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Dintre toate câte sunt 

Sărbători pe-acest pământ , 

Nu e alta mai frumoasă 

Decât Crăciunul cel Sfânt. 

 

Noi am pregătit colinde 

Şi din suflet le cântăm, 

Bucurii şi sănătate 

În pluguşor vă urăm. 

 

Mai avem şi-alte surprize; 

Vă lăsăm să le aflaţi; 

Sus cortina! Deci fiţi gata 

Ca să ne aplaudaţi! 

 

Sus, boieri, nu mai dormiţi, 

Vremea e sa va gătiţi. 

Casa sa v-o măturaţi 

Si masa s-o încărcaţi. 

 

Noi umblam si colindam 

Si pe Domnul căutăm 

Din seara Ajunului,  

Până-ntr-a Crăciunului. 

 



Ce se vede-n depărtare? 

Parcă soarele răsare. 

Este steaua lucitoare 

Seamăn ca ea alta n-are. 

 

STEAUA- colind 

 

Cerul si-a deschis soborul, 

Leru-i, Doamne, Ler, 

Au pornit cu pluguşorul 

Îngerii din cer. 

 

Vin copii colindători 

În ajun de sărbători 

Vin copiii voinicei 

Cu glasuri de clopoţei 

Şi încep a colinda 

Pe la case a ura: 

 

Aho, aho, copii şi fraţi 

Staţi puţin şi nu mânaţi! 

Mâine anul se-nnoieşte 

Pluguşorul se porneşte 

Şi începem a ura 

Pe la case-a colinda 

 

Câte flori sunt în livadă 

Atâţia galbeni în ladă. 

Câţi cărbuni sunt în cuptor 

Atâtea vite-n obor 

Anul fie cu belşug 

Pentru brazda de la plug 



La mulţi ani cu sănătate 

Să vă dea Domnul de toate! 

 

Ia pocniţi din bice, măi! 

Şi sunaţi din zurgălăi 

Să se-audă-n munţi şi văi! 

Mânaţi, măi, hăi, hăi… 

 

Mâine anul se-nnoieşte 

Pluguşorul se porneşte 

Pluguşor cu şase boi, 

Pluguşor mânat de noi. 

 

Iarna-i grea, omătul mare, 

Semne bune anul are, 

Semne bune de belşug 

Pentru brazda de sub plug. 

 

Ia mânaţi, că sunteţi mulţi, 

Să răsune până-n munţi 

Prin codrii strălucitori 

De lumină şi ninsori. 

Mânaţi mai, hăi, hăi … 

 

Aho, aho, copii şi fraţi 

Staţi puţin şi m-ascultaţi. 

Daţi mâna cu mic, cu mare, 

Ca să facem o urare 

O urare nouă dragă 

Pentru familia-ntreagă. 

 

Câte frunze în frunzar 



Atâţia bani în buzunar 

Câtă trestie pe casă 

Atâţia bani fie pe masă 

Câte pietre la fântână 

Atâtea oale cu smântână. 

 

Să vă fie casa – casă! 

Să vă fie masa – masă! 

Şi la anul să trăiţi 

Să vă găsim înfloriţi 

Ca merii, ca perii, 

În mijlocul verii. 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Şi la anul tot voioasă! 

Ia mai mânaţi măi, hăi, hai… 

 

SEMĂNATUL 

- mai multe fete aruncă pe rând cu grâu - 

 

Să ningă, 

Să plouă, 

Să picure rouă. 

Şi grâu să-ncolţească, 

Bogat să rodească 

S-aducă belşug 

Din brazda de plug, 

Copiii să crească, 

Mulţi ani să-nflorească! 

Ca merii, ca perii 

În mijlocul verii, 

Tari precum piatra, 

Iuţi ca săgeata, 



Tari precum fierul, 

Iuţi ca oţelul. 

La anul şi „La mulţi ani!” 
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