


                                         
         

                                                      

                                         
         

                                              

                                         
         

                                                              

                                                     
      

                                            

                                                                                                                                            



 

   Ră    su     net    blând   de  clo po ţei se-a     ud      ve    nind    pe  drum    e   săr 

     bă   toa   te      şi     e   cânt  că-i  sea       ra    lui Cră ciun bim bam 

    La    peş      te       ra     din  Bet le em   un   Crai      ni      s-a    năs   cut    păs tori 

     şi  magi  şi      în  geri sfinţi ve   nind   L-au cu nos cut bim bam 

    Şi    Mai    ca      Sa-i    cân   ta  în cet   în      cet     s-a     doar   mă   lin     că-i Dum 

     ne   zeu   şi   Fiu  Prea sfânt al    Ta a    tă     lui din Cer bim bam 

    La     ca      se-i   săr       bă   toa re-a cum   şi       oa     me     ni-s    fru moşi    c-a 

    şa-i    Cră  ciu   nul   la    ro mâni şi-l   prăz     nu  im  vo ioşi bim bam 

                                                          La  Mulţi   Ani 
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