femeile s� vin� �i
s� dea  ajutor astfel c� toate torceau lâna gazdei. Clac� se f�cea �i la munci agricole. 
Avem aici un cântec care a fost creat special pentru acest moment. 

1. Cântec de clac� – Boze�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Cristea Valeria,55ani,1988 

         G�z- du- ��__      g�z-  du- ��                 Dra-  g�    gaz-      da     noas- tr�

            Tor-         tu__      ce �i-am  tors_____       S�  nu-�i   pa-        r�     gros 

G�zdu��,g�zdu��
Drag� gazda noastr�
Tortu’ ce �i-am tors 
S� nu-�i par� gros. 

S� nu-�i par� gros 
C�-i de noaptea tors 
Floare de cicoare 
Tors în �ez�toare. 

S�-�i faci poale largi 
S� umbli n�na�

S�-�i faci poale cre�e
S� umbli-n ospe�e.

Noaptea-ntunecoas�
Fetele-s frumoas�
Da’te uit�-n cer 
C� stelele pier 

�i te uit�- sus 
C� luna s-o dus 
Coco�i or cântat 
Vremea-i de plecat. 

II. NUNTA

„Godea miresei” este un cântec pe care îl adresau miresei cei din alaiul 
mirelui.  

2.Godea miresei - Gelmar 

Culeg. Joca Pu�a-elev�, Sc. Gen. Geoagiu 
Inf.Chereche� Melania, 91 ani, 1982 

        Ia-�i    mi-    rea-    s�_______         zi-     ua____         bu-     n�_______

        De________        la       ta-     t�_______        de_______     la      mu-    m�

Ia-�i mireas� ziua bunã 
De la tat� de la mum�

De la fra�i de la surori 
De la gr�dina cu flori 
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De la fir de busuioc 
De la fetele din joc 
De la fir de l�mâi��
De la feciori din uli��
De la fir de iarb� crea��
De la m�icu�a din bra��.
Înflori�i flori înflori�i

C� mie nu-mi trebui�i
Mie când îmi trebuia�i
Voi atunci îmbobocea�i. 
Înflori�i �i sta�i pereche 
C� eu am ie�it din fete. 
Azi mai sunt cu fetele 
Mâine cu nevestele. 

3. Cântecul miresei– Coste�ti 
(Variant� de text) 

Culeg. Romo�an Ana Maria-elev�
�c. Gen. „Dr. Aurel Vlad” Or��tie

Inf. Romo�an Sofia, 68 ani, 2005 

Ia-�i mireas� ziua bun�
De la tat� de la mum�
De la fra�i de la surori 
De la gr�dina cu flori 
De la pietrele din vale 
De la vecinele tale 
De la flori de l�mâi��

De la fete din uli��

De la unchi, de la m�tu�i, 
De la gr�dina cu nuci 
De la strat de busuioc 
De la feciorii din joc. 
Drumul de c�s�torie 
De bucurie s�-ti fie 
Bucurie �i noroc 
�i la anul un boboc! 

Iat� dou� cântece nelipsite din nun�ile de alt�dat� desf��urate în satul Cigm�u,
far� a exista un moment precis pentru a fi cântate. 

4. Cântec satiric de nunt� - Cigm�u

Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

          Foa-     ie    ver-      de    l�-        mâ-     i-      ��        Ti- rai ti-  rai   ho- pai hop 

          hop hop                 Un   b�- iat  �i     o     fe-   ti- ��      hm  hm 

Foaie verde l�mâi��
Tirai, tirai hopai hop, hop, hop 
Un b�iat �i o feti�� hm, hm, 

F�ceau dragoste-n porti��
Tirai, tirai hopai hop, hop, hop 
..............................................

5. Cântec satiric pentru na�� - Cigm�u

Culeg. Muntean Silvia, profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

          P�i     De    esti   na- ��     de-   mo-  cra-   t�       Na- ��        na- ��

         La-  s� poar-ta des-cu-ia- t�    n�-�u- li-  ca   mea       �i-ui-te-a-�a   iar  a- �a___
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�i-ui-te-a-�a   iar  a- �a___ �i-ui-te-a-�a   iar  a- �a___    n�- �u- li-  ca  mea       

P�i de e�ti na�� democrat�, na��,
Las� poarta descuiat� n��ulica mea 
�i uite-a�a iar-a�a �i uite-a�a iar-a�a
�i uite-a�a iar-a�a n��ulica mea. 

III. ÎNMORMÂNTAREA 

Priveghiul în satele din comuna Geoagiu 

Moartea ,acest eveniment familial, se desf��oar� în condi�ii de alternan�� între 
canoanele religioase coordonate �i sus�inute de c�tre preo�i �i cantori (m� refer strict la 
cultul Ortodox) �i obiceiurile populare sus�inute de c�tre participan�ii la înmormântare 
în zilele dar mai ales nop�ile de priveghere. 
    Priveghiul de noapte se deosebe�te de cel de ziu� c�ci pe lâng� familia 
mortului îndurerat�, care are în mod normal o atitudine demn�, exist� un grup care 
prin atitudine �i fapte aminte�te de str�mo�ii no�tri daci, care la moartea cuiva se 
veseleau pentru c� decedatul a sc�pat de greut��ile �i de grijile p�mânte�ti.

Nevestele povesteau în timp ce b�rba�ii jucau felc�u �i banfi(ultimul fiind 
specific acestui eveniment ). Feciorii �i fetele se jucau „la purece” în felul urm�tor: 
purecul,un fecior ales sau autonumit prime�te îndemnul: 

-Intoarce-te purece!   
-Nu m� pot. 
-Pân� când? 
-Pân� nu s�rut� .....p�........
Dac� vreunul dintre cei numi�i refuz� s� se s�rute, e aspru admonestat prin 

b�taie pe spinare cu un „motronc” în al c�rui nod se punea cenu�e sau sare, ca s� doar�
mai tare. 

Dar feciorii �i fetele realizau �i un alt moment de jeluire. Ei cântau Jeltarul cu 
versuri adaptate fiec�rui caz, apelându-se la poe�i amatori. 

6. Jeltar - Homorod 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf Groza Ion,64 ani �i Pascu Nicodim,59 ani,1985 

         Su-  n�  clo- po-tul    cu   je-  le           În- tre__  nea- mu-         ri-  le    me- le  

         La-  s�   su-  ne  c-au  tre- cut___            Toa- te  câ-   te____   l-au  du- rut 

Sun� clopotul cu jele 
Într neamurile mele 
Las� sune c-au trecut 
Toate câte l-au durut. 

Ceasul mor�ii mi-a b�tut 
Tot ce-n lume am avut 

Sunt silit a le l�sa
Din lume-a m� dep�rta.

Dragi cre�tini care privi�i
Sta�i un pic �i v� gândi�i
C� toate în ast� lume  
Sunt doar o de�ert�ciune



107

Am venit satule iarã

O, ce chin, o, ce durere 
Mi-a curmat zilele mele 

C� de mult� vreme-ncoace 
Boala nu m� las�-n pace. 

Cântecul zorilor este interpretat tot de c�tre cei care se afl� în priveghi în 
ultima noapte înaintea înmormânt�rii.Textul este o invoca�ie adresat� zorilor spre a-�i
întârzia ivirea c�tre cea din urm� zi pe care defunctul o petrece în casa sa. Acesta se 
cânt� afar� la ferestr�, având  aceea�i melodie în cazul variantei de fa��.

7. Cântecul zorilor - Geoagiu 
Culeg�tor Muntean Silvia-profesor 
Inf.Cristea Valeria,55 ani,1984 

      Stri- g�  moar-tea-n-tâ-ia  oa-r�             Ie�i  I-       oa-   ne____ pân’ a-   fa-   r�

A�        ie- �i   moar-teo ie-  �i _______    Dar  nu__  m�   pot ___   des-p�r- �i

Strig� moartea-ntâia oar�
Ie�i ....pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,
De drag� so�ia mea  
C-am tr�it bine cu ea(bis) 
�i-acum m� despart de ea 

Strig� moartea-a doua oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

De dragi copila�ii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
C-am tr�it bine cu ei  

Strig� moartea-a treia oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i

�i de dragi p�rin�ii mei  
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a patra oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

�i de dragii socrii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a cincea oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

�i de dragi cumna�ii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a �asea oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

�i de dragi vecinii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a �aptea oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

�i de dragi colegii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a opta oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

De dragi prietenii mei 
C-am tr�it bine cu ei (bis) 
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�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a  noua oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,

De dragi cons�tenii mei 

C-am tr�it bine cu ei (bis) 
�i-acum m� despart de ei. 

Strig� moartea-a zecea oar�
Ie�i......pân’afar�

Oi ie�i moarteo ie�i
�i de to�i m-oi desp�r�i.

8. Cântecul zorilor- Satul Cigm�u
(Variant� de text) 

Culeg: Muntean Silvia- profesor 
Inf: Filip Ion, 55 ani, 1992 

Strig� moartea-ntâia oar�
Ie�i ....pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i,
De iubi�i p�rin�ii mei 
C-am tr�it bine cu ei. 

Strig� moartea-a doua oar�
Ie�i......pân’afar�
A� ie�i moarteo ie�i
Dar nu m� pot desp�r�i
De dragi fr��iorii mei 
C-am tr�it bine cu ei. 

Strig� moartea-a treia oar�

Ie�i......pân’afar�
Acum moarteo am s� ies 
Doar un pic s� z�bovesc. 
Cu m�icu�a s� vorbesc 

R�mas bun m�icu�� dulce 
C�,eu cu moartea moi duce 
R�mas bun la neamuri toate 
Eu m� duc cu neagra moarte. 

Plînge-m� maic� cu dor 
C� �i-am fost voinic fecior 
�i-am scos plugul din ocol 
�i-am arat negru ogor. 

9. Bocetul – satul Cigm�u

Culeg: Muntean Silvia- profesor 
Inf: Filip Ion, 55 ani, 1992 

Bocetul este  modul in care femeile îi jelesc pe cei mor�i, pe o melodie simpl�
cu sunete lungi �i versuri improvizate. Personal, nu am reu�it s� mai g�sesc vreo 
bocitoare pentru a o înregistra dar mi s-a relatat un caz mai deosebit petrecut în satul 
Cigm�u: murise Costandin, un b�rbat s�rac în floarea vârstei, dup� ce trecuse abia un 
an de la încheierea colectiviz�rii pentru care r�posatul luptase din r�sputeri.
„Tovar��ii” l-au a�ezat într-o lad�, c� sicriul era prea scump, iar în loc de fatiol  l-au 
acoperit cu câteva numere din „Scânteia”, ziar central pe atunci. Mama r�posatului l-a 
bocit cu urm�toarele versuri: 

Costandine , Costandine, 
Dup� moarte �i ru�ine 
Stai în lad�-ngr�m�dit 
Cu ziar acoperit 
Colectiv �i-o trebuit  etc. 

Din aceea�i surs� am primit textul unui bocet pentru un alt decedat: 

M�i b�rbate dragul meu 
Stai cuminte-n copâr�eu
C� aicea-i locul t�u
Nu la crâ�m�-n f�g�d�u etc. 
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10. Cântecul bradului – Satul Geoagiu 

 Cântecul bradului se cânt� numai la deceda�i tineri �i nec�s�tori�i. Bradul 
semnific� partenerul înso�itor �i va fi adus din p�dure de c�tre nou� feciori cu nou�
topoare. Ei vor alege un brad înalt de atâ�ia metri câ�i ani a avut cel r�posat. Bradul va 
fi adus din p�dure cu vârful înainte, va fi împodobit cu hârtii colorate �i va fi pus la 
fereastr�. Când sicriul va fi coborât în groap�, bradul va fi plantat pe mormânt �i va 
st�jui mult� vreme pân� când se va usca.   

Culeg�tor Muntean Silvia-profesor 
Inf.Cristea Valeria,55 ani,1984 

        Bra-   du-            le      bra-   du-     le       Bra-   du-    le     ’nal-   tu-      le 

         Ce______  te-ai________  d-o-blin-dit_______ �i   te-ai   co-   bo-  rât  

Bradule, bradule 
Bradule ’naltule 

Ce te-ai d’oblindit  
�i te-ai coborât 

De la mun�i cu piatr�
De la al t�u tat�
De la mun�i cu brum�
De la a ta mum�

De la mun�i înal�i
De la ai t�i fra�i
Ce te-ai d’oblândit
�i te-ai coborât 

De la mun�i cu flori 
La-a tale surori 
De la mun�i cu spini 
La ai t�i vecini 

N-a� fi coborât 
Dar m-o-nceluit 

Cei nou� feciori 
Cu nou� topoare 

Vin s� m� doboare
�i s� m� coboare 
Pe unde m-or dus 
Tot „Bradul” l-or spus 

Pe unde-am umblat 
Tot „Bradu”-au cântat 
�i ei m-au adus 
Pe cas� m-au pus 

M-au pus la fereastr�
Rezemat de cas�:
Scoal� drag� scoal�
�i hai la fereastr�

Vezi a ta mireas�
Cum e de g�tat�
�i cu ce-i încins�
Cu fanhiu îi prins�.

11. Cântecul bradului - Bucium 
(Variant� de text) 

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Dab Cosmin-elev 
�c. Gen. Nr. 1 Or��tie,1997

Bradule, bradule 
�i verde bradule 
Ce vânt te-o b�tut 
De te-ai coborât 

De la vârf de munte 

De la flori m�runte
De la mun�i înal�i
De la ai t�i fra�i

De la mun�i cu flori 
Dintre fr��iori
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Brad încetinat 
Nu fi sup�rat 

C�ci mirele are 
Fra�i si surioare 
O m�icu�a dulce 
Ce plânge la cruce 

�i fratele t�u
Ce plânge mereu 
N-am avut ce face 
C� nu mi-or dat pace 

C� o poruncit 
Un tân�r voinic 
El �i-a adunat 
Feciorii din sat 

Vreo nou� voinici 
Cu topoare mici 
Cu nou� topoare 

Ca s� m� doboare. 

To�i or dat odat�
�i m-or pus la vatr�
Ei s-or socotitu 
Cum s� m� aduc�

Tot din mân�-n mân�
Jos s� nu m� pun�
Tot din bra�e-n bra�e
Jos s� nu m� lase 

Cu vârfu-nainte 
La feciori de frunte 
M-or împodobitu 
�i m-or înfloritu 

Vântul cald de sar�
M-o b�tut afar�
Vântu-nviforat
M-o b�tut în sat.

12. Cântecul bradului - Coste�ti
(Variant� de text) 

Culeg. Gridan Rare�-elev �c. Gen. „Dr.Aurel Vlad” 
Inf. Bogdan Safta,54 ani,2005 

Br�dule�, br�du�
Ce te-ai coborât 
De la loc pietros 
La loc r�vânos
De la vârf de munte 
Cu vârfu-nainte? 
Dup� mine-or vint 
Cei nou� voinici 
Cu nou� topoare 
Ca s� m� doboare 
To�i or dat odat�
�i am picat 
Pe vatr�
�i ei m-or min�it,
M-or ademenit 
C� pe min’m-or pune 
La lin� fântân�

’N mijloc de gr�din�
�i ei m-or min�it
M-or ademenit 
�i p� mini m-or dus 
La lin� livade 
’N mijloc de progade 
Ploaia s� m� ploaie 
S� curg� �iroaie 
Vântul s� m� bat�
Cetina sa-mi cad�
Neaua s� m� ning�
Lumea s� m� plâng�
Dar ..............are 
Fra�i �i surioare 
�i or l�crima 
La cetina ta 
De nu te-i usca. 

13. Cântecul bradului - Romo�el 
(Variant� de text) 

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Nasta Andrei - elev 
�c. Gen. Nr. 1 Or��tie,1998

Bradule, bradule (bis) 
Cini �i-o poruncit 

De mi-ai coborât 

De la mun�i înalti 
De la ai t�i fra�i
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Cei nou� voinici 
Ca nou� haiduci. 

Da, ei m-or min�it
Pân’ m-or coborât 
�i pân’ m-or t�iat 
Ei mi-or tot cântat 

�i pân’ m-or adus 

Din fluier mi-or zis 
Dac� m-or adus 
’N progade m-or pus 

La lin� fântân�
’N mijloc de fântân�
La lin� livade 
’N mijloc de progade.

14.Cântec de jale - Geoagiu 

Culeg. Her�a Florina-elev� �c. Gen. Geoagiu 
Inf. Her�a Maria, 47 ani, 1984 

        Foa- ie    ver-       de   de    bu-  jor____        Foa- ie    ver- de de    bu-  jor___ 

        La   fe-   reas- tra  mea cu    dor__       Ma-  m�  ma-       m�   dor  de    ma-   m�

Foaie verde de bujor(bis) 
La fereastra mea cu dor 

Refren: Mam�, mam�,
Dor de mam�

Bate murgu din picior(bis) 
S�-i dau fân �i orzi�or

S� m� duc cu el în zbor(bis) 
S� m� duc unde mi-e dor 

Prin p�mânt, pe sub p�mânt(bis)
La m�icu�a în mormânt 

S-o descop�r, s-o s�rut(bis)
�i s�-i spun cum o mai duc 

S-o descop�r pe picioare(bis) 
S�-i spun mamei ce m� doare. 



112

Silvia Muntean; Elena Mitrofan

Capitolul IV 

CÂNTECUL PROPRIU-ZIS 

            Cântecul propriu-zis din zona Or��tie se grupeaz� în dou� categorii:cel vocal 
�i cel instrumental.Intre cântecele vocale se includ: cântecul doinit �i cântecul ritmat.        
Cântecul doinit este acela care nu are un ritm m�surat iar melodia con�ine sunete lungi 
�i este bogat ornamentat�. Locuitorii zonei noastre îl numesc DOIN� �i spun c� cei 
care nu �tiu doini nu se pot considera cânt�re�i de valoare, iar eu precizez faptul c� nu 
oricine poate doini oricât� dorin�� �i bun�voin�� ar avea, aceasta depinzând de un har 
cu care te na�ti.
             Dintre cântecele vocale-ritmate fac parte CÂNTECELE SATIRICE, DE 
DOR, DE ÎNSTR�INARE, DE JALE etc.dintre care am expus mai jos o mul�ime de 
exemple culese de noi.Acestea sunt create pe baza unor texte satirice, de dor, de 
instr�inare �i erau cântate în vatra satelor, la �ez�tori, la cl�ci, în fa�a por�ilor, în 
singur�tate.
            O parte dintre cântecele care urmeaz� le-au cânta elevii mei �i au f�cut-o cu 
mult� pasiune uneori chiar cu talent.Din aceste motive le-am transcris pe toate 
acestea, chiar dac� unele par a fi din alt� zon� folcloric� (Oltenia)fapt care atest�
prezen�a în zon� a unor persoane din aceast� parte a ��rii.
               În privin�a cântecelor vocale am stat de vorb� cu dou� persoane în vârst� �i
iat� ce mi-au spus : „când eram fete, cântam oricând �i oriunde: la câmp,la �ez�tori,la 
clac�,pe deal când eram cu vitele la p�scut. Dar cântecele de atunci nu mai seam�n�
cu cele pe care le cânt� acum �i de-�i spun soli�ti �i cânt� la radio sau la televizor”.
„In s�rile de var� s�nine ne adunam b�ie�ii �i fetele la un loc �i printre pove�ti �i
glume cântam de lua foc uli�a. De atunci �tiu eu toate cântecele pe care vi le-am cântat 
acum �i pe care le înv��am unii de la al�ii sau de la cei b�trâni când st�team, pe scaune 
sau pe câte-o scândur�, în fa�a casei vara când era s�rb�toare sau iarna la diferite 
ocazii”.
          Trecând cu aten�ie peste aceste cântece, vom observa c� ast�zi interpre�ii vocali 
nu au în repertoriul lor ,decât rar, tipul acesta de cântece autentice caracteristice zonei 
noastre, preferând cântecele de joc în care se înlocuiesc p�r�ile instrumentului solist cu 
vocea, aplicând texte noi create de ace�tia sau de alte persoane cu talent în acest sens. 
Fenomenul s-a extins în sensul c� se încearc� chiar inventarea de melodii noi, pe 
ritmuri locale. A ap�rut astfel  o nou� categorie de cântece propriu zise care cuprinde: 
învârtita vocal�, ha�egana vocal�, �arina vocal�, b�tuta vocal� etc. 

1. Frunz� verde m�rule -  Renghet 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Marian Sofia,68 ani,1985 

Frunz� verde m�rule –bis- 
Ia-m�-n bra�� dorule 
Hai,dorule!

�i m� treci dealurile -bis- 
S� nu �tie neamurile 
Hai, dorule! 
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S� nu �tie un’m-am dus -bis- 
Numai s� vad� c� nu-s. 

S�rac� inim�, bun� -bis- 

Nu avus�i de-o lun�.

Nici de-o lun� nici de-un an -bis- 
Nici acuma nu te am. 

2. Mândra mea de ast� var� - Renghet 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Stoica Maria,75 ani,1985 

Mândra mea de ast� var�
M� roag� s-o iubesc iar�
Hei,mândra mea draga mea 
Merge ca �i-un dor 
Hai! Zbodor. 

Mândra mea de ast� var�
M� roag� s-o iubesc iar�
Hei,mândra mea draga mea 

Merge ca �i-o stea 
Cea Iambor cea! 

Dar� eu n-am n�rozât,m�i
S� iubesc ce-am p�r�sât,m�i
Hei,mândra mea draga mea 
Merge ca �i-un dor 
Hai! Zbodor. 

3. Satul meu îi sat de munte - Renghet 

Culeg. �tefan Dorina-elev�- �c.Gen.Geoagiu 
Inf. �tefan Ana, 47 ani, 1984 

Satul meu îi sat de munte 
De tine dorul m-ajunge 
C-am fost copil când m-am dus 
�i-acum dorul m-o ajuns. 

Când eram copil în sat 
Niciun gând eu n-am purtat 

Dar de când umblu prin lume 
Multe gânduri port cu mine. 

�i-am s� vin satule iar�
Când cânt� cucul la var�
S� beau ap� din izvor 
�i s� –mi cânt doina de dor. 
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4. Ucenic morar frumos - Geoagiu 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Trandafir Doru,36 ani,1985 

Ucenic morar frumos 
Ferec� piatra de jos 
S� toarne mândra pe co�-bis-

S� mearg� mândru�a-acas�
Cu f�ina m�cinat�-bis-

�i cu gura s�rutat�.

Cât pe lume tu tr�ie�ti
Pe morari s� îi iube�ti
Morari-n haine domne�ti
C�-s frumo�i �i iub�re�i. 

5. Când îmi vine badea-n gând - Geoagiu 

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Rus Ileana, 21 ani,1991 

Când îm� vine badea-n gând-bis- 
Ies în uli�� �i plâng. 

�i m� uit in sus �i-n jos-bis- 

Doar� v�d un om frumos. 

Oameni frumo�i sunt destui-bis 
Dar ca b�di�a mea nu-i. 

6. Strig� Mura cea frumoas� - Cigm�u

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Filip Ion,55 ani,1992 

Strig� Doamne cine strig�
Strig� Mura cea frumoas�

Din crâ�m� de dup� mas�
Foaie verde. 
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C� nu este om pe lume 
C� nu este om pe lume 
Pe Mura s� mi-o-nceluie 
Foaie verde. 

Bine vorba n-o g�tat-bis- 
C-un voinic s-o �i aflat. 

S� nu-l am pe Dumnez�u-bis-
Dac� n-o încelui eu . 

�i porni voinicu-n drum-bis- 
Se-ntâlni cu-n mo� b�trân.

Mo�ule te-a� întreba-bis- 
Cum s-o-ncelui pe Mura? 

Schimb� haine voinice�ti-bis-
�i te-mbrac�-n neveste�ti.

�i-ntr-o noapte-ntunecoas�-bis-
Bate la Mura-n fereastr�.

Slobozâ-m� Mur�-n cas�-bis-
C-afar� plou� de vars�.

Casa nu-i de slobozât-bis- 
C� m� tem de-nceluit. 

U�a nu-i de descuiat-bis- 
C� m� tem c� e�ti b�iat. 

Ba-s nevast� din Banat-bis- 
Fugit� de la b�rbat.

Mura u�a-o descuiat-bis- 
El în cas� c-o intrat. 

�i pe Mura o-n�elat-bis- 
�i cu Mura s-o-nsurat

7. M� dusei cu plugu-n coast� - Boze�

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Buda Adam,75 ani,1985 

M� dusei cu plugu-n coast�
Cu boii de la nevast�,m�i
Arai pân�-n prânzul mare 
Vine mândra cu mâncare. 

O v�zui din dep�rtare
O v�zui din dep�rtare
Du-te-acas� c-am mâncat 
Când te-am v�z’t m-am s�turat. 

Tr�sei dou� trei br�zdu��
�i veni a mea mândru��:
Bun lucru bade la plug, 
Bine-�i trag boii la jug? 

S� fii mândr� s�n�toas�
Cum dai vorba de frumoas� . 
N-am venit venit ca s� prânz�sc 
Am venit s�-�i povestesc. 

C� mi-o spus vecina ta 
C� umbl� m�icu��-ta
S� m� c�sneasc� pe mine 
S� m� las bade de tine. 

De b�di�� m-oi l�sa
Dac� poate num�ra
P�rul de pe dou� junci 
�i iarba din �apte lunci.
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8. Scumpu-i doamne norocu - Boze�

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf.Curu� Ludovica,72 ani,1985 

Ai,Scumpu-i Doamne norocu m�i-bis-
Ai,Da nu-l are t�t omu m�i.
Ai,�i r�sare lâng� cale-bis- 
Ai,Da s-alege cine-l are. 
Ai,Spune m�iculi�� spune-bis- 
Ai,Dac� am noroc pe lume. 
Ai,Eu �-am spus �i �-oi mai spune-bis- 

Ai,C� tu n-ai noroc pe lume. 
Ai,Dac-a� �ti c� n-am norocu-bis- 
Ai,M-a� �âpa de vie-n focu. 
Ai,S�-mi ard� trup�oru tot m�i-bis-
Ai,�i mânile pân�-n cotu. 
Ai,nai nai nai nai.........na,na 
Ai,nai,nai,nai,nai..........na,na.

9. M-am gândit mam� s� cânt - Homorod 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Maria-profesor, 30 ani,1984 

M-am gândit mam� s� cânt m�i
Pe acest frumos p�mânt m�i
S� cânt doina sara-n prag m�i
C� tu m-ai crescut cu drag m�i.

Sfaturi bune tu mi-ai dat 
Ca s�-mi iau ficior din sat 
De pe-aproape din vecini 
S� nu m� duc prin st�ini. 

Vorbele care le-ai spus 
Pe ap� în jos s-or dus. 
C�,mi-am luat ficior pe plac 
�i de sat m-am dep�rtat. 

Nu fi mam� sup�rat�
C� nu te-oi l�sa uitat�
�i cu badea amândoi 
Te-om duce mam� la noi
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10. Var� var� prim�var� - Renghet 

Culeg. Oprean Anca-elev� �c. Gen. Geoagiu 
Inf.Borza Ioan, 61 ani ,1984 

Var� var� prim�var�(bis)
Toate plugurile ar�

Numai plugul badelui(bis) 
�ade-n vârful dealului. 

Nici nu urc� nici coboar�(bis) 
Bate la boi de-i omoar�.

Desf� mândr� ce-ai f�cut(bis)
S� nu bat boii mai mult. 

M�car bade s� te calce(bis) 
Ce-am f�cut n-oi mai desface. 

C�-i f�cut cu leg�mânt(bis) 
Pân� te bagi în p�mânt. 

În p�mânt cu iarb� verde(bis) 
Nime-n lume nu te vede 

�i-i f�cut de sâmb�ta(bis) 
Nu desfaci cât îi lumea. 

Nu �i-am f�cut ca s� mori(bis) 
�i-am f�cut ca s�te-nsori. 

Nu �i-am f�cut ca s� pieri(bis) 
�i-am f�cut ca s� m� iei. 

11. Mam� când m-ai leg�nat - Boze�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Buda Adam,75 ani,1985 

�i-ap�i,mam� când m-ai leg�nat m�i
Numai de dor mi-ai cântat m�i
Dor de mine s-o legat m�i.

Mi-ai cântat de dor �i-ai plânsu-bis- 
Doru de mine s-o prinsu. 

�i i-o doru �i l-am cântat-bis 
Maic� pe unde-am umblat m�i.

Eu doru �i l-oi cânta-bis- 
Maic� p� unde-oi umbla. 

Mul��mesc la m�icu�a-bis-
C�,m-o f�cut s� �tiu cânta. 

Cât oi tr�i oi cânta 
Ca s�-mi stâmp�r inima 
Mie �i cui m-o-asculta,m�i.
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12. Tu muiere - Boze�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Buda Adam,75 ani,1985 

Ap�i,tu muiere �i-a mea drag�
Tu muiere �i-a mea drag�
�i ,tu de când noi ne-am luat m�i
�i tu nimica n-ai lucrat m�i
�i tu nimica n-ai lucrat. 

M�i b�rbate nu fi prost,m�-bis-
C�, luni îi zâua cea dintâi 
S-o �ânem pentru copii,m�-bis-

Mar�i îs mar�ile legate 
Le �’nem pentru p�cate 

Miercurea nu coas� nime, 
Doar� n-oi cârpi pe tine-bis-. 

Joi îi zâua din mijloc,m�i
S-o �ânem pentru noroc,m�
Vineri am cusut odat�
 C-un fir de m�tas� neagr�
�i-am z�cut o var�-ntreag�

Ap�i,Sâmb�t� m-am dus la târg –bis- 
Lucr� drace dac�-ai când-bis-bis-. 

13. Spune Leano - Homorod 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,59 ani,1985 

Spune Leano drept �i bine-bis- 
Cin’ te-o bl�st�mat pe tine-bis- 

M-o bl�st�mat m�icu�a
S� nu fiu nevasta ta: 

Blestema-l-ar Dumnez�u
Care-o fi b�rbatul t�u.

Cum te-o blestemat pe tine 
S� nu po�i tr�i cu mine. 

Câte flori înflor pe lume 
Toate-s mândre,nu pot spune, 

Dar o floare-a�a s�-mi plac�
N-am g�sit în lumea-ntreag�.
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14. Vara prim�verile - Homorod 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,59 ani,1985 

Vara, prim�verile-bis- 
Când înfloresc sec�rile
�i ar� plugurile. 

B�rba�ii la plug mergeau-bis- 
Nevestele-n crâ�m� beau-bis- 

De la plug când s�-ntorceau-bis- 
R�u bolnave le g�sau-bis 

Tu nevast� draga mea 
Eu m� duc dup� popa. 

M�i b�rbate dragul meu 
Las’la dracu popa t�u

�i te ia pe-acest p�r�u
�i te du la juni în sat 
�i-adu-un ficior de-nsurat. 

Ia g�ina cea mo�at�
Ne ouat� niciodat�

�i mi-o t�v�le-n untur�
D�-mi �i mie-o buc�tur�.

15. Mult m� mir de unele - Homorod 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Zapodean Valeria, 50 ani,1985 

Mult m� mir de unele m�i-bis-
Ce mai fac cu binele m�i-bis

Mult m� mir �i de-al meu bine-bis- 

Unde-o fi de nu mai vine-bis- 

Binele de mine fuge-bis- 
R�ul din-napoi m-ajunge-bis- 

16. Balada lui Mantu - Renghet 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Popa Aurel,74 ani,1985 

La Poiana M�rului 
Pa�te calul Mantului-bis- 

Calul pa�te �i necheaz�
Mantu doarme �i viseaz�-bis
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�i viseaz� visuri grele 
Cu pu�c� �i cu o�ele

Cu pu�ca f�când dreptate 

La oamenii de la sate 

Dar când potera-l prindea 
Cu lan�urile-l lega 

Cât îi �ara �i Banatu 
Nu-i ficior ca P�tru Mantu 

Nici în fa�� nici în dos 
Nu-i ca Mantu de frumos. 

17. Câtu-i dealul de-a lungu -Homorod 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim,59 ani,1985 

Câtu-i dealu de-a lungu-bis- 
Ar� badea cu plugu-bis- 

Trece mândra cu prânzu-bis- 
�i-i d� badii bun lucru.-bis- 

Bun lucru bade la plug 

Trag�-�i bine boii-n jug. 

S� fii mândr� s�n�toas�
Cum dai vorba de frumoas�.

�i tu bade s�n�tos
C� mi-ai mul�umit frumos. 

18. Al�turea cu drumu - Cigm�u
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Filip Ion,55 ani,1992 

Al�turea cu drumu-bis- 
Ar� badea cu plugu-bis 

Vine mândra cu prânzu-bis- 
�i-i d� badii bun lucru-bis 

Bun lucru bade la plug 
Bine-�i trag� boii-n jug. 

S� fii mândr� s�n�toas�

Cum dai vorba de frumoas�

S� fii bade s�n�tos-bis- 
Cum mul�ume�ti de frumos-bis- 

S� te faci grâule-nalt 
Cum îi mândru�a la stat. 

�i s� stai la secerat  
Ca mândra la s�rutat.
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19. Mure� pe marginea ta - Geoagiu 

Culeg. Gârjob Maria-elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf. Gârjob Victoria, 49 ani, 1982 

Mure� pe marginea ta  
M�i Mure�,
Mure� pe marginea ta 
Nu se face nimica  
M�i Mure�, Mure�

Numai plopul si salca 
M�i Mure�,
Numai plopul si salca 
�i dorul de la badea 
M�i Mure�, Mure�

Spune-i s� vin� c�lare
M�i Mure�,
Spune-i s� vin� c�lare
C�-l a�tept cu ner�bdare
Mure�, Mure�

C�-l a�tept cu ner�bdare
M�i Mure�,
C�-l a�tept cu ner�bdare
La Mure� când ap� n-are 
Mure�, Mu

20. Foaie ferde lin pelin - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

Foaie verde lin pelin 
Vai de voinicu str�in
Când ajunge la st�pân
Ca descul� prin m�r�cini-bis-

�i-am s� merg de bun� sam�
S� dau fa�� cu-a mea mam�
Cu-a mea mam� cu-al meu tat�,
Ca s� mi-i mai v�d odat�-bis-

21. S-au dus cucii de pe-aici - Renghet 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Marian Sofia,68 ani, 1985 

S-au dus cucii de pe-aici -bis-, 
�i �i-au l�sat puii mici – bis- 

I-au l�sat lâng-o tulpin� –bis- 
S�-i creasc� mam� str�in� –bis- 
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Veni cucu dup-o vreme –bis- 
�i-�i g�si puii cu pene –bis- 

Cucu de p�rere bun� –bis- 
Cânt�-n codru de r�sun� –bis- 

22. Du-m� bade �i pe mine - Boze�
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Buda Adam, 75 ani, 1985 

Du-m� bade �i pe mine –bis- 
Pe Mur�� în jos cu tine –bis- 

De �i-o fi badeo ru�ine –bis- 
F�-m� brâu pe lâng� tine –bis- 

�i de-�i pare brâul greu m� –bis- 
F�-m� lumin� de s�u mai 
�i m� pune-n sânu t�u

�i, pe unde s-o-ntuneca m� –bis- 
S-aprinzi bade lumina m�i
�i cu ea îi lumina. 

�i, oamenii te-or întreba m�i –bis- 
De ce arzi bade lumina m�i –bis- 

C� la toart� nu-i de cear�
C� mândra-i din a mea �ar�
Las’ s� ard� nu-i de s�u m�
C� mândra-i din satu meu.  

23. M�i b�rbate - Boze�

Culeg. Molo� Adina-elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf. Molo� Valerica, 61 ani, 1984 

M�i b�rbate, m�i b�rbate, 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

Cânep� mi-ai sem�nat
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

Boal�-n cas� mi-ai b�gat
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

Ia coasa �i o cos��te
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

De boal� m� mântuie�te
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

�i m� f� nevast� bun�
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

C-om merge la târg cu caru 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

�i-om vinde la grâu ca jaru 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

�i-om cump�ra jolj cu valu 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

S� te-mbrac mâncete-amaru 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

�i-om cump�ra jolj cu cotu 
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Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda 

S� te-mbrac arz�-te focu 
Hei! I�� ia bunda
I�� i�� ia bunda. 

24. Bine-i st� la cer cu stele - C�st�u

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. St�ncioiu Ciprian-elev �c.Gen. C�st�u, 1996 

Bine-i st� la cer cu stele 
�i la mândra cu m�rgele
Ceru-i mare, stele-s multe, 
�i mai mari �i mai m�runte

Dar ca luna nu-i nici una 
C� lumin�-ntotdeauna 

Frunz�-n fag frunz� sub fag 
I�i mândru�o pân�-n prag. 

Ie�i mândru�o pân-afar�
C-am venit �i m� duc iar�
Ie�i mândru�o pân�-n preg 
De �i-am fost vreodat� drag. 

25. Într-o sar� pe c�rare - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

Într-o sar� pe c�rare 
Merge-un voinic la plimbare 
Hai c�-i rost 
Iar o hoa�� de nevast�
Scoate capul p� fireast�
Hai voinice, 
Haide hai c�-i rost 

M�i b�iete din c�rare
N-a�tepta mult îmbiare 
Hai c�-i rost 

Intr� p� u��-n c�scioar�
C� b�rbatu-i dus la moar�
Hai voinice, 
Haide hai c�-i rost 

Când fu dragostea mai dulce 
Pe b�rbat dracu-l aduce 
Aoleu!
D� cu pumnul la fereastr�
Deschide u�a nevast�!
Hai nevast�, haide c� mi-i frig! 
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M�i b�rbate ce-ai p��it
De, din drum iar ai venit 
A�a pe frig 
M-am întors dup� cojoc 
C� era s�-nghe� pe loc 
M�i nevast� haide, drumu-mi d�!

Fugi nevast� de pe lad�
C�ci cojocul meu e-n lad�
F�!
Da cojocu-n lad� nu-i 
C�-i în fundul podului 
Mergi b�rbate,du-te dup� el 

El la lad� se repede 
Pe b�iat în lad� vede 
Aoleu!
P�s�ric� p�s�rea

Ce cau�i în lada mea? 
Uite, uitea-acuma ce te faci? 

�i ia biciul din cuiere
�i mi-l arde peste �ele 
Aoleu!
P�i �i mi-l scoate p� fereastr�
�i se-apuc� de nevast�
Hei acum nevast� ce te faci? 

M�i b�rbate nu m� bate 
C� eu nu-s ca h�lelalte 
Stai, nu da! 
C� eu nu-s ca h�lelalte 
Ca s� dau lâna-mi în parte 
Stai b�rbate, stai �i nu mai da! 
C� eu cât� torc atâta torc 
�i cât� nu mai pun pe foc 
Stai b�rbate, stai �i nu mai da! 

26. M�i b�di�� de la cai -  Geoagiu 

Culeg. Berian Adina-elev� �c.Gen.Geoagiu 
Inf. Berian Maria, 73 ani, 1984 

M�i b�di�� de la cai 
Spune, gura cui o dai? 
D�-mi-o mie datorie 
Pân� la Sfânta M�rie 

�i-apoi când mai vii la noi 
Î�i dau gura înapoi 
S� m� �tergi de datorie 
Pân� �i-oi fi drag� �ie!

27. Frunz� verde de mohoru - Geoagiu 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Boldor Elena, 62 ani, 1985 

Frunz� verde de mohoru 
Zisa maica s� m�-nsoru

Eu maic� m-oi însura 
�i-oi face pe pofta ta 

�i-o s�-mi iau fat� s�rac�
F�r� boi �i f�r� vac�
�i-o s�-mi iau fat� s�rac�
Numai ochii ei s�-mi plac�.
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Dac� ochii ei nu-mi plac 
Cas� cu ea n-o s� fac 
Dar dac� ochii-mi vor place 

Cas� amândoi vom face 
Dac� ochii ei îmi plac 
Boi �i vac� o s�-mi fac. 

28. Cini ne-o desp�r�ât pe noi - Or��tioara de Sus 

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Negoiu Simona-elev� �c.Gen. nr. 1 Or��tie,1995 

Cin’ ne-o desp�r�ât pe noi 
Pe noi bade pe-amândoi 
De-atunci dealul s-o bo�ât
De noi c� ne-o desp�r�ât. 

Dealul cu p�durile
Oameni r�i cu gurile 

Dealul cu p�durea sa 
Oameni r�i cu gura rea 

Mori bade s� m�r �i eu 
S� ne fac�-un copâr�eu
S� ne-ngroape pe-amândoi 
La arinii din z�voi.

29. Pare-mi mie ori s-aude - Homorod 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Clon�a Maria, 50 ani, 1985 

Pare-mi mie ori s-aude 
Lai, lai, lai 
Pare-mi mie ori s-aude 
Lai, lai, lai 
Gura badii nu �tiu unde
Lai, lai, lai 
Gura badii nu �tiu unde
Lai.

Pare-mi mie ori se vede 
Lai, lai, lai 
Pare-mi mie ori se vede 
Lai, lai, lai 

Casa badii unde �ede
Lai, lai, lai 
Casa badii unde �ede
Lai.

Casa �i cu gr�dina
Lai, lai, lai 
Casa �i cu gr�dina
Lai, lai, lai 
Care ne �tiu dragostea 
Lai, lai, lai 
Care ne �tiu dragostea 
Lai.
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30. Arde focu-n paie ude - Homorod 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Pascu Nicodim, 59 ani, 1984 

Arde focu-n paie ude 
Strig la mândra nu m-aude 
Doarme nu �tiu unde 
Doarme-nchis�-n cas�
C� m�icu�a ei n-o las�
La mine s� ias�
Hei, hai, inima 
R�u m� doare r�u m� doare

Dup� cineva.
Eu te-a�tept b�di��
Sara pe ulit�
Dar m�icu�a nu m� las�
Ca s� ies din cas�
Hei, hai, inima 
R�u m� doare r�u m� doare
Dup� cineva. 

31. Frunz� verde foaie frag� - Homorod 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Pascu Maria, 26 ani, 1980 

Foaie verde foaie frag�
Vine badea �i m�-ntreab�
Spune-mi drag� mândruli��
De ce e�ti a�a micu��

Uit�-te mândro la mine 
C�-s de trei ori ca �i tine 

Po�i s� fii badeo de patru, 
C� nu n-ai �tiut ce-i dragu. 

Cine nu �tie ce-i dragu 
Poate cre�te-nalt ca bradu 
Eu de-aceea n-am crescut 
C� de mic� am �tiut.
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32. Cucuruz cu r�d�cin� - Boze�
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Rusu Maria, 52 ani, 1985 

Cucuruz cu r�d�cin�
Nu m� blestema vecin�
Trandafirule, leag�n�-m� dorule 

Vino sara pe la noi 
Ca s� d�m ap� la boi 
Trandafirule, leag�n�-m� dorule 

33. T�t a�a-mi zâc oamenii - V�leni

Culeg. Blaga Liliana-elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf. Blaga Lucre�ia, 57 ani, 1984 

T�t a�a-mi zâc oamenii 
M�i dorule 
C� acas� n-oi muri  
M�i dorule 
N-oi muri în patul meu  
M�i
�i-a lai la lai...... 
C-am s� mor la f�g�d�u
Dorule.

T�t a�a-mi zice lumea 
M�i dorule 
C� n-am s� mor la casa mea 
M�i dorule 
�i-n loc de graiul popii 

M�i
�i-a lai la lai...... 
O s�-mi cânte cetera�ii
Dorule.

F� Doamne cu min’ ce vrei  
M�i dorule 
Du-m�-n iad ori du-m�-n rai 
M�i dorule 
În iad n-oi mere nicicând 
M�i
�i-a lai la lai...... 
C-am s� merg în rai cântând 
Dorule.
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34. M�icu�� maic� - Geoagiu 

Culeg. C�r�gu� Mihaela-elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf. C�r�gu� Ioan, 38 ani, 1984 

M�icu�� maic�
Numai dou� fete ai 
Prin str�ini s� nu le dai 
Destul c� m-ai dat pe mine 
Unde nu cunosc pe nime’ 

M�icu�� maic�
Numai ploaia o cunosc 
Ce cade de sus în jos 
�i frunza de m�r�cine
Aia cre�te-n sat la mine. 

M�icu�� maic�
C�te lacrimi am v�rsat
Po�i face-o fântân�-n sat 

O fântân� �i-o g�leat�
Cin trece s� bea ap�.

M�icu�� maic�
Greu e mam�-ntre str�ini 
Ca o floare între spini 
Bate vântul �i-o cl�te�te 
De str�ini ea se love�te.

M�icu�� maic�
Du-m� mam�-ntre vecini 
S� te v�d sara când cini 
Diminea�a când prânze�ti
Peste zi cum mai tr�ie�ti.

35. Teiule frunz� rotat� - Geoagiu 

Culeg. Bulbucan Elisabeta-elev� �c.Gen. Geoagiu 
Inf. Bulbucan Maria, 49 ani, 1982 

Teiule frunz� rotat� –bis- 
Bine mai era odat�
Când st�team cu Leana-n poart�

�i-o �ineam de cingâtoare –bis- 
�i-o-ntrebam pe cin’ mai are –bis- 

Ea s�raca se jura –bis- 
C� n-are pe nimenea –bis- 

Dar asear� la fântân� –bis- 
O prins�i cu doi de mân� –bis- 

Teiule frunz� rotund� –bis- 
Ia mai f� o�âr de umbr�
S� mai stau cu Leana-n lunc�

Tu cu umbra ta umbroas� –bis- 
Eu cu mândra mea frumoas� –bis-. 
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36. La fereastra mândrii mele - Cigm�u

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

Hai
La fereastra mândrii mele 
Mândrii mele 
P�i r�s�rit-au li bi da bi dumba 
R�s�rit-au dou� stele 

Hai
Nu �tiu stele-or r�s�rit 
R�s�rit
P�i nu �tiu stele-or r�s�rit
Ori mândra s-o logodit . 

Hai
Las-o s� se logodeasc�
Logodeasc�
P�i las-o s� se logodeasc�
Numai s� nu se c�iasc�.

Hai
Fosta-i mândro când ai fost 
Când ai fost 
P�i fosta-i mândro când ai fost 
�i-ai r�mas v�rzar de post . 

Hai
Fosta-i floare de cicoare 
De cicoare 
P�i fosta-i floare de cicoare. 
�i-ai r�mas m�lai cu moare. 

Hai
Fosta-i floare înflorit�
Înflorit�
P�i fosta-i floare înflorit�
�i-acuma e�ti ofilit�.

37. Iepurele-i bun de zam� - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

U iu iu �i iu m� cheam�
Iepurele-i bun de zam�
Iepuroaica de friptur�
Mândra de �ucat pe gur�

U iu iu �i u iu m�i
Ta ra ra di ra ra ra di ram 
Hai iu iu iu iu iu iu  
C� desar� frigem puiu. 
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U iu iu �i iu m� lele
M�m�liga ta de lele 
Ce frumos ficior te cere 
Io s� fiu ca tine-a� mere 

U iu iu �i u iu m�i
Ta ra ra di ra ra ra di ram 
Hai iu iu iu iu iu iu  
C� desar� frigem puiu. 

38. Ce ne-om face  - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

Ce ne-om face noi �âganii
Dac� vin americanii 
C� ne pu�c� cu halice 
�i ne scoate din service 

�âganii din Baia-Mare 
�i-au cump�rat „refuzoare” 
�i cându-i foamea mai mare 
Ascult� câte-o cântare. 

Hai mândru�o s� fugim 
La fabric� la Cugir 
C-acolo îi plat� bun�
Cinsprezece lei pe lun�.

Hai mândro cu mini la Deva 
S�-�i cump�r un ceas Pobeda 
Ceasu face tica-taca 
�i ma��le oaca-oaca. 

39. Mândru�o ce suflet ai - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

P�i mândru�o ce suflet ai 
Cer guri�� �i nu-mi dai 
�ie-�i pare r�u de somn 
�i eu nu mai pot de dor. 
Cum ar fi ,ce-ar mai fi 
Amândoi de ne-am iubi 
Tir li li li li li
S� nu �tie oamenii 
Tir li li li li li . 

Nu �tiu, tu mândru�a mea 
Te gânde�ti la mine-or ba 
Ori mai ai pe cineva 
De-mi încurc� dragostea 
Cum ar fi ,ce-ar mai fi 
Amândoi de ne-am iubi 
Tir li li li li li
S� nu �tie oamenii 
Tir li li li li li . 
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C� eu pui�orul meu 
N-am decât pe Dumnez�u
Singur �i cu dorul t�u –bis- 
Cum ar fi ,ce-ar mai fi 

Amândoi de ne-am iubi 
Tir li li li li li
S� nu �tie oamenii 
Tir li li li li li . 

40. Cine-o pus crâ�mu�a-n poart� - Cigm�u
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

Bat�-l Dumnez�u s�-l bat�
Pe �l cu copel� lat�
C� mi-o pus crâ�mu�a-n poart�
De umbl� �i mâ�a beat�
�i nevasta câteodat�.

Sara când vin de la plug 
Nu �tiu, boii s�-i dejug 
Ori la popa s� m� duc. 
P�rinte, sfin�ia ta, 
Hai c�-mi moare nevasta 

M�i b�rbate nu fii prost –bis- 
Nevasta la crâ�m-o fost. 
Dac� nu m� crezi p� mine 
Dasc�ru �tie mai  bine. 

Cu primaru satului –bis- 
Rupt-o furca patului 
Prim�ru�u bea cu cana 
Nevasta-�i cu damigeana. 
�i bat�-l Dumnez�l s�-l bat�
Cine-o pus crâ�mu�a-n poart�.

41. De-a� muri de dor de dor - Cigmau 
Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Filip Ion, 55 ani, 1992 

De-a� muri de dor, de dor 
Nici la toamn� nu m�-nsor
Leano, Lenu�a mea 
Nici la toamn� nici la var�
Nici la haia prim�var�
Leano, Lenu�a mea 

S� fac fetele s� moar�

Nevestele s� dea-n boal�

Leano, Lenu�a mea 
S� fac fetele s� moar�
Nevestele s� dea-n boal�
Leano, Lenu�a mea 

Nu m�-nsor s�-mi iau so�ie
Cu trei rânduri lungi de vie 
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Leano, Lenu�a mea 
Eu s� muncesc la mo�ie
Ea s� vând�-n pr�v�lie
Leano, Lenu�a mea 

Ea s� vând� la creioane 

La feciori s� dea bomboane 
Leano, Lenu�a mea 
Ea s� vând� la peni��
La feciori s� dea guri��
Leano, Lenu�a mea. 

42.Cântecul lui V�lean -Boze�
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf. Buda Adam, 75 ani, 1985  

Foaie verde m�gheran(bis)
Tic�losu de V�lean

Când venea duminica(bis) 
V�leanu nost se g�ta

�i pe uli�� pornea(bis) 
Cu trei mândre-al�turea 

La o cas-o fat� drag�(bis)  
Scoase capu pe fereastr�

Haida hai V�lene-n cas�
Vinul ro�u-i pus pe mas�

Vinul ro�u-i îndulcit(bis) 
Pentru tine drag iubit 

V�lean fata asculta(bis) 
�i în cas� c� intra 

Cu mândra lui închina(bis) 
Vinul ro�u c� gusta 

Apoi capul îl durea 
�i acas� se-ntorcea 
�i pe maic�-sa ruga 

F�-mi m�icu�� drag� patul(bis) 
C� m� doare tare capul 

Maica patul îi f�cea(bis) 
�i la mândre blestema 

Eu �i-am spus �i �i-oi mai spune(bis) 
Mândrele capul �i-or pune 

Spusu-�i-am V�lene spus(bis) 
Mândrele capul �i-or pus 

C�nd era la miez de noapte(bis) 
V�leanu era pe moarte 

Când era la miez de zi(bis) 
V�leanu nostru muri 

Clopotele când b�teau
Oamenii se întrebau 
Cine oare-o mai murit? 

O murit V�lean murit 
Cu vin ro�u otr�vit 
De mândra ce l-o iubit. 
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43.Cântecul lui V�lean -Geoagiu 
Culeg.Lup Marius-elev �c. Gen. Geoagiu 
Inf. Lup Gheorghe, 38 ani, 1984 

Spusu-�i-am V�lene spus (bis) 
Mândrele capul �i-o pus(bis) 

Eu �i-am spus �i �i-oi mai spune(bis) 
Mândrele capul �i-or pune(bis) 

Când era duminica(bis) 
V�lean în sat c� pleca
Cu trei mândre-al�turea 

Numai drag� mândra lui  
Scoas� capu p� fireastr�
Haida, hai V�lene-n cas�
Vinul ro�u-i cald  pe mas�.

Vinul ro�u-i îndulcit 
Pentru tine pui iubit. 
V�lean în cas� intra 
Din vin ro�u c� gusta 

R�u capul c� îl durea(bis) 
�i spre cas� c� pleca(bis) 

F�-mi m�icu�� drag� patul 
C� m� doare tare capul 
Maica patul c�-i f�cea
�i la mândre blestema. 

Eu �i-am spus �i �i-oi mai spune(bis) 
Mândrele capul �i-or pune(bis) 

Când era la miez de noapte(bis) 
V�leanu tr�gea pe moarte(bis) 

Când era la cânt�tori
Pe V�lean îl trec fiori 
Când era la miez de zi 
V�leanu nostru muri. 

44.Omu-n lume cât tr�ie�te -Geoagiu 
Culeg. Alb Mariana-elev�, �c. Gen. Geoagiu
Inf. Alb Ana,34 ani,1984 

Omu-n lume cât tr�ie�te
Strânge �i agonise�te(bis)

Tra, la, la,....................... 
Strânge-avere-�i face cas�
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Tra, la, la,.......................... 
�i-apoi moare �i le las�
Tra, la, la,......................... 

Omule ce via�� ai 
Mândr� ca floarea de mai (bis) 
Tra, la, la,.............................. 
Vinde-averea �i-�i bea banii 
Tra, la, la............................... 
Numai s�-�i r�mân� anii 
Tra, la, la............................. 

Strânge omul ca furnica 
De moare nu ia nimica(bis) 
Tra, la, la............................... 

Patru scânduri prins�-n cui 
Asta e averea lui 
Tra, la, la.............................. 
Patru scânduri jeluite 
�i cinci cuie ruginite. 
Tra, la, la............................... 

Omule de ce tr�ie�ti
Dac� tot îmb�trâne�ti(bis)
Tra, la, la................................. 
Mai bine de ai t�i
Tra, la, la................................ 
�i n-ai mai îmb�trâni
Tra, la, la................................. 

45.V�zui toamna cum se las� – Geoagiu B�i
Culeg.Olar Nicoleta-elev�
�c. Gen. Geoagiu 
Inf. Hanche� Victoria, 63 ani, 1984 

V�zui toamna cum se las�
Neica mi-a plecat de-acas�
Codru-i galben auriu
Dorul inimii pustiu. 

Cade frunza pe c�rare 
Eu am numai sup�rare 

C-ai plecat neic� în lume 
�i n-ai mai venit la mine. 

Neiculi�� de-al t�u dor 
Nici noaptea nuu pot s� dorm m�i
Nu pot noaptea s� m� culc 
Nici pe tine s� m� uit m�i.

46. Oltu-i mare luntrea-i mic� -Boze�
Culeg.Molo� Adina –elev�
�c. Gen. Geoagiu 
Inf. Molo� Valeria ,61 ani, 1984 

Oltu-i mare luntrea-i mic� (bis) 
La, la, la...................................... 

�i tu te duci mai Ionic� (bis) 
La, la, la................................... 
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M�car de m-a� îneca m�i (bis) 

Numai s-o v�d pe mândra (bis) 

Cum o bate maic�-sa m�i (bis) 

Cu un fir de l�mâi�� (bis) 

Peste-a ei dulce guri�� (bis) 

Cu un fir de busuioc (bis) 

Peste sub�irel mijloc (bis).

47. Bat�-te mândru�o bat� - Homorod 
Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Pascu Nicodim ,59 ani ,1985 

1. Bat�-te mândru�o bat� (bis) 
�aptez�ci de draci odat�
Foaie verde 
�aptez�ci de draci odat�
Foaie verde. 

2. Te-am iubit ca pe-o copil� (bis) 
Te-am l�sat ca pe-o str�in�
Foaie verde  

Te-am l�sat ca pe-o str�in�
Foaie verde. 

3. Când �i-o fi mândro mai bine (bis) 
�apte doctori lâng� tine 
Foaie verde 
�apte doctori lâng� tine 
Foaie verde. 

48. Taie badea coasa-n iarb� - Geoagiu 
Culeg.Muntean Silvia –profesor 
Inf.Cristea Valeria ,55 ani ,1985 

1. Dusu-sa b�di�a dus 
La coas� pe deal în sus 
Taie badea coasa-n iarb�
Taie focului s-o ard�

2. S� cosasc� fân pe roua 
Rupa-i-s� coasa-n dou�

Taie badea coasa-n iarb�
Taie focului s-o ard�

3. S� cosasc� floricele 
Rup�-i-s� coasa-n ele 
Taie badea coasa-n iarb�
Taie focului s-o ard�.
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49. Lun� lun� e�ti nebun� – Homorod 

Culeg.Muntean Silvia –profesor 
Inf.Clon�a Maria ,50 ani ,1985 

Lun�, lun� e�ti nebun� m�i ,m�i
C� lumini noaptea-n gr�din�
Lun� ,lun� e�ti m�rea��
C� lumini noaptea pe cea��
Lun� ,lun� e�ti m�rea��
C� lumini noaptea pe cea��

C� de la lumina ta of ,of 
Tu mi-ai stricat dragostea 
Lun� ,lun� lucitoare 

Ce lumini noaptea-n c�rare
Lun� ,lun� lucitoare 
Ce lumini noaptea-n c�rare.

Lun� ,lun� e�ti nebun� of ,of 
C� lumini noaptea-n gr�din�
Lun� ,lun� lucitoare 
Ce lumini noaptea-n c�rare
Lun� ,lun� lucitoare 
Ce lumini noaptea-n c�rare.

50. Colea-n vale la doi fagi – Renghet 

Culeg.Muntean Silvia –profesor 
Inf.Popa Aurel ,74 ani ,1985 

Colea-n vale doi fagi
Unde se iubeau doi dragi (bis) 

Când au fost la logodit (bis) 
P�rin�ii nu i-o-nvoit 

Ei tare s-au sup�rat
De mân� c� s-au luat 
�i în râu s-au înecat 

�i le spun p�rin�ilor 
L�sa�i fii-n voia lor 
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51. Lelea Floare – Boze�

Culeg.Muntean Silvia –profesor 
Inf.Rusu Maria ,52 ani ,1985 

Lelea Floare,lelea Floare-a lui Dumitru 
Taie lemne ,taie lemne cu cu�âtu
�i m� cheam� s� le crep 
Da nu m� duc c� z�u m� tem. 
�i m� cheam� s� le crep 
Da nu m� duc c� z�u m� tem 

Lele Floare ,lele Floare leag�-mi capu 
Leag�-mi capu ,leag�-mi capu c� m�
doare
�i mi-l leag� c-o �tergur�

C�-i bolnav de beutur�
�i mi-l leag� c-o �tergur�
C�-i bolnav de beutur�.

Eu m� duc ,eu m� duc la lelea Floare 
Cu ulcica ,cu ulcica dup� moare 
Ea în loc s�-mi deie moarea 
Îmi arat� cepuitoarea 
Ea în loc s�-mi deie moarea 
Îmi arat� cepuitoarea 

52. Când meri bade la p�dure - V�leni
Culeg.Blaga Liliana-elev�
�c.Gen.Geoagiu 
Inf.Blaga Lucre�ia ,56 ani , 1984 

Când meri bade la p�dure bade drag�
Hai la noi dup� secure bade drag�

P�duricea-i verde mândra-n poart�
�ede
Badea drumul trece mândra cu ochii-l 
petrece

S�-�i dau ap� din pahar bade drag�
S� nu strici ceva la car bade drag�

P�duricea-i verde mândra-n poart�
�ede
Badea drumul trece mândra cu ochii-l 
petrece
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S�-�i dau ap� cu ulcica bade drag�
S� nu strici la car nimica bade drag�

P�duricea-i verde mândra-n poart�
�ede
Badea drumul trece mândra cu ochii-l 
petrece
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CAPITOLUL V 

CÂNTECE DE C�T�NIE  , OST��E�TI

 Plecarea în r�zboi sau în armat� a tinerilor a stârnit întotdeauna o seam� de 
sentimente contradictorii, care au fost motiv de inspira�ie pentru oameni, realizându-
se cântece pe aceast� tem�.Am g�sit �i noi astfel de cântece pe care le red�m în 
continuare.
            Acestea �i altele de acest fel vor aminti urma�ilor no�tri de faptul c� în anul 
2006 s-a eliminat prin Decret de Stat obligativitatea particip�rii tinerilor la stagiul 
militar.  

1. Într-o sâmb�t� spre sear� - Or��tie

Culeg.Grigorie Sorina-elev�
�c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf.Grigorie Maria-1985

Intr-o sâmb�t� spre sear�
Fluiera un tren în gar�
Nu fluiera altceva 
Fluiera plecarea mea 
Of,Leana mea armata-i grea! 

Dup� dou� luni de zile 
O mic� scrisoare-mi vine 
Scrisoare de la m�icu�a
C� se m�rit� Lenu�a.
Of,Leana mea armata-i grea! 

Când scrisoarea o citii 
La maior eu c� fugii. 
Bun� seara domn maior, 
Da�i-mi voie s� m�-nsor.  
Of,Leana mea armata-i grea! 

�i maiorul fiind bun 
Imi f�cu foaie de drum 
�i maiorul fiind bun 
Imi f�cu foaie de drum 
Of,Leana mea armata-i grea! 

Drum la deal �i drum la vale 
M�-ntâlnii cu Leana-n cale. 
Bun� ziua tu Lenu��,
S� tr�ie�ti �i tu Gheorghi��.
Of,Leana mea armata-i grea! 

M�i Gheorghi�� vii acas�
�i eu mâine sunt mireas�,
Sunt mireasa altuia 
Pentru neglijen�a ta. 
Of,Leana mea armata-i grea!

CAPITOLUL V
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2. Frunz� verde foi m�runte - Geoagiu B�i

Culeg.Olar Nicoleta-elev�
�c.Gen.Geoagiu 
Inf.Olar Elena,62 ani,1984 

Foaie verde foi m�runte
Frunz� foi m�runte 
Se �terge mândra pe frunte 
Frunz� foi m�runte 

Nu se �terge de-asudat�
Frunz� foaie lat�
Se �terge de sup�rat�
Frunz� foaie lat�

C� pleac� badea-n armat�
Frunz� foaie lat�
Ia-m� b�di�� cu tine 
Frunz� de m�line 

Eu mîndru�o te-a� lua 
Frunz� viorea 
 Dar armata-i tare grea 
Frunz� viorea 

De-ar fi pu�ca iarb� verde 
Frunz� foaie verde
Regimentul plin de fete 
Frunz� foaie verde 

�i-a mea mândr� c�pitan 
Frunz� tulipan 
A� mai c�t�ni un an 
Frunz� tulipan

3. Pleac� trenul din Ardeal -Or��tie
Culeg.Hasna Maria-elev�
�c.Gen.Nr.1 Or��tie
Inf. Hasna Elena,31 ani,1985  

Pleac� trenul din Ardeal of ! of ! 
Pleac� trenul din Ardeal 
Înc�rcat cu militari 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

�i-l întreab� colonelul of ! of !    
�i-l întreab� colonelul 
De ce plânge Ionelul 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o ! 

Ori i dor de cas� tare of ! of !    
Ori i dor de cas� tare 
Ori i grea arma-n spinare. 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

Nu mi-i grea arma-n spinare of ! of !
Nu mi-i grea arma-n spinare  
Dar mi-i dor de-acas� tare. 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

C-am l�sat trei surioare of ! of !
C-am l�sat trei surioare 
�i-o mândru�� ca o floare. 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

Surioara cea mai mic� of ! of !
Surioara cea mai mic�
Mi-o trimis o scrisoric�.
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!
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Surioara cea mai mare of ! of !    
Surioara cea mai mare 
Mi-o trimis felicitare. 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

Iar mândru�a ca o floare of ! of !    
Iar mândru�a ca o floare 
Mi-o trimis o s�rutare. 
�i-auzi tu �i-auzi tu Lenu�o!

4. Pe dinsus de Baia Mare - Aurel Vlaicu 

Culeg. Rusan Elena – elev�
�c. Gen. Nr.1 Or��tie
Inf.Rusan Veronica, 65 ani, 1985 

Pe dinsus de Baia Mare 
Lino Lenu�a mea Leano 
Merge-un c�pitan c�lare-bis- 
Lino Lenu�a mea Leano 

C�pitanul fluierând 
Militarii to�i plângând. 

De ce plânge�i militari 
Ori vi-i dor de fete mari? 

Nu ni-i dor de fete mari 
Dar ni-i fric� de maghiari. 

N-am mai cosit prin fânea��
N-am mai strâns fete în bra��.

C�pitane, c�pitane 
Ia mai intr�-n cancelarie 

�i caut� prin dosare 
Foaia mea de liberare!

5. Ie�i m�icu�� la r�scruce -Geoagiu 

Culeg. Mocanu Dorina-elev�
�c.Gen.Geoagiu 
Inf. Mocanu Sofia 1984 

Ie�i m�icu�� la r�scruce 
S� vezi neam�u cum m� duce 

Neam�u merge tot c�lare 
Eu cu rani�a-n spinare 

Neam�u-n urm� tot cântând 
Eu-nainte suspinând 

�i din gur� cuvântând(bis) 

Neam�ule nu m�-mpu�ca
C� m� doare inima 

C-am l�sat trei surioare 
�i-o m�icu�� iubitoare 

Fetele s-or m�rita
�i m�icu�a m-a�tepta.
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6. M-o luat neam�u c�tan� – V�leni (Mermez�u)

Culeg. Muntean Silvia-profesor 
Inf. Rusan Ionel, 58 ani, 2005 

M-o luat neam�u c�tan�-bis- 
La pu�c� de bun� sam�-bis-

Eu la pu�c� n-am fost bunu-bis- 
�i m-o dat neam�u la tunu-bis- 

Neam�ule d�-mi drumu-acas�
C-o crescut iarba de coas�.

�i mi-e holda de plivitu 

�i mândru�a de iubitu. 

Eu c�tan� la-mp�ratu
Mândra-o r�sculat tot satu. 

Decât la-mp�rat c�tan�
Mai bine-n codru cu pan�.

C� din codru vii acas�
Din c�tane nu te las�.

7. Mai ’nainte - Geoagiu 

Culeg.Muntean Silvia-profesor 
Inf.Cristea Valeria,55ani, 1985 

Mai ’nainte de r�zboi
Eram ca oamenii de seam�
Hai,hai 
Aveam nevast� �i copii 
Dar le l�sai pe toate-n grab�.

�i-apoi când �ara ne-a chemat 
Ca s� ne facem datoria 
Hai,hai 
L�sai la margine de sat 
Pe dr�g�la�a mea Maria. 

Când m-am întors în satul meu 
Atunci îmi spuser� vecinii 
Maria- i de ru�ine-n sat 
C�ci tr�ise cu str�inii. 

Cum ai putut s� fii mi�ea
Când eu eram în ��ri str�ine
S� m� în�eli în casa mea 
Când eu gândeam numai la tine?  

Inelul dat acum doi ani 
Nu �i-a vorbit nimic de mine? 
El nu �i-a spus c� sunt orfan 
�i c� te am numai pe tine?



143

Am venit satule iarã

CAPITOLUL VI 

MELODII DE JOC

  Repertoriul de dansuri populare se execut� pe melodii care împreun� alc�tuiesc o 
alt� form� de exprimare a localnicilor, m�rturie a optimismului �i vitalit��ii sale. 
Dansurile se deosebesc din punct de vedere coregrafic, ritmul fiind elementul 
caracteristic de expresie peste care se împletesc o mul�ime infinit� de melodii. 
 C�lu�arul, dans ceremonial la origine, î�i face sim�it� prezen�a cu ocazia s�rb�tori- 
lor de iarn� când dansatorii duc cu ei colindele de gazd�.
 Alte dansuri specifice zonei sunt: M�runta, Ha�egana, Învârtita, �arina, �op�ita, 
B�tuta, Haid�ul, Romana, Fecioreasca.  
 Am înregistrat pu�ine melodii de joc nepropunându-mi acest lucru, dintre care 
unele mi-au fost fluierate cu gura, iar altele au fost cântate la vioar� . Pe acestea le-am 
pus pe note si le pute�i vedea în cele ce urmeaz�.

1. Învârtita „Frunza” (Renghet) 

Inf. Stoica Alexandru, vioar�
84 ani, 1985 

CAPITOLUL VI
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2. Învârtit� (Renghet) 
Inf. Stoica Alexandru, vioar�
84 ani, 1985 

3. B�tut� (Renghet) 
Inf. Stoica Alexandru, vioar�
84 ani, 1985 

4. Învârtit� (Renghet) 
Inf. Stoica Alexandru, vioar�
84 ani, 1985 
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5. Romana (Geoagiu) 
Inf. Rus Ileana, voce 
21 ani, 1992 

6. Haid�u (Geoagiu) 
Inf. Rus Ileana, voce 
21 ani, 1992 

7. Învârtita (Geoagiu) 
Inf. Rus Ileana, voce 
21 ani, 1992 

8. Învârtit� „A boului” (Geoagiu) 
Inf. Bacr�u Bu�i , l�utar
65 ani 1969 
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43. St�nil� Marius – 65,66,67,68 
44. Stârc Andreea – 97,98 
45. Stoica Cristian - 107 
46. Stoica Sonia - 47 
47. �ofrone Ioan - 61 
48. �endrescu Monica – 12,120 

49. T�ban Elena – 74,75,77,85 
50. Tonceanu Drago�
51. Truc� Adrian – 55,62 
52. Zaharie Dan - 99

II. Obiceiuri de prim�var�

1. Budoi Iulia - 6 
2. Cristian Andreiu - 8 
3. Cristian Cristina - 3 
4. R�ceu Ramona - 7 
5. Romo�an Ana Maria – 1,2 
6. Truca Elena – 9 

III. Obiceiuri ocazionale 

1. Gridan Rare� – 12 
2. Her�a Florina – 14 
3. Joca Pu�a - 2 
4. Muntean Silvia – 

1,4,5,6,7,8,9,10,11,13
5. Romo�an Ana Maria – 3
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IV. Cântecul propriu-zis 

1. Alb Mariana - 44 
2. Berian Adina - 26 
3. Blaga Liliana – 33,52 
4. Bulbucan Elisabeta - 35 
5. C�r�gu� Mihaela - 34 
6. Gârjob Maria - 19 
7. Lup Marius - 43 
8. Molo� Adina – 23,46 
9. Muntean Silvia – 

1,2,4,5,6,7,8,9,11-22,24,25,27-
32,36-42,47-51,

10. Olar Nicoleta - 45 
11. Oprean Anca - 10 

12. �tefan Dorina – 3 

V. Cântecul de c�t�nie
1. Grigorie Sorina – 1 
2. Hasna Maria - 3 
3. Olar Nicoleta - 2 
4. Rusan Elena - 4 
5. Mocanu Dorina - 5 
6. Muntean Silvia – 6,7 

VI. Cântecul de joc 
1. Bacrau Buti - 8 
2. Rus Ileana – 5,6,7 
3. Stoica Alexandru – 1,2,3,4 
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CUVÂNT FINAL

Din TEZAURUL FOLCLORIC al zonei Orăştie noi atât am reuşit să  adunăm, iar 
datorită faptului că prin pensionare m-am despărţit de elevii mei, am fost nevoită să 
mă opresc din cercetarea începută cu mulţi ani în urmă  şi care se regăseşte în această 
carte.

Cartea se adresează în primul rând locuitorilor de azi şi de mâine dar şi celor născuţi 
în aceste localităţi şi care din diferite motive au părăsit locurile natale întorcându-se 
periodic cu drag pe uliţele copilăriei. Pentru unii sunt pagini de nostalgie, pentru alţii 
poate fi un  ghid folositor în diferite împrejurări.                                                             

Vã mulţumesc dragii mei elevi cã aţi înteles mesajul meu, chiar dacă unii dintre voi  
vor fi surprinşi cã abia acum se finalizeazã aceastã acţiune începută cu mulţi ani în 
urmã.  Stiu cã mulţi dintre informatorii noştri au plecat  „din lumea cu DOR în cea fãrã 
de DOR” dar avem mulţumirea că ne-au lăsat moştenire acea parte pe care am reusit 
fiecare dintre noi sã o preluãm.

Fiicei mele Elena Mitrofan , devenită profesor de muzică, îi mulţumesc pentru aju-
torul dat ca şi culegător  şi în transcrierea unor colinde, dar în special în tehno-redac-
tarea acestei cărţi,  o muncă deloc uşoară. Soţului meu Nicu şi celor trei copii ai mei  
Elena, Luminiţa şi Titus le adresez mulţumiri speciale pentru înţelegerea pe care au 
avut-o în toţi anii, cînd am consumat o mare parte din timpul familiei pentru acest 
proiect.

Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să pot lucra ziua sau noaptea, în situaţia în 
care credeam la un moment dat că n-o s-o mai pot face, din motive grave de sănătate.

Nădăjduiesc din suflet că munca noastră a tuturor va fi apreciată cel puţin proporţional 
cu pasiunea şi efortul depus.

       Prof. Silvia Muntean
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GLOSAR

A.

Ambroasă- ambrozie, licoare fermecată (mitologia greacă)
Arvună- avans
Alduit- binecuvântat
Arcăţ- salcâm
A adeveri- a confirma, a susţine un adevăr

B.

Birău- primar
Biraie,birăiţă- primăriţă
Bistoş,ă- mândru,ă
Boltă- magazin universal
Buestru- mers special al calului când acesta calcă deodată cu două picioare din 
aceeaşi parte
Boţit- încreţit

C.

Capelă- bonetă de postav cu cozoroc moale; era purtată de militari
Caier- lână de tors
Câlţi- caier de cânepă
Copârşeu- sicriu
Câşeşte- hâşie,alungă
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Chistăşe- mândră
Chitit- împodobit
Chişchineu- broboadă, batic gros
Ciubăr- butoi de lemn
Colere(în)- încolo
Căpăstru- curele ce se pun pe capul calului, măgarului
Curmănat, curmat- care prezintă o adâncitură (referitor la munţi,plai)
Călămară- călimară
Corn de masă- colţ, margine

D.

Dalbă,dalbe- albe,imaculate,curate,neprihănit
Datină-obicei,tradiţie
Deşti- deget
Diac- cantor, cântăreţ de strană(ortodox)
Doaşte- doage de butoi
Dripuesc- bătucesc,bătătoresc
Dumbravnic- plantă cu flori frumos mirositoare cu flori roşu închins,trandafirii sau 
pestriţe. Regional i se mai spune popelnic.

F. 

Fatiol- acoperământ mortuar                                                                                   
Fonhiu – specie de plantă verde
Frâu – curele pentru cai
Fuior – caier de lână
Frâu de cristal – frâu preţios (pentru bogaţi)
Feştelit – murdărit, mânjit, mâzgălit
Fele – măsură pentru băutură
Făgădău – han, ospătărie, cârciumă
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G.

Gătat,a se găta – a se îmbrăca frumos
Ghin – vin
Glajă – sticlă
Groşiţă – monedă austriacă de argint
Grădişte – ridicătură rămasă în lunca unui râu în urma unor eroziuni

H.

Halelalte – celelalte
Hintee – trăsură, caleaşcă (din maghiară)
Holburat - învolburat
Hudiţă – uliţă
Hoaspă – uscată, subţire

I. 

Iarbă creaţă – izmă, mentă

Î.

A îmbăla – a umple cu bale, cu salivă
Înceluit – înşelat, amăgit, ademenit, momit
Împupit – îmbobocit
Înşeuat, neînşeuat – cu şa, fără şa

J.

Jiţ – jilţ, fotoliu
Jude – primar 
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June – fecior, tânăr
Junel, junelaş - tinerel
Jolj – pânză

L.

Lepădat – renegat, părăsit
Ler – aflat în floarea vârstei
Lermior, lermion – ler + mior
Logofăt – titlu de mare demnitar în orânduirea feudală
Leuzată – lăudată                                                                                            

M. 

Motroaşcă, motronc – un ştergar cu nod la un capăt în care se punea cenuşă sau sare 
Mior – ied, miel, mânz înţărcaţi 

N. 

Nedeie – petrecere câmpenească ; loc plan pe vârful unui munte

O.

Obloc – deschidere pentru gunoi la grajd
Oblic – înclinat
A oblici – a dibui, a afla
Oţâr – puţin
Oblindit - îmbolnăvit
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P.

Pană – se foloseste compus cu alţi termeni putând exprima plante ca: pana-
zburătorului, pana-gâştei etc.
Păcurar – cioban
Petrece prin – intră prin (ex. inel)
Pece – carne de porc, muşchi
Pene – ornament făcut din pene de păun care se pune la pălărie ; flori
Piroi – cui mare
A priveghea– a păzi ceva, a supraveghea
Priveală– privelişte
Privedere – privire
Policuţă – raft, etajeră
Porumbele – porumbiţe
Porumbac – pestriţ
Popelnic – dumbravnic
Progadie – cimitir
Pobeda – marcă rusească de ceas

R.

Ruje – măceş, trandafir

S. 

Siminoc (siminic) – plantă cu flori galbene ce îşi păstrează culoarea şi aspectul natu-
ral şi după ce se usucă
Simbrie – răsplată
A slobozi – a elibera,a primi cu colinda
Stog – grămadă mare de snopi de grâu, de fân
Stolnic – şef bucătar boieresc
Streşinit – acoperit (referitor la gard)
Smintit – nebun
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Sucere – sucire, învârtire                                                                                      
Suna, sunile – rochie, rochiile
Stobor – îngrăditură la fântână

Ş.

A ştrincăni – a tricota
A şerpui – a forma o linie unduitoare ca mersul şarpelui
Ştergură-ştergar

T.

Târniţat, târnit, târnuit – târât pe jos
Tier – farfurie
Tină – noroi
Tinghisit – brodat
Tizărat – loc mlăştinos
Tort – fir de lână
Troian – grămadă, morman

Ţ.

Ţifraş – împodobit
Ţâpău – pâine mică

U.

Urjinuţă – pe înserat
Urghisit – oropsit, desconsiderat
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V.

Vatră – teren pe care se întind pământurile cultivate din jurul satului

Z.

Zăbreală – zăbrea, gratie
Zbărdar – tâmplar, bardaş                                                                               
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