
Cantec de craciun 

 
Din an in an sosesc mereu 
La geam cu Mos Ajun, 
E ger cumplit, e drumul greu, 
Da-i obicei strabun. 
 
Azi cu stramosii cant in cor 
Colindul sfant si bun. 
Tot mos era si-n vremea lor 
Batranul Mos Craciun. 
 
E sarbatoare si e joc 
In casa ta acum, 
Dar sunt bordeie fara foc 
Si maine-i Mos Craciun. 
 
Si-acum te las, fii sanatos 
Si vesel de Craciun, 
Dar nu uita, cat esti voios 
Romane sa fiï bun 
 

Domn, domn sa-naltam 

Am plecat sa colindam  
Domn, Domn sa-naltam  
Cand boierii nu-s acasa  
Domn, Domn sa-naltam  
 
Si-au plecat la vanatoare  
Domn, Domn sa-naltam  
Sa vaneze caprioare  
Domn, Domn sa-naltam  
 
Caprioare n-au vanat  
Domn, Domn sa-naltam  
Si-au vanat un iepuras  
Domn, Domn sa-naltam  
 
Sa faca din blana lui  
Domn, Domn sa-naltam  
Vesmant frumos Domnuluï.  
Domn, Domn sa-naltam 

 

Florile dalbe 

Scoal� gazd� din p�tu�  
Florile dalbe,  
�i ne d� un col�cu�  
Florile, florile dalbe  
 
C� m�muca n-o f�cut  
Florile dalbe  
Sit� deas� n-o avut  
Florile, florile dalbe  
 
Pe cand sit�-o c�p�tat  
Florile dalbe  
Covata i s-o cr�pat  
Florile, florile dalbe  
 
Când covata o lipit  
Florile dalbe  
Cuptorul nu s-o urnit  
Florile, florile dalbe  
 
Când cuptorul o pornit  
Florile dalbe  
Anul Nou o �i zânit  
Florile, florile dalbe  
Florile, florïle dalbe. 
 

Mos craciun cu plete dalbe 

Mo� Cr�ciun cu plete dalbe  
A sosit de prin n�me�i  
�i aduce daruri multe  
La feti�e �i b�ie�i  
 
Mo� Cr�ciun, Mo� Cr�ciun  
 
Din b�trâni se poveste�te  
C�-n to�i anii negre�it  
Mo� Cr�ciun pribeag sose�te  
Niciodat� n-a lipsit  
 
Mo� Cr�ciun, Mo� Cr�ciun  
 
Mo� Cr�ciun cu plete dalbe  
Încotro vrei s-o apuci  
�i-a� cânta Florile dalbe  

De la noi s� nu te duci!  
 
Mo� Cr�ciun, Mo� Cr�cïun! 
 

O, brad frumos 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 
Tu esti copacul credincios, 
Ce frunza nu si-o pierde, 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 
 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Verdeata ta imi place. 
Cand o revad sunt bucuros 
Si vesel ea ma face. 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Verdeata ta imi place. 
 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschimbata. 
Ma mangai si ma faci voios 
Si ma-ntaresti indata. 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschïmbata. 
 

O, ce veste minunata 

O ce veste minunata  
In Betleem ni s-arata  
Ca s-a nascut trup  
Trup din duhul sfint  
Fecioara curata.  
 
Ca la Betleem Maria  
Savarsind calatoria  
In sarac locas  
Lang-acel oras  
A nascut pe Mesia.  
 
Pe Fiul cel din vecie,  
Ce L-a trimis Tatal mie  
Sa se nasca si sa creasca  
Sa ne mantuïasca 
 

Steaua sus rasare 

Steaua sus rasare  
Ca o taina mare  
Steaua straluceste  
Si lumii vesteste  
Si lumii vesteste  
 
Ca astazi Curata  
Preanevinovata  
Fecioara Maria  
Naste pe Mesia  
Naste pe Mesia  
 
Magii cum zarira  
Steaua si pornira  
Mergand dupa raza  
Pe Hristos sa-l vaza  
Pe Hristos sa-l vaza  
 
Si daca pornira  
Indata-L gasira  
La Dansul intrara  
Si se inchinara  
Si se inchinara  
 
Cu daruri gatite  
Lui Hristos menite  
Luand fiecare  
Bucurie mare 
Bucurie mare  
 
Care bucurie  
Si aici sa fie  
De la tïnerete  
Pan-la batranete  
Pan-la batranete 

 

Trei pastori 

Trei pastori se intalnira  
Si asa se sfatuira  
Raza soarelui  
Floarea Soarelui  
 
Haideti fratilor, sa mergem  



Floricele sa culegem  
Raza soarelui  
Floarea Soarelui  
 
Se le culegem cu vita  
Sa-mpletim o cununita  
Raza soarelui  
Floarea Soarelui  
 
Si sa facem o cununa  
S-o impletim cu voie buna  
Raza soarelui  
Floarea Soarelui  
 
Sa o ducem lui Hristos  
Sa ne fie de folos  
Raza soarelui  
Floarea Soareluï 
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Iata vin colindatori  
 
Iata vin colindatori  
Colinda, colinda, colinda, colinda  
 
Iata vin colindatori  
Florile-s dalbe  
Noapte-a pe la cântatori  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
 
Si ei vin mereu, mereu  
Florile-s dalbe  
Si v-aduc pe Dumnezeu  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
 

Dumnezeu adevarat  
Florile-s dalbe  
Soare-n raze-a luminat  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
 
Sculati gazde nu dormiti  
Florile-s dalbe  
Vremea e sa va treziti  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
 
Si-i vremea de colindat  
Florile-s dalbe  
Si cocosii or cântat  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
 
Si-i vremea de-mpodobit  
Florile-s dalbe  
Caci Craciunul a sosit  
Florile-s dalbe  
 
Colinda, colinda, colinda  
  
Buna dimineata la Mos Ajun  
 
Buna dimineata la Mos Ajun / la Mos 
Ajun  
Ne dati ori nu ne dati  
Ne dati ori nu ne dati, ne dati, ne dati?!  
 
C-am venit si noi o data  
La un an cu sanatate  
Domnul Sfânt sa ne ajute  
La covrigi si la nuci multe  
 
Buna dimineata la Mos Ajun / la Mos 
Ajun  
Ne dati ori nu ne dati  
Ne dati ori nu ne dati, ne dati, ne dati?!  
 
C-am venit si noi o data  

La un an cu sanatate  
Si la anul când venim  
Sanatosi sa va gasim  
 
Buna dimineata la Mos Ajun / la 
Mos Ajun  
Ne dati ori nu ne dati  
Ne dati ori nu ne dati, ne dati, ne 
dati?!  
  
  
O, ce veste minunata  
 
O, ce veste minunata  
Din Viflaim ni se-arata  
Astazi s-a nascut   
Cel far? de-nceput  
Cum au spus proorocii.  
 
Mergând Iosif cu Maria  
În Viflaim sa se-nscrie  
Într-un mic salas   
Lânga-acel oras  
L-a nascut pe Mesia.  
 
Pe pruncul cel din Vecie  
Ce mi l-a dat Tatal mie  
Sa se nasca  
Si sa creasca  
Sa ne mântuiasca.  
  
 Astazi s-a nascut Hristos  
Astazi s-a nascut Hristos  
Mesia ? chip luminos  
Laudati si cântati  
Si va bucurati  
 
Mititel, înfasetel  
În scutec de bumbacel  
Laudati si cântati  
Si va bucurati  
 
Vântul bate ? nu-l razbate  
Neaua ninge ? nu-l atinge  
Laudati si cântati  
Si va bucurati  

 
Si de-acum pâna-n vecie  
Mila Domnului sa fie  
Laudati si cântati  
Si va bucurati  
  
  
La Vifleem  
 
La Vifleem...  
La Vifleem colo-n jos  
Cerul arde luminos  
Preacurata naste astazi pe Hristos.  
 
Naste-n ieslea...  
Naste-n ieslea boilor  
Pe-mparatul tuturor  
Preacurata sta si plânge-ncetisor.  
 
N-are scutec...  
N-are scutec de-nfasat  
Nici hainute de-mbracat  
Preacurata pentru Pruncul de-mparat.  
 
Nu mai plânge...  
Nu mai plânge Maica mea  
Scutecele noi ti-om da  
Preacurata Pruncul Sfânt de-i înfasa.  
 
La Vifleem colo-n jos...  
  
 
Afara ninge linistit  
 
Afara ninge linistit  
Si-n casa arde focul  
Iar noi pe lânga mama stând  
De mult uitaram jocul  
 
În casa patul e facut  
Dar cine sa se culce  
Când mama spune de Isus  
Cu glasul ei cel dulce  
 
Când s-a nascut Isus în fân  
În iesle-ai saraca  



Iar boii peste El suflau   
Caldura ca sa-i faca  
 
Si-au mai venit la El apoi  
Pastorii de la stâna  
Iar îngerii cântau în cor  
Cu flori de crin în mâna.  
  
  
Viflaime, Viflaime  
 
Viflaime, Viflaime  
Cum de n-ai primit în tine  
Pe Fecioara Maria  
Sa nasca pe Mesia  
 
N-ai primit tu, Viflaime  
În casele tale bune  
Sa dai un pic de salas  
Celui mai Sfânt copilas  
 
N-ai stiut tu, Viflaime  
Cu câta dragoste vine  
Cea mai sfânta-ntre fecioare  
A Domnului nascatoare  
 
Pat moale si scutece  
I-au daruit vitele  
Lumina i-a oferit  
O stea de la rasarit.  
 
Poiata întunecoasa  
A fost a Domnului casa  
La venirea Sa în lume,  
Din vina ta, Viflaime.  
  
   
Sus la poarta raiului  
 
Sus la poarta raiului, poarta raiului,  
Paste turma Tatalui, turma Tatalui  
 
Linu-i lin si iara lin  
Bate vântul frunza lin  
Lin si iara lin.  
 

Iar la turma cine sta? Oare cine sta?  
Sta chiar Maica Precista, Maica 
Precista.  
 
Linu-i lin si iara lin  
Bate vântul frunza lin  
Lin si iara lin.  
 
Lânga ea un leganel, da, un leganel,  
Cu un copilas în el, copilas în el.  
 
Linu-i lin si iara lin  
Bate vântul frunza lin  
Lin si iara lin.  
 
Copilasul când dormea, puiul când 
dormea,  
Maica Sfânta lin cânta, Maica lin cânta  
 
Linu-i lin si iara lin  
Bate vântul frunza lin  
Lin si iara lin.  
  
Cerul si Pamântul  
 
Cerul si Pamântul   
În cântec rasuna  
Îngeri si oameni   
Cânta împreuna  
 
Refren:  
Hristos se naste, Domnul coboara  
Îngerii cânta, magii îl adoara  
Pastorii-alearga, ieselea-nconjoara  
Mari minuni se întâmplara.  
 
În Viflaim azi   
 
E mare minune  
Fecioara Maria   
Naste pe Mesia  
 
Refren:....  
 
Din rasarit vin   
Magi cu bucurie,  

Cu dar de smirna   
Aur si tamâie.  
 
Refren:...  
 
 
Din cer cuvântul   
În trup se arata  
Noaptea din lume   
Zi se face-ndata.  
 
Refren:...  
 
Hristos se naste   
Veniti la-nchinare  
Cu vesel suflet   
Vesela cântare.  
  
Florile dalbe  
 
Scoala gazda din patut  
Florile dalbe,  
Si ne da un colacut  
Florile, florile dalbe  
 
Ca mamuca n-o facut  
Florile dalbe  
Sita deasa n-o avut  
Florile, florile dalbe  
 
Pe cand sita-o capatat  
Florile dalbe  
Covata i s-o crapat  
Florile, florile dalbe  
 
Când covata o lipit  
Florile dalbe  
Cuptorul nu s-o urnit  
Florile, florile dalbe  
 
Când cuptorul o pornit  
Florile dalbe  
Anul Nou o si zânit  
Florile, florile dalbe  
Florile, florile dalbe.  
  

Coborât-a, coborât  
 
Coborât-a, coborât  
Ziurel de zi  
Îngerul Domnului Sfânt  
Ziurel de zi  
 
La pastori în Viflaim  
Ziurel de zi  
Aproape de Rusalim  
Ziurel de zi  
 
Pastorii l-au întrebat  
Ziurel de zi  
Ce veste ne-aduci din sat  
Ziurel de zi  
 
Veste buna voi vesti  
Ziurel de zi  
De voi toti vi-ti veseli  
Ziurel de zi  
 
Ca la cântatori târziu  
Ziurel de zi  
Maica Sfânta a nascut fiu  
Ziurel de zi  
 
L-a nascut pe fân uscat  
Ziurel de zi  
Si-i al lumii Împarat  
Ziurel de zi.  
  
Deschide usa crestine  
 
Deschide usa crestine  
Deschide usa crestine  
Ca venim si noi la tine  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
De departe am venit  
De departe am venit  
Drumu-i lung si-am obosit  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Noi la Viflaim am fost  
Noi la Viflaim am fost  



Unde s-a nascut Hristos  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Si-am vazut si pe-a Sa mama  
Si-am vazut si pe-a Sa mama  
Pe care Maria-o cheama  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Cum umbla din casa-n casa  
Cum umbla din casa-n casa  
Ca pe fiul Sfânt sa-L nasca  
La multi ani, multi ani cu bine.  
Umbla-n sus si umbla-n jos  
Umbla-n sus si umbla-n jos  
Ca sa-l nasca pe Hristos  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Umbla-n jos si umbla-n sus  
Umbla-n jos si umbla-n sus  
Ca sa-l nasca pe Isus  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Tot umblând gasi apoi  
Tot umblând gasi apoi  
Un staul mândru de oi  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Îngerii din cer coboara  
Îngerii din cer coboara  
Staulul de-l înconjoara  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Îngerii cu flori în mâna  
Îngerii cu flori în mâna  
Împletesc mândra cununa  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Pe cununa-i scris frumos  
Pe cununa-i scris frumos  
Ca azi s-a nascut Hristos  
La multi ani, multi ani cu bine.  
 
Pe cununa-i scris asa  
Pe cununa-i scris asa  
Ca s-a nascut Mesia  
La multi ani, multi ani cu bine.  

 
Care, cu puterea Sa  
Care, cu puterea Sa  
Va împarati lumea  
La multi ani, multi ani cu bine.  
  
Pe strada din Viflaim  
 
Pe strada din Viflaim  
Merge Maica cu Iosif  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
Când în Viflaim sa iasa  
Se oprira la o casa  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
Lânga poarta-un tânar sta  
Si pe dânsii-i întreba  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
- De unde veniti drumeti  
- Tocmai de la Nazaret  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
Fie-ti mila, tânar bun  
Si nu ne lasa pe drum  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
Ca afara-i frig si noapte  
Maica sfânta nu mai poate  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
Tânarul fiind milos,   
Le raspunse bucuros  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
- Nu departe de imas   
- Are tata meu un grajd  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  

 
Iosif si Maica s-au dus  
Si la grajd ei au ajuns  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
 
Si l-au nascut pe Isus  
Si l-au nascut pe Isus  
Isus s-a nascut  
În seara de Craciun  
  
  
Aseara pe-nserate  
 
Aseara pe-nserate  
Fecioara Maria  
Prin Viflaim cetate  
Calatorind trecea.  
 
Si fiind obosita  
Ea în oras intra  
În Viflaimul mare  
Nimeni nu o primea.  
 
Atunci fecioara sfânta  
Din oras iesi  
Pe câmp, într-o poiata  
Salasul si-l gasi.  
 
Pe paie, între vite  
Pe fânul cel strohos  
Aici fecioara sfânta  
Nascuse pe Hristos.  
 
Fiul începe-a plânge  
Maica-sa-l mângâia  
O, nu plânge isuse  
Ca tu cunosti lumea.  
 
Ca lumea asta mare  
Prin tine s-a nascut  
Prin tine si prin Tatal,  
Prin Dumnezeu cel Sfânt.  
 
De-atunci în asta seara  
Se-aud colindatori  

Colinda lor frumoasa  
Rasuna pâna-n zori.  
  
Veniti astazi credinciosi  
 
Veniti astazi credinciosi  
Sa cântam, sa cântam  
De nasterea lui Isus  
Sa ne bucuram, sa ne bucuram  
 
Ca astazi în Viflaim  
S-a nascut, s-a nascut  
Cel ce-au prorocit proorocii   
Mai de demult, mai de demult  
 
În ieslea dobitoceasca  
Sta culcat, sta culcat  
Un pruncut micut, în fasa  
El e-nfasat, el e-n fasat.  
 
Pastorii cu fluierile  
Îl maresc, îl maresc  
Lui Dumnezeu pentru Dânsul  
Îi multumesc, îi multumesc.  
  
   
Colindita  
 
Colindita nu-i mai multa   
Sa traiasca cine-asculta  
Sus la ceruri o-naltam  
Si la gazde o-nchinam  
O-nchinam cu bucurie   
Si cu mare veselie  
C-am ajuns seara de-Ajun  
Si-a batrânului Craciun  
 
Sus mai sus v-am înaltat  
Ce-am stiut noi v-am cântat  
Sa ramâneti sanatosi  
Sanatosi si bucurosi  
C-am ajuns ziua cea sfânta  
Când colindele se cânta  
Sarbatoarea lui Hristos  
Sa ne fie de folos! 
 



   
 
   
  
 
Astazi s-a nascut Hristos  
 
Astazi s-a nascut Hristos 
Mesia chip luminos  
Laudati si cantati,  
Si va bucurati !  
Mititel infasetel,  
In scutec de bumbacel  
Laudati si cantati  
Si va bucurati !  
Vantul bate, nu-L razbate,  
Neaua ninge, nu-L atinge  
Laudati si cantati  
Si va bucurati !  
Si de-acum pana-n vecie  
Mila Domnului sa fie  
Laudati si cantati  
Si va bucurati !  
 
 
S�niuta fuge, nimeni n-o ajunge  
Are dor de duc�, parc-ar fi n�luc�.  
 
Refren :  
Toat� ziua prin z�pad�  
Vine lumea s� o vad�  
S�niuta e u�oar�  
Fuge parc� zboar�.  
 
 
Are t�lpi lucioase, vîrfurile-ntoarse  
Pod de scândurele, s� tot stai pe 
ele.  
 
Refren :  
Peste hopuri sare ca pe zmeu c�lare  
H�tul de-o s�-�i scape, trânta e 

aproape.  
 
Refren :  
 
 
Ce-ati vazut pastori?  
 
Ce-ati vazut pastori, 
Sculati pana-n zori? 
Am vazut pe nou-nascutul 
Prunc Isus din cer venitul 
Fiu Dumnezeiesc, Fiu 
Dumnezeiesc. 
 
Ce palat era 
Unde Domnul sta? 
Pestera straina, rece, 
Pestera de dobitoace 
Palatul era, palatul era. 
 
Ce-avea de-asternut 
Micul nou nascut? 
Ieslea ii era culcusul, 
Fan si paie asternutul 
Micului Isus, micului Isus. 
 
Cine sta cu El 
Domnul mititel? 
Sta Maria, Maica Sfanta, 
Sta Iosif cu fata-i blanda, 
Stau si se-nchinau, stau si se-
nchinau. 
 
Cine ii canta, 
Cine-L preamarea? 
Ingerii din cer venira, 
Vesele cantari doinira, 
Micului Stapan, micului Stapan 

 
 
Noapte de vis  
 
 Noapte de vis, timp preasfant, 
Toate dorm pe pamant; 
Doar doua inimi vegheaza, 
Pruncul dulce viseaza 
Intr-un leagan de cant. 
 
Noapte de vis, timp preasfant, 
Dumnezeu rade bland; 
Pieptu-i varsa iubire, 
Lumii da mantuire 
Pace-n ea aducand. 
 
Noapte de vis, timp preasfant, 
Pastorasi vin cantand; 
Ingerii canta Aleluia, 
Noua ne vestesc bucuria, 
Domnul e pe pamant.  
 
Noua azi ne-a rasarit 
 
Noua azi ne-a rasarit 
Domnul Iisus Hristos, 
Mesia cel mult dorit, 
Domnul Iisus Hristos. 
 
Din Fecioara s-a nascut, 
Domnul Iisus Hristos, 
Si cu lapte s-a crescut, 
Domnul Iisus Hristos. 
 
Cum e robul s-a smerit 
Domnul Iisus Hristos, 
Si pe noi ne-a mantuit, 
Domnul Iisus Hristos. 
 

 
Praznic luminos  
 
Praznic luminos, 
Stralucit, frumos, 
Astazi ne-a sosit, 
Si ne-a inveselit, 
Ca Mantuitorul, 
Si Isbavitorul, 
Cu trup s-a nascut, 
Cu trup s-a nascut. 
 
Raiul cel inchis, 
Azi iar s-a deschis, 
Sarpelui cumplit, 
Capul s-a zdrobit, 
Si stramosii iara, 
Prin Sfanta Fecioara, 
Iar s-au innoit, 
Iar s-au innoit. 
 
Ingerii cantau, 
Pastorii fluierau, 
Magii se-nchinau, 
Toti se bucurau, 
Dar Irod era, 
Ca se tulbura, 
De nasterea sa, 
De nasterea sa. 
 
El il cauta, 
Voind morti-a-L da, 
Dar pruncul Iisus, 
Din tara s-a dus, 
Fie laudat, 
Bine cuvantat, 
In veacuri, amin, 
In veacuri, amin.  



 
 
Din raiul cel luminos  
 
Din Raiul cel luminos 
A pornit astazi Cristos, 
Inconjurat de ingerasi 
Ca sa-si caute locas. 
 
Soare luna, mii de stele 
Straluceau mai cu putere, 
Toate-n lume au saltat 
De Isus cand au aflat. 
 
Numai omul pacatos 
Le face toate pe dos, 
El usa a incuiat 
Lacas Domnului n-a dat. 
 
Iara noi astazi venim 
Oameni buni sa va vestim, 
C-asta-i seara de Craciun 
Precum ingerii ne-o spun. 
 
Voi sa stati sa privegheati 
Pe Domnul sa-L asteptati, 
Ca vine cu ingerasi 
Ca sa-si caute lacas. 
 
 
Sus boieri nu mai dormiti  
 
Sus boieri nu mai dormiti 
Vremea e sa va gatiti 
Casa sa v-o maturati 
Leru-i, Ler 
Si masa s-o incarcati 
Leru-i, Ler 

 
Ca umblam si colindam 
Si pe Domnul cautam 
Din seara Ajunului 
Leru-i, Ler 
Pana-ntr-a Craciunului 
Leru-i, Ler 
 
Ca S-a nascut Domn prea bun 
In salasul lui Craciun 
Ca S-a nascut Domn frumos 
Leru-i, Ler 
Numele lui e Christos 
Leru-i, Ler  
 
La nunta din Cana Galileii  
 
La nunta ce s-a-ntamplat  
In Cana Galileii  
Fost-a si Iisus chemat  
In Cana Galileii (bis)  
Iara mama lui Iisus  
Vazand ca nu e vin de-ajuns  
Zise: Fiul meu iubit  
Vinul li s-a ispravit (bis)  
Atunci Hristos s-a sculat  
Si slugile El le-a chemat  
Apa-n sase vase-au pus  
Si le-au umplut pana sus (bis)  
Hristos le-a blagoslovit  
In Cana Galileii  
Apa-n vin s-a prefacut  
In Cana Galileii (bis)  
Atunci toti s-au bucurat  
In Cana Galileii  
Pe Hristos dac-au aflat  
In Cana Galileii (bis)  
 


