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Copiii sunt îmbrăcaţi în costume naţionale, au trăistuţe de colindători. Într-o parte este aşezat un 
colţ ţărănesc unde stau „gazdele”(părinţi) care sunt colindate. 
 

COLIND  ”DOMN, DOMN  SĂ-NĂLŢĂM” 
Am plecat să colindăm 
Domn, domn, să-nălţăm 
Când boierii nu-s acasă         bis 
Domn, domn, să-nălţăm. 
 
Au plecat la vânătoare 
Domn, domn, să-nălţăm 
Să vâneze căprioare             bis 
Domn, domn, să-nălţăm. 
 
Căprioare n-au vânat 
Domn, domn, să-nălţăm 
Şi-au vânat un iepuraş         bis 
Domn, domn, să-nălţăm. 
 
Să facă din pielea lui 
Domn, domn, să-nălţăm 
Veşmânt frumos Domnului  bis 
Domn, domn, să-nălţăm. 
 

 
    Bună seara gospodari   

V-au venit colindători, 
  Deschideţi-ne porţile 
  Că de-aseară stăm pe-afară, 
  Picioarele ne-ngheţară, 
  Streşinile-au picurat 
  Şi ne-a nins şi ne-a plouat! 
  Mânaţi, măi! 

     
    Lasă-ne găzduţă-n casă, 
    Că-i neaua pân  la fereastră, 
    Iar noi suntem mititei 
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    Şi ne latră câinii răi 
    Şi suntem atât de mici  
    Că de-abia plesnim din bici. 
    Bici cu vârf de mătasă 
    Bine v-am găsit acasă, 
    Bici cu vârf de busuioc 
    Sănătate şi noroc! 
    Mânaţi, măi! 
 
    Găzduţă de nu ne crezi, 

Ieşi afară de ne vezi, 
Nu ieşi cu mâna goală, 
Ci cu covrigei în poală. 
Dă-mi gazdă un colăcel 
Nu mă vezi că-s mititel? 
Mai dă-mi şi nişte parale 
Ca să cresc, să mă fac mare 
La anul să-ţi fac urare! 
Mânaţi, măi! 

    
    Aho, aho, copii şi fraţi 
    Staţi puţin şi nu mânaţi 
    Lângă boi v-alăturaţi 
    Şi cuvântul mi-ascultaţi: 
    S-a sculat mai an 
    Bădica Traian 
    Şi-a-ncălecat 
    Pe-un cal învăţat 
    Cu numele Graur 
    Cu şaua de aur 
    Cu frâu de mătasă 
    Cât viţa de groasă 

Mânaţi, măi! 
 
    Şi-n scări el s-a ridicat 
    Peste câmpuri s-a uitat 
    Ca s-aleagă loc curat 
    De arat şi semănat. 
    Şi curând s-a apucat 
    Câmpul neted de arat 
    În lungiş şi-n curmeziş, 
    S-a apucat într-o joi 
    C-un plug cu şase boi 
    Boi-bourei 
    În coadă codălbei 
    in frunte ţântăţei. 
    Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
    Şi sunaţi din zurgălăi! 
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    Boişorii dinainte 
    Cu corniţe poleite, 
    Boişorii din mijloc  

Cu corniţele de foc, 
Boişorii de la roată 
Cu corniţele de piatră. 
Mânaţi, măi! 

 
    Toată ziua a lucrat 
    Brazdă neagră-a răsturnat 
    Şi prin brazdă-a semănat 
    Grâu mărunt şi grâu de vară 
    Deie Domnul să răsară! 

Mânaţi, măi! 
 
    Mâine anul se-nnoieşte 

Pluguşorul se porneşte 
Şi începe a ura 
Pe la case-a colinda. 
Iarna-i grea, omătul mare 
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug 
De sub brazda de sub plug. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 

    Şi sunaţi din zurgălăi! 
 
    Anul vechi s-a înserat 
    Anul nou s-a luminat 
    Şi ne-am gătit de urat. 
    Mâine anul se-nnoieşte 
    Vă urăm împărăteşte 
    Cum e din bătrâni lăsat 
    Să v-aducă rod bogat 
    De pe câmpul semănat. 

Mânaţi, măi! 
      
       Vin copii colindători 

   În Ajun de sărbători 
   Vin copiii voinicei 
   Cu glasuri de clopoţei. 
   Iată-i vin pocnind din bici 
   Cu buhai şi cu tilinci 
   Şi încep a colinda 
   Pe la case a ura. 
   Vin copiii, vin cu spor 
   Să vă spună tuturor 
   Veselul lor pluguşor 
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   Să vă spună sănătate, 
   Bucurie, spor la toate! 
   Ia sunaţi din zurgălăi 
   Să se-audă-n munţi şi văi, 
                           Hăi, hăi! 

  
   Aho, aho copii şi fraţi 
   Staţi puţin şi ne-ascultaţi 
   C-am venit cu pluguşorul 
   Că aşa ne-a mânat dorul! 
   Iată anul s-a sfârşit 
   A crescut şi-a-mbătrânit 
   Dar noi ştim c-am mai crescut 
   Anul repede-a trecut 
   Ne-am făcut şi mai cuminţi 
   Intrebaţi-i pe părinţi 
   Ia sunaţi din zurgălăi 
   Şi pocniţi din bice, măi… 
  

   Bucuros şi-nzăpezit 
   Anul nou a şi venit 
   Acum iată-l îmbrăcat 
   În strai alb imaculat, 
   Este anul care vine 
   El ne-aduce numai bine 
   Şi va creşte câte-un pic 
   Cum creşte bobul în spic. 
 
   Vă dorim să aveţi parte 
   Numai de noroc în toate 
   Şi urăm şi celor mari, 
   Harnicilor gospodari 
   Să se bucure de bine 
   Să se bucure oricine 
   De viaţă, de sănătate 
   De iubire şi dreptate 
   S-aibă de toate pe masă  
   Şi-nţelegere în casă 
   Mai mulţi bani în buzunar 
   Şi mult soare-n calendar! 
   Ia mai mânaţi măi, flăcăi 
   Şi sunaţi din zurgălăi! 

 
    Să răsară grâu de vară 
    Să fie pace în ţară 
    Şi la anul când venim 
    Sănătoşi să vă găsim, 
    Anii toţi ca să vă fie 
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    În belşug şi bucurie. 
Mânaţi, măi! 

 
    Să aveţi belşug în toate 

Grâu, secară şi bucate 
Şi prin pod şi prin cămară 
Şi prin tindă şi pe-afară, 
Să vă fie casa-casă, 
Să vă fie masa-masă, 
S-aveţi pruncii sănătoşi, 
Să crească mari şi frumoşi, 
Dar să fie şi cuminţi 
Să asculte de părinţi. 
Mânaţi, măi!   

 
    De urat am mai ura, 
    Dar ni-i că vom însera 
    Pe la curtea dumneavoastră 
    Departe de casa noastră. 
    Dumneavoastră s-aveţi parte 
    De curţi nalte, luminate 

Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
    Şi sunaţi din zurgălăi 
    Să se-audă-n munţi şi-n văi! 
   
    În seara lui Vasile Sfântu 
    Mi-a furat căciula vântu 
    Şi mi-o duse sub fereastră 
    Chiar la casa dumneavoastră 
    Şi venind după căciulă 
    Să vă spun şi-o urătură: 
    Cum a dat Dumnezeu an 
    Holde mândre lui Traian, 
    Astfel să dea şi la voi 

Ca s-avem parte şi noi. 
Mânaţi, măi! 

 
   

COLIND „SUS BOIERI, NU  MAI  DORMIŢI” 
Sus boieri nu mai dormiţi 
Vremea e să vă treziţi. 
Casa să v-o măturaţi, 
Lerui,ler 
Şi masa s-o încărcaţi 
Lerui, ler 
 
Că umblăm şi colindăm 
Şi pe Domnul căutăm. 
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Din seara Ajunului 
Lerui, ler 
Până-ntr-a Crăciunului 
Lerui, ler 
 
Că S-a născut Domn prea bun  
În sălaşul lui Crăciun, 
Că s-a născut Domn frumos 
Lerui, ler 
Numele lui e Hristos 
Lerui, ler 

 
   Casa în care am intrat 
    E de binecuvântat 
    Dupa legea creştinească 
    Numele să-şi împlinească 
    Şi-ntre lumânări aprinse 
    Mesele să-i fie-ntinse 
    Şi-ncărcate cu bucate... 
    Să trăiţi în sănătate 
    Şi-n unire şi-n cinstire 
    Că ne-aţi dat adăpostire. 

 
    Să trăiţi, să înfloriţi 
    Să nu mai îmbătrâniţi 
    Ca merii, ca perii 
    În mijlocul verii, 
    Să fiţi tari ca piatra 
    Şi iuţi ca săgeata, 
    Harnici ca albina 
    Ageri ca lumina. 
    Viaţă lungă, bani în pungă 
    Tot anul să vă ajungă! 
     
    Noi vă zicem să trăiţi 

Întru mulţi ani fericiţi 
Şi ca pomii să-nfloriţi 
Şi ca ei să-mbatrâniţi! 

 
Sus mai sus v-am înalţat 
Ce-am ştiut noi v-am urat 
Să rămaneţi sănătoşi,  
Sănătoşi şi bucuroşi. 

 
    C-am ajuns ziua cea sfântă  

Cand colindele se cantă, 
Sărbătoarea lui Hristos 
Să vă fie de folos. 
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Iată anul s-a sfârşit 
A crescut, a-mbătrânit 
A fost bun sau a fost rău 
Ştie numai Dumnezeu. 

 
    Am cântat, am colindat 

Pe la case am urat 
Iar acuma v-am lasat 
Că noi suntem mititei 
Ne mănâncă câinii răi. 
 

COLIND ”URARE” 
Verde cetină de brad 
Noi vă colindăm cu drag 
De cu seară gospodari 
Să trăiţi voi, oameni mari. 
 
Copilaşi colindători, 
Cete mari de urători 
Vă aduc iar pe la case 
Vorbe calde şi frumoase. 
 
Cu urări de bucurie 
La tot omul ca să fie, 
Mult noroc şi spor la toate, 
Bucurie, sănătate. 

 
Şi iar cetină de brad 
Acuma că v-am urat, 
După cum prea bine ştiţi 
Urarea să o plătiţi. 

 
C-un bănuţ şi-un colăcel 
Să ne bucurăm de el, 
Cu mere şi mai mulţi bani 
Că vă spunem:”La mulţi ani!” 

 
 
    Să fii gazdă sănătoasă 
    C-ai primit urarea noastră 
    Domnul să îţi dea de toate 
    Mult noroc şi sănătate 
    Şi la anul când venim 
    Sănătoşi să vă găsim. 
    Anii toţi ca să vă fie 
    În belşug şi veselie. 
    Rămâi gazdă sănătoasă 
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    Şi la anul tot voioasă. 
    La ureche clopoţei 
    Opriţi plugul măi flăcăi! 
    Hăi, hăi! 
 
 

 
COLIND „CAPRA” 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Vine lupu-n urma ta 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Ne temem că te-a mânca 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa. 
 
Noi am prins-o pe-nserat 
Şi-am venit cu dânsa-n sat, 
Aşa-i din bătrâni lăsat 
Cu căpriţa de umblat. 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa. 
 
Foaie verde şi-un grăunte 
Asta-i capra de la munte. 
De la munte din Carpaţi 
Ce tot umblă pe sub brazi. 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa. 
 
Capra noastră-mpestriţată, 
Ce stai aşa supărată? 
Spune doar făr’ de necaz 
Ai mâncat tu ceva azi? 
Behehe, behehe, behehe, behehe, 
Behehe, behehe, behehe, behehe. 
 
Foaie verde de alună, 
Ia-ţi căpriţă sara bună, 
Hai căpriţă, hai afară 
Că la anul venim iară! 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa. 
 

Copiii primesc de la gazde nuci, mere şi covrigi, apoi dansează o horă împreună cu părinţii şi 
Moş Crăciun, care le împarte daruri. 

 


