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1 Iată, vin colindători 
 

Iată vin colindatori,  

Florile dalbe,  

Noaptea pe la cântători,  

Florile dalbe, florile dalbe..  

  

Şi ei vin mereu, mereu,  

Florile dalbe,  

Şi-l aduc pe Dumnezeu,  

Florile dalbe, florile dalbe. 

 

Dumnezeu adevărat,  

Florile dalbe,  

Soare-n raze luminat.  

Florile dalbe, florile dalbe. 

 

2 Deschide ușa creștine 
 

Deschide usa crestine 

Deschide usa crestine 

Ca venim din nou la tine 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Drumu-i lung si-am oboist 

Drumu-i lung si-am obosit 

De departe am venit.  

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Si la Viflaeem am fost  

Si la Viflaeem am fost  

Unde S-a nascut Hristos,  

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Si-am vazut pe-a Sa mama 

Si-am vazut pe-a Sa mama 

Pe care Maria-o cheama.  

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Cum umbla din casa-n casa  

Cum umbla din casa-n casa  

Ca pe fiul ei sa nasca. 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Umbla-n sus si umbla-n jos 

Umbla-n sus si umbla-n jos 

Ca sa nasca pe Hristos.  

La mulți ani, mulți ani cu bine 

Umbla-n jos si umbla-n sus 

Umbla-n jos si umbla-n sus 

Ca sa nasca pe Iisus,  

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Mai tarziu gasi apoi 

Mai tarziu gasi apoi 

Un staul frumos de oi. 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Si acolo pe fan jos 

Si acolo pe fan jos 

S-a nascut Domnul Hristos 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Cete de ingeri coboara 

Cete de ingeri coboara 

Staulul de-l inconjoara. 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Ingerii cu flori in mana 

Ingerii cu flori in mana 

Impletesc mandra cununa 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Pe cununa-i scris frumos 

Pe cununa-i scris frumos 

"Astazi s-a nascut Hristos!" 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Care cu puterea Sa  

Care cu puterea Sa  

Mantui-va El lumea 

La mulți ani, mulți ani cu bine 

 

Si-de acum pana-n vecie  

Si-de acum pana-n vecie  

Mila Domnului sa fie 

La mulți ani, mulți ani cu bine 
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3 Sculati, gazde, nu dormiti 

 

Sculati, gazde, nu dormiti,  

Vremea e sa va treziti. 

Sculati, gazde, nu dormiti,  

Vremea e sa va treziti. 

Casa sa vi-o aranjati,  

Flori de mar,  

Si masa s-o incarcati 

Flori de mar. 

 

Ca umblam si colindam 

La multi ani sa va uram,  

Ca umblam si colindam 

La multi ani sa va uram,  

Sa traiti, sa-ntineriti,  

Flori de mar,  

Pentru multi ani fericiti,  

Flori de mar. 

 

Si la anul vom veni,  

Numai daca ni-ti pofti. 

Si la anul vom veni,  

Numai daca ni-ti pofti. 

Si mai multe vom ura,  

Flori de mar,  

Un cocut faca ni-ti da,  

Flori de mar. 

 

Si colinda nu-i mai multa,  

Sa traia cine asculta! 

Si colinda nu-i mai multa,  

Sa traia cine asculta! 

Si colinda-i atata,  

Flori de mar,  

Cine-asculta sa traia,  

Flori de mar!  

 

4 Închinarea pastorilor 
 

Noi umblam si colindam  

Florile dalbe  

Pe Dumnezeu cautam  

Florile dalbe  

Alergaram si-L aflaram 

Florile dalbe  

In iesle la boi, nascut  

Florile dalbe  

 

Vantul dulce tragana  

Florile dalbe 

Pruncul de mi-L leagana 

Florile dalbe  

Ploaia calda, fiul scalda  

Florile dalbe  

Neaua ninge, nu-L atinge  

Florile dalbe  

 

Pruncul mainile-si intinde  

Florile dalbe  

Maica sfanta le saruta  

Florile dalbe  

La pamant plecandu-le  

Florile dalbe  

Si noi sarutandu-le  

Florile dalbe  

 

Bucurosi sa-L praznuim  

Florile dalbe 

Cu daruri, sa-L daruim  

Florile dalbe  

Cu stele albe de flori  

Florile dalbe  

Si-o oaie cu miel prior  

Florile dalbe 

 

5 O, ce veste minunată 
 

O, ce veste minunată!  

În Betleem ni s-arată 

Astăzi s-a născut  

Cel făr' de-nceput 

Cum au zis prorocii.  

Astăzi s-a născut  

Cel făr' de-nceput 

Cum au zis prorocii.  

 

Că la Betleem Maria 

Săvârşind călătoria,  

Într-un mic sălaş,  

Lângă-acel oraş,  

A născut pe Mesia.  

Într-un mic sălaş,  

Lângă-acel oraş,  

A născut pe Mesia.  
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Pe fiul în al Său nume,  

Tatăl L-a trimis în lume,  

Să se nască 

Şi să crească,  

Să ne mântuiască. 

Să se nască 

Şi să crească,  

Să ne mântuiască. 

 

6 Astăzi s-a născut Hristos 
 

Astăzi s-a nascut Hristos, 

Mesia chip luminos 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

 

Mititel, înfășetel , 

În scutec de bumbăcel, 

Laudăți și cântați, 

Și vă bucurați! 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

 

Vântul bate, nu-l răzbate, 

Neaua ninge, nu-l atinge, 

Lăudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

 

Și de acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie, 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

 

7 La Betleem colo jos 
 

La Betleem colo jos 

Cerul arde luminos 

Preacurata 

Naste astazi pe Hristos 

 

Naste-n ieslea boilor 

Pe-mparatul tuturor 

Preacurata 

Sta si plange-ncetisor 

 

N-are scutec de-nfasat 

Nici hainute de-mbracat 

Preacurata 

Pentru pruncul de-mparat 

 

Nu mai plange maica mea 

Scutecele noi ti-om da 

Preacurata 

Pentru prunc al infasa 

 

8 Sus la poarta Raiului 
 

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului 

Paste turma Tatalui, turma Tatalui 

 

R: Linu-i lin si iara lin, bate vantul 

frunza lin 

Lin si iara lin 

 

Dar la turma cine sta, oare cine sta  

Sta chiar Maica Precista, Maica Precista 

R: 

Langa ea un leganel, leagan leganel 

Cu un copilas in el, copilas in el 

R: 

Copilasul cand plangea, puiul cand 

plangea 

Maica Sfanta-l legana, Maica-l legana 

R: 

Copilasul cand dormea, puiul cand 

dormea 

Maica Sfanta lin canta, Maica lin canta 

R: 

 

9 We wish you a Merry Christmas 
 

We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry Christmas 

And a happy New Year.  

 

Good tidings we bring 

To you and your kin  

We wish you a merry Christmas 

And a happy New Year!  



Corul mixt „Victor Frunză” 

 4 

 

A bring us a figgy pudding  

A bring us a figgy pudding 

A bring us a figgy pudding 

And bring it out here!  

Good tidings we bring 

To you and your kin; 

We wish you a merry Christmas 

And a happy New Year!  

 

We won't go until we get some 

We won't go until we get some 

We won't go until we get some 

So bring it out here!  

Good tidings we bring 

To you and your kin; 

We wish you a merry Christmas 

And a happy New Year!  

 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

And a happy New Year.  

Good tidings we bring 

To you and your kin; 

We wish you a merry Christmas 

And a happy New Year! 

 

 

10 Colindița 
 

Colindita nu-i mai multa 

Sa traiasca cine-asculta 

Sus la cer o inaltam  

Si la gazde o-nchinam 

O-nchinam cu veselie 

Si cu mare bucurie 

C-am ajuns seara de Ajun 

A batranului Craciun!  

 

Sus mai sus v-am inaltat 

Ce'am stiut noi v-am cantat 

Sa ramaneti sanatosi  

Sanatosi si bucurosi 

C-am ajuns ziua cea sfanta 

Cand colindele se canta 

Sarbatoarea lui Hristos 

Sa va fie de folos! 

 

 

 

 Silent night 
 

Silent night, Holy night 

All is calm, all is bright 

Round yon virgin, mother and 

child 

Holy infant, tender and mild 

Sleep in heavenly peace, 

Sleep in heavenly peace. 

 

Silent night, Holy night 

Son of God, love's pure light 

Radiant beams from thy holy 

face 

With the dawn of redeeming 

grace, 

Jesus, Lord at thy birth 

Jesus, Lord at thy birth. 

 

Silent night, Holy night 

Shepherds quake, at the sight 

Glories stream from heaven 

above 

Heavenly, hosts sing Hallelujah. 

Christ the Savior is born, 

Christ the Savior is born 

 

 

** La multi ani ! 

 

La multi ani cu sanatate sa va dea 

Domnul tot ce doriti, zile senine si 

fericire, la multi ani sa traiti. 

 

Va fie viata numai lumina ,a in lumina 

sa dainuiti, pentru credinta si mantuire la 

multi ani sa traiti, la multi ani fericiti. 
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English Carols 

 

1. Deck the halls 

 

 

Deck the halls with boughs of holly,  

Fa la la la la, la la la la.  

Tis the season to be jolly,  

Fa la la la la, la la la la.  

 

Don we now our gay apparel,  

Fa la la, la la la, la la la.  

Troll the ancient Yule tide carol,  

Fa la la la la, la la la la.  

 

See the blazing Yule before us,  

Fa la la la la, la la la la.  

Strike the harp and join the chorus.  

Fa la la la la, la la la la.  

 

Follow me in merry measure,  

Fa la la la la, la la la la.  

While I tell of Yule tide treasure,  

Fa la la la la, la la la la.  

 

Fast away the old year passes,  

Fa la la la la, la la la la.  

Hail the new, ye lads and lasses,  

Fa la la la la, la la la la.  

 

Sing we joyous, all together,  

Fa la la la la, la la la la.  

Heedless of the wind and weather,  

Fa la la la la, la la la la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jingle bells 

 

 

Dashing through the snow 

In a one horse open sleigh 

O'er the fields we go 

Laughing all the way 

 

Bells on bob tails ring 

Making spirits bright 

What fun it is to laugh and sing 

A sleighing song tonight 

 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

 

A day or two ago 

I thought I'd take a ride 

And soon Miss Fanny Bright 

Was seated by my side 

The horse was lean and lank 

Misfortune seemed his lot 

We got into a drifted bank 

And then we got upsot 

 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh ® 
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3. Santa Claus Is Coming To Town 

 

{ I just came back from a lovely trip 

along the Milky Way 

Stopped off at the north pole to spend a 

holiday 

 

I called on dear old Santa Claus 

To see what I could see 

He took me to his workshop 

And told his plans to me, so…} 

 

 

You better watch out, you better not cry 

Better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is comin' to town 

 

He's making a list and checking it twice 

Gonna find out who's naughty and nice 

Santa Claus is comin' to town 

He sees you when you're sleepin' 

 

He knows when you're a wake 

He knows if you've been bad or good 

So be good for goodness sake 

Oh! You better watch out, you better not 

cry 

Better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is comin' to town 

 

With little tin horns and little toy drums 

Rooty toot toots and rummy tum tums 

Santa Claus is comin' to town 

And curly head dolls that toddle and coo 

Elephants, boats and kiddie cars too 

Santa Claus is comin' to town 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On Christmas Eve in 1818 

A blizzard stranded the tiny village of 

Ogledorf 

Nestled in the Austrian mountains 

That same day the people of St. 

Nicholas' church found their organ 

broken 

So the priest and organist began 

composing a song that could be sung 

without  

An organ yet beautiful enough to express 

their Christmas joy 

All day and all night long they worked 

And at midnight the gentle carol Silent 

Night was born 

The pure clear tones echoed through the 

hills 

And the world has been captured by the 

beauty of that simple song ever since. 
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1 Gazde mari nu mai dormiti 

 

Gazde mari nu mai dormiti 

Lilioara trandafir 

Ca nu-i vreme de dormit, 

Lilioara trandafir 

 

Da-i vreme de colindat 

Lilioara trandafir 

Si cocosii au cântat 

Lilioara trandafir 

 

Da-i vreme de-mpodobit 

Lilioara trandafir 

Si Craciunul a sosit 

Lilioara trandafi 

 

2 Bună dimineața la Moș Ajun! 
 

Buna dimineata la Mos Ajun!  

Am venit si noi o data,  

La un an cu sanatate,  

Domnul sfant sa ne ajute,  

La covrigi si la nuci multe.  

 

Buna dimineata la Mos Ajun!  

Aceasta seara este pentru noi 

Cea mai frumoasa dintre sarbatori 

Caci noi cu totii venim acum 

A va ura de Mos Ajun! 

 

Buna dimineata la Mos Ajun!  

Ne dati, ne dati, ne dati ori nu ne dati?  

Si la anul sa venim 

Sanatosi sa va gasim! 

Ne dati, ne dati, ne dati ori nu ne dati?  

Buna dimineata la Mos Ajun! 

 

3 Noi în seara de Crăciun 
 

Noi in seara de Craciun 

Laudam pe Cel Preabun 

Bun esti, Doamne, bun.  

Colindam colind duios 

Domnului Iisus Hristos.  

Bun esti, Doamne, bun.  

Noi umblam sa implinim 

Obiceiul din batrani.  

Bun esti, Doamne, bun.  

Obicei de colindat,  

Pe la case de urat.  

Bun esti, Doamne, bun. 

 

 

4 Trei crai de la Răsărit 

 

Trei crai de la rasarit 

Spre stea au calatorit 

Si-au mers dupa cum citim 

Pana la Ierusalim 

Acolo dac-au ajuns 

Steaua-n nori li s-a acuns 

Si le-a fost a se plimba 

Prin oras a intreba.  

 

Unde S-a nascut, zicand: 

Un Crai mare de curand?  

Iar Irod imparat 

 

Auzind s-a tulburat.  

Pe crai grabnic i-a chemat 

Si in taina i-a-ntrebat 

Ispitindu-i vru setos 

Ca sa afle pe Hristos.  

 

Craii daca au plecat 

Steaua iar s-a aratat 

Si a mers pan'a statut 

Und' era Pruncul nascut.  

Si cu toti s-au bucurat 

Pe Hristos dac-au aflat 

Cu daruri s-au inchinat 

Ca unui Mare-mparat. 

 

 

 5 Troparul Nasterii Domnului 

 

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul 

nostru, răsărit-a lumii Lumina 

cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau 

stelelor, de la stea s-au învățat să se 

închine Ție, Soarelui dreptatii, și să Te 

cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, 

Doamne, slavă Ție. 


