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Anexă cu textele lucrărilor muzicale la „Două coruri...”  
 
La Corul Medicilor (CM) 
1. Prezentare la radio de Victoria Gregorian  
2. Galathea, tristă nu fii! / Acis veşnic va trăi! /  Auzi cum joacă-n maluri, blând, / Curând 
prin codri străbătând. / Hai să mergem la izvor, / Zâne albe, dragi păstori! / Dor din dor 
mereu vom bea, / Glasu-i lin vom asculta! 
(Cor final din pastorala Acis lşi Galathea”)  
3. Amour, amour, donne-moy paix ou trève, / Ou bien retire, et d’un garrot plus fort / 
Tranche ma vie et m’avance la mort: / Me bienheurant d’une languer plus brève. // Soit 
que le jour se couche ou se relève, / Je sens toujours un penser qui me mord, / Et 
malheureux en si heureux effort, / Me fait la guerre et mes peines rengrèves. // Que dois-je 
faire? Amour me fait errer / Si hautement que je n’ose esperer / De mon salut que la 
desesperance. // Puisqu’Amour donc  ne me veut secourir, / Pour me defendre il me plait de 
mourir, / Et par la mort trouver la delivrance. (Anthoine de Bertrand pe versuri de  Pierre de 
Ronsard) 
4. Grădina mea.  Stă grădina mea cuminte / Ascultând al toamnei graur. / Peste galbene 
veşminte / Plânge salba ei de aur. // Vântul mi-a-ntristat auzul, / Dangătul tăcerii sună. În 
căuş de-argint, havuzul / Umbra norilor adună. // Frunze cad cu aripi slabe, / Ziua-n 
pâlcul, lor se-ascunde. / Băncile, în patru labe, / Vor să fugă, nu ştiu unde. // Toate-s parcă 
mai bătrâne... / Doar cărarea cu petunii / Parcă-i urma unei zâne, / Parcă-i un suspin al 
lunii. (LaurenŃiu Profeta pe versuri de George Lesnea)  
5. What if I never speed? Shall I straight yield to dispair / And still on sorrow feed / That  
can no loss repair? // Or should I change my love ? /For I found power to depart, / And in 
my reason prove / I can command my heart. // But if she will pity my despire / And my love 
requite, / Then ever shall she live my dear delight. // Come, come, come / While I have a 
heart to desire thee, / Come, come, come / For either I will love love or admire thee. (John 
Dowland) 
6. Care for thy soul as thing of greatest price, / Made to the end to taste of power divine, / 
Devote of guilt, abhorring sin and vice, / Apt by God’s grace to virtue to incline. / Care for 
it so, as by the retchless train, / It be not brought to taste eternal pain. (Francis Pilkington) 
7. Divertisment stacat. Frunză de răsură, / Colea-n bătătură / Să-nvârtim domol, domol / Al 
horei rotocol! / Cântă lăutarii, / Zumzăiesc cobzarii, / Al mândruŃelor ciopor / Intră-n  
horă-n zbor. / Satu-ntreg se prinde, / Hora mi se-ntinde, /Sar şi se-nvârtesc ca vântul, / 
Duduie pământul. / Hei, hei! Ia mai trageŃi, lăutari, / ZumzăiŃi cobzari! (Ion Popescu-
Runcu pe versuri proprii) 
8. C’est le jour de la Noël que Jésus est né. / Il est né dedans un coin, dessus la paille, / Il 
est né dedans un coin, dessus du foin. // Mais à l’age de quinze ans il sera plus grand. / Il 
apprendra le métier de la boutique, / Il apprendra le métier du charpenier, // Et pour la 
première fois il aura une crois / Qui bientôt le conduira vers son supplice, / Qui bientôt le 
conduira vers son trépas. (Noel tradiŃional) 
9. Les anges dans nos campagnes / Ont entonné l’hymne des cieux / Et l’écho de nos 
montagnes / Redit ce chant mélodieux: „Gloria in excelsis Deo!” // Bergers, quittez vos 
retraites, / Unissez-vous à leur concert, / Et que vos tendres musettes / Fassent retentir les 
airs! „Gloria in excelsis Deo!” (Noel tradiŃional în aranjament de A. Gevaert) 
10. CoroniŃă dalbă - Colo sus şi mai în sus / Şade Maica lui Isus. // Şade Maica  
şi-mpleteşte, / Pruncului aşa grăieşte: //  „Duhul mi Te-a dăruit, / Tatăl Sfânt Te-a hărăzit 
// Iadul ca să-l biruieşti, / Lumea ca s-o mântuieşti!”(Colindă de Ion Popescu Runcu)  
12. Is there anybody here  who loves my Jesus, / Anybody here who loves my Lord? / I want 
to know if you love my Jesus, / I want to know if you love my Lord. // When I was blind and 
could not see, / King Jesus brought the light to me. // When ev’ry star refuse to shine / 
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 I know King Jesus will be mine. (Negro-spiritual în aranjament coral de Mircea Valeriu 
Diaconescu) 
13. You may bury me in the East, / You may bury me in the West, / But I’ll hear the trumpet 
sound ina that morning. / Ina that morning, my Lord, how I long to go / For to hear the 
trumpet sound ina that morning. // In that dreadful Judgment day / We’ll take wings and 
fly away / For to hear the trumpet sound  ina that morning. // Good old christians, in that 
day / We’ll take wings and fly away / For to hear the trumpet sound  ina that morning. 
(Negro-spiritual în aranjament coral de Mircea Valeriu Diaconescu) 
14. It’s me, it’s me, it’s me, o Lord / Standig in the need of pray’r. // Not my broher, but it’s 
me, o Lord /  Standig in the need of pray’r, / Not my sister, but it’s me, o Lord, / Standig in 
the need of pray’r. // Not my mother, not my eldern, but it’s me, o Lord, standig in the need 
of pray’r. (Negrospiritual ) 
15. This little light of mine / I’m gonna let it shine / Ev’ry day, ev’ry way gonna let my little 
light shine. // On Monday he gave me the gift of love, / On Tuesday peace came form above, 
/ On Wedn’s’day  he told me to have more faith, /  On Thursday he gave me just a little 
more grace, / On Friday he told me to watch and pray, / On Saturday told me just what to 
say, / On Sunday gave me the gift divine / Just to let my little light shine. 
(Gospel-song în aranjament de Liviu Barbu) 
16. I’m going to lay down my sword and shield / Down by the riverside / Ain’t going to 
study war no more, // I’m going to talk with the Prince of Peace, / Ain’t going tu study war 
no more. (Negro-spiritual în aranjament de Liviu Barbu) 
 
 
La Corul Collegium Byzantinum 
Cântări psaltice  
1. Lumină lină  a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui făr-de-moarte, a Sfântului, 
Fericitului... (Aranjament pe 6 voci de Mircea Valeriu Diaconescu al imnului vecernial „Fos 
hilaron” din sec. III ?, pe melodia din sec. XVI transcrisă de Grigore PanŃiru)  
2. O pia hora tote, ke himera fobera, hotan kathise epi thronu foberu, bibli anigonte, ke 
praxis elenchote, ke ta krypta tu skotots demosievonte... O pia hora tote. Alla pro tu ftase to 
telos, spudason krazusa psyche.  Ho Theos epistrepson soson me, hos monos evsplanchnos. 
(„Vai, ce ceas va fi acela...” Stihira din duminica JudecăŃii de Apoi, corespunzătoare secvenŃei 
latine „Dies irae”, când sufletul este îndemnat să ceară îndurare, melodie notată în sec. XVI, 
transcriere de I. D. Petrescu)  
3. Aghios o Theos,  aghios ischiros, aghios athanatos, eleison imas („Sfinte Dumnezeule” 
de Eustatie Protopsaltul Putnei, 1511, transcriere şi ison de Grigore PanŃiru, solo Mihaela 
Ionescu - Lumi). 
4. Imi, o Adam, en thrino kekraghen, otis ofis ke ghini, theikis parusias me exosan, ke 
paradisu tis trifis xilu brosis illotriosen.  Imi, u fero lipon to onidos, o pote basilevs ton  
epighion panton ktismaton Theu, pin echmalotos often, hipo mias athesmu simbulis. Ke o 
pote doxan athanasias imfiesmenos, tis nekroseos tin doran, os thnitos  eleinos perifero. 
Imi, tina ton threnon sinergatin piisome? Alla si filantrope, o ek ghis demiurghesas me, 
evsplanchnian foresas, tis dulias tu echthru, elevteroson ke soson me ( „Vai mie!, a strigat 
Adam...” Stihiră la laude în duminica Iertării, Anonim, secolul XVI, transcriere de Grigore 
PanŃiru) 
5. I partehnos simeron  ton iperusion tikti, ke i ghi to spileon to aprosito prosaghi. Angheli 
meta pimenon doxologusi. Maghi de meta asteros odiporusi. Di imas gar aghenithi, pedion 
neon, o, pro eonon Theos. („Fecioara astăzi pre Cel mai presus de  fiinŃă naşte”, Condacul 
Naşterii, facere a lui Romanos Melodus, sec. VI, în notaŃie din sec. XVII, transcriere de I. D. 
Petrescu, aranjament coral de Mircea Valeriu Diaconescu, solist Otnel Ciurdar.) 
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6. Toiag din rădăcina lui Iesei  şi floare dintr-însul, Hristoase,  din Fecioară ai odrăslit, din 
muntele cel luminat şi cu umbra deasă ... Venit-ai, în trupându-Te din cea făr’ de bărbat, 
Cel făr’ de trup şi Dumnezeu. Mărire puterii Tale, Doamne... Din noaptea lucrurilor... ca 
un făcător de bine... să vii, dăruindu-ne cărare lesne, pre care umblând, vom afla slavă. 
(Fragmente din Canonul Naşterii Domnului de Cosma din Maiuma şi Ioan Monahul, românit 
de Filothei sin agăi Jipei în 1713, transcriere de Sebastian Barbu-Bucur, asamblate în 
aranjament rondo de Mircea Valeriu Diaconescu, solo Mihaela Ionescu-Lumi) 
7. Alliluiia (melodie de Eustatie Protopsaltul Putnei, 1511, transcriere de Gheorghe Ciobanu,  
aranjament pentru solo alto şi cor de Mircea Valeriu Diaconescu, solo Dagny Maria Wenberg)  
8. Hristos se naşte, măriŃi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaŃi-l! ... Taină străină văz şi 
preamărită, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, întru care S-au culcat Cel 
neîncăput, Hristos Dumnezeu, pre Carele, lăudându-L, Îl mărim. (Canonul Naşterii 
Domnului de Ioan Monahul în sec. VIII, românit de Filothei sin agăi Jipei în 1713, irmosul 
odelor 1 şi 9, transcriere de Sebastian Barbu-Bucur, prelucare pentru soli şi cor mixt de 
Mircea Valeriu Diaconescu, solo alto Mimi Nicolescu, solo bartiton Mircea DuŃescu) 
9. La râul Vavilonului, acolo am şăzut şi am plâns, când  ne-am adus aminte noi de Sion - 
Aliluia./  Că acolo ne-au întrebat pre noi cei ce ne-au robit pre noi cuvinte de cântări - 
Aliluiia! ... / Ca întru începutul veseliei mele... - Aliluiia! (Psalmul 137 - polieleu la 
duminica Fiului risipitor, melodie de Grigorie Protopsaltul, sec. XIX, transcriere de Gheorghe 
Ciobanu, aranjament pentru solo alto şi cor mixt de Mircea Valeriu Diaconescu, solo Dagny 
Maria Wenberg) 
10. Vai ce jale, ce suspin/ Pre cel deal la Rusalim. / Pre cel deal înalt, întunecat,  / Floarea 
nu-nfloreşte, / Iarba nu mai creşte, / Vântul nu vuieşte, / Soare nu luceşte. // Că-mi crescu 
o cruce-nfricoşată, / Cruce-nfricoşată / Cu sânge udată, / Crucea răstignirii, / Crucea 
pătimirii. // Pre cel deal la Rusalim / Ce vedere că vedem? /Sta Fecioara preacurată / Şi din 
gură cuvânta,  / Cuvânta şi suspina: // ”Ce pricină s-a făcut / De suspină tot pământ?” // 
„Azi pre Mielul cel blajin /Mi L-au prins lupul hain. / Şi dacă L-au prins, / La Pilat L-au 
dus / Ca să-L osândească / Şi să-L răstignească. // Pilate, Pilate, / Om fără dreptate, / Vei 
pieri din lume / Blestemat de mume! (Baladă din oratoriul „În vremea aceea” de Ion 
Popescu-Runcu, aranjament a cappella pentru soli şi cor bărbătesc de Mircea Valeriu 
Diaconescu, solişti Aurel Zgunea şi Mircea DuŃescu) 
 
Colinde şi Cântece de stea 
11. Am plecat să colindăm / MăruŃ mărgăritar / Pe la case să cântăm. / Dar boierii nu-s 
acasă, / C-au plecat la vânătoare / Să vâneze căprioare. / Căprioare n-au vânat, / Doar un 
pui de căprioară: / „Hop, hop, hop, nu mă puşca, / Că-s Ilie, Sânt Ilie!”. (Colindă din 
Banat) 
12. Pleacă june cu vânat, / Junelui, june bun / Pa codri s-a tăt îmblat. / Tot vănă cât vână / 
Zî de vară până-n sară. / Când fu colea lângă sară, / Vedie urma leului. / Cât pa urmă să 
luă, / Până-n vârful muntielui, /Găsi leul d-adormit, / Sub un spin  de-a doborât. / Şi mi-l 
puse  June jos. / Să fii, June, sănătos! (Colindă din Trasilvania) 
13. Iar şi Petrea cel frumos / Dai leroi la mari boieri / Bun căluŃ că-mi hărăneşte, / 
Hărăneşte, nu mi-l creşte, / Numai joia că mi-l scoală, / Numai joia jucătoare / Să-mi iasă 
la vânătoare / Dân vârforul muntelui / Pân’ la malul Oltului. / Ce Ńi-e calul de-asudat? / Ai 
gonit, ori ai fugit? / N-am gonit, nici n-am fugit... / Cu ciuta m-alăturai, / ’N suliŃioară mi-o 
luai, / Genunchiei de-o junghiei, / Datai piei la tăbăcari, / Coarnele la trâmbiŃari, / Splina 
şi-un rinichi luai, / La mari boieri mă duceai: / Mari boieri, de nu mă credeŃi, / Poftim 
splina şi-o vedeŃi!.... / Iar şi Petrea cel frumos / El să-mi fie sănătos. (Colindă din Oltenia) 
14. Trei păstori se întâlniră / Raza soarelui, floarea soarelui / Şi aşa se sfătuiră: / „HaideŃi, 
fraŃilor, să mergem, / Floricele să culegem / Şi să facem o cunună, /  S-o-mpletim cu voie 
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bună / Şi s-o ducem lui Hristos, / Să ne fie de folos!” (Colindă din Transilvania, prelucare de 
M. V. Diaconescu)) 
15. Sus, boieri, nu mai dormiŃi! / Vremea e să vă gătiŃi , / Casa să vi-o măturaŃi, / Masa vi-o 
aşezaŃi, / Că-i Naşterea lui Hristos, / Să vă fie de folos! ( Cântec de stea din Oltenia, 
prelucrare de M. V. Diaconescu)) 
16. Nouă azi ne-a răsărit Domnul Isus Hristos / Mesia Cel mult dorit, Domnul Isus Hristos. 
// Din Fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos / Şi cu lapte S-a crescut / Domnul Isus 
Hristos. // Cu scutece S-a-nfăşat Domnul Isus Hristos / Şi pe braŃe S-a purtat Domnul Isus 
Hristos. // Cum e robul, S-a smerit Domnul Isus Hristos / Şi pe noi ne-a mântuit  Domnul 
Isus Hristos. (Cântec de stea din Muntenia, prelucrare de Dumitru Popescu - Kiriac) 
17. Steaua sus răsare /  Cu o taină mare, / Steaua luminează / Şi adeverează / Că astăzi 
Curata, / Preanevinovata  / Fecioară Maria / Naşte pe Mesia / În Ńara vestită, / Vitleem 
numită. / Magii, cum zăriră / Steaua, şi porniră, / Megând după rază, / Pe Hristos să-L 
vază. / Şi dacă-L găsiră, / La Dânsul intrară / Şi se închinară / Cu daruri gătite / Lui 
Hristos menite, / Luând fiecare / Bucurie mare, / Care bucurie / Şi aici să fie / De la 
tinereŃe / Pân’ la bătrăneŃe. / Cântec de stea din Muntenia, prelucrare de M. V. Diaconescu) 
18. (T+B) Astăzi proorociile / Şi toate Scripturile / Despre Mesia Hristos / Toate s-a-mplinit 
frumos... // (S+A) „Mângâie-te, soŃul meu! / Se va-ngriji Dumnezeu: / Afară lângă oraş / 
Oblici-vom vreun sălaş ...” // (T+B) „Noi venim, Crai, ne plecăm / Şi umiliŃi ne rugăm / Să 
ne dai astăzi sălaş, / Că-ngheŃăm aci-n oraş! ...”  // (S+A)  „... Oblici-vom vreo poiată / Nu 
aşa îndepărtată. / Acolo vom odihni / Şi ne vom sălăşlui...” // ” (T+B) ... Unde oile vor 
paşte, / Pe Domnul Hristos vei naşte, / Unde mieii vor zburda, / Dumnezeu S-o arăta. 
(Cântec de stea din Transilvania, prelucrare de M. V. Diaconescu)   
19. Moş Crăciun cu plete dalbe / A sosit de prin nămeŃi / Şi aduce daruri multe / La fetiŃe şi 
băieŃi. // Din bătrâni se povesteşte / Că-n toŃi anii, negreşit, / Moş Crăciun, pribeag,  soseşte, 
/ Niciodată n-a lipsit. // Moş Crăciun cu barba albă / A sosit şi pe la noi: / „Seara 
cântecelor voastre / Este darul pentru voi!” // „Moş Crăciun cu plete dalbe, /  Încotro vrei 
să apuci? / łi-aş cânta „Florile dalbe”, / Dac-aş ştii că nu te duci!” /Cântec tradiŃional de 
Crăciun, prelucrare de Radu Zamfirescu, solişti Mimi Nicolescu şi Ion Soanea)  
20. Domn, Domn să-nălŃăm! / Noi umblăm şi colindăm / Şi pe Dumnezeu purtăm, /  
C-astăzi S-a născut Hristos, / Mesia chip luminos / Şi ne-aduce bucurie, / Pace, har şi 
veselie, / C-astăzi S-a năcut Isus: / Slavă întru cei de sus! (Cântec de stea din Muntenia, 
prelucrare de Radu Zamfirescu) 
21. (S+A) Hai cu toŃii să suim / Hoia lăr şi-a lărui, Doamne/ La oraşul Viflaim! // 
     (T+B) D-auzi, gazdă, ori n-auzi / Toaca-n cer şi slujba-n Rai, // 
     (S+A) Că acolo nu e  nime, / Num-o fată fecioriŃă. // 
     (T+B) Toaca-n cer cum o bătea, / Slujba-n Rai cum o făcea? // 
     (S+A) Fată eşti şi fată-ai fost / Şi-ai dat ŃâŃă lu’ Hristos. // 
     (T+B) Îngerii, Ńiind stâlpări, / Cântau sfintele cântări, // 
     (S+A) Şi te-ai îmbrăcat în soare / Şi Ńii luna sub picioare. 
     (T+B) Că S-a născut pe pământ / Fiul Tatălui Cel Sfânt. 
(Două colinde din Trasilvania prelucrate combinat de M. V. Diaconescu) 
 22. Colinda lui Iosif - Foaie verde romaniŃă, / Nu mai plânge, mă, guriŃă, / Vin’ la neica să 
te Ńie, / Să mi-Ńi joace d-o chindie! //  (Foaie verde frunzuliŃă, / Zboară-n cer la IalomiŃă / Şi 
din Sfânta-ÎmpărăŃie /Adu-mi, neică-, un pic şi mie!) // Hop, hop, la coada lunii, / Toarce 
lâna cu străbunii / Şi pe firul care vine, / Ia-mă-n cârcă şi pe mine! (Cântec de Crăciun de 
Mircea Valeriu Diaconescu)    


