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      TITLUL CULEGERII : " PE VALEA GLODULUI ÎN SUS"  

 

 

       Această culegere intitulată : " Pe Valea Glodului în sus " , 

cuprinde câteva dintre cele mai frumoase colinde ale dubașilor 

din satele Glodghilești și Brădățel. 

       Satele Glodghilești și Brădățel se întind de-a lungul Văii 

Glodului într-o zonă cu dealuri înalte , grădini roditoare și păduri 

umbroase din Comuna Burjuc .       

       Oamenii din aceste locuri păstrează cu fală obiceiul ca de 

Crăciun să meargă cu "duba" din casă în casă. 

       Nimic nu se compară cu sentimentul pe care-l trăiești în 

Ajunul Crăciunului, în Noaptea și Ziua de Crăciun, când la ușă 

bat " dubașii ", umplând casele de bucurie prin fredonarea 

acestor minunate colinde. 

       Din păcate numărul celor care merg cu " duba " este din ce în 

ce tot mai mic, ceea ce ne-a determinat să culegem aceste 

nestemate autentice de la cei care le mai știu, pentru a rămâne ca 

tezaur și celor care vor urma. 

 

 

 

 

 

 



 

                                             CUPRINS 

 

 

1.  TĂT UMBLÂND SFÂNTĂ MĂRIE 

2.  SUS LA CURTEA LUI CRĂCIUN 

3.  SUB UN MĂR MÂNDRU-NFLORITU 

4.  SCOALĂ, SCOALĂ 'CEST DOMN BUN ! 

5.  ASTA-I JUPÂNEASĂ 

6.  LA ȚĂRMURILE MĂRII 

7.  CÂND MEREA PĂTRU LA RAIU 

8.  'CEST TÂNĂR VOINICU 

9.  C-AȘA-MI BATE UN VÂNT DE-AL LINU 

10.  CEA FICUȚĂ DE-MPĂRAT 

11.  DIN FECIOARĂ S-O NĂSCUT 

12.  SUS LA CRUCEA LUI CRĂCIUN 

13.  COLO SUSU, MAI DIN SUS ! 

14.  CINE-N LUME S-O AFLATU ? 

15.  ÎNTORCU, MI-SĂ-NTORCU 

16. ACOLO SUS PE LÂNGĂ LUNĂ 

17. SFÂNTĂ DRAGĂ DUMINICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       TĂT UMBLÂND SFÂNTĂ MĂRIE 

                            Culeasă de la Sabin Angalita 

 

 

Tăt umlând Sfântă  Mărie 

Dintr-o curte-n altă casă 

Să găsească gazde acasă 

Fiul Sfânt p-aiest pământ 

Să luă și se duceară 

Pân-la ieslea boilor 

Maica sfântă-i alduiara 

Și cu drag le cuvantă : 

"- Încetați boi a rumega 

Pân-oi naste Fiul Sfânt " 

Boii in samă o lua 

Și-napoi să heuceara 

Maica Sfânta-i alduia 

Și din glas le cuvânta : 

"-Fireați voi boi alduiți 

De mine, de fiul meu 

Mai tare de Dumnezeu 

Și voi stare să aveți 

Pân' la prânz cu pogănici" 

Și te Maico veselește 

C-o-ncinăm cu sânatace ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        SUS LA CURTEA LUI CRĂCIUN 

                                                   Culeasă de la Alexandru Tripa 

Sus, la curtea lui Crăciun 

Molinior, molinior verde 

Stau boierii și pânzăscu 

Iar vin dulce cine-aduce 

Aduce-un june ne-nsuratu 

Grăi boier cel bătrânu : 

"-Ce stai june nu te-nsoriu 

Ori de-acasă nu te lasă 

Ori părinți nu te voiescu 

Ori vecini nu te primescu 

Ori fecele-n sat nu-ți placu?" 

Grăi june ne-nsuratu : 

" -Ba de-acasă că mă lasă 

Șî părinți că mă voiescu 

Și vecini că mă primescu 

Șî fecele-n sat că-mi placu 

Numai eu că m-am lăsatu 

Pân'la dalba-i primăvară 

Să mi-s fac o grăginioară 

Ș-îngrăgină o fântână 

Fântână cu izvoare reciu 

Unde vin fete de greciu 

Vine una, vine două 

Vine fata cea frumoasă 

Care-i cu cosâța groasă 

Șî cu sprâncenioara trasă 

Eu o iau ș-o duc acasă 

Șî-i zâc dalba-i jupâneasă 

Doamnă bun-a pruncilor 

Și ce gazdă-nveselește 

C-o-ncinăm cu sănătace !" 




