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Note
Cîntece de stea sau Versuri ce se cîntă la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. A patra oară tipărită cu adaos de cîntece morale. De Anton Pann. Bucureşti. În Tipografia sa. 1848.


















































































































	www.stavropoleos.ro
	Anton Pann, Cîntece de stea sau Versuri la Nașterea Domnului, București, 1848
	Coperta
	Pagina de titlu
	VERSURI
	Cîntarea 1: Steaua spre răsărit strălucește
	C2: Steaua sus răsare
	C3: Trei crai de la răsărit
	C4: În orașul Vitleem
	C5: Astăzi nouă ne-a răsărit
	C6: Slavă să aibă nesfîrșită
	C7: Doamne Iisuse Hristoase
	C8: La nunta ce s-a-ntîmplat în Cana Galileii
	C9: Moisi și Aaron
	C10: O pricină minunată
	C11, Psalm 48: Auziți acestea toate
	C12, Psalm 46: Limbile să salte
	C13, Psalm 94: Veniți cu toții dimpreună
	C14, Psalm 96: Domnul stătu craiu în țară
	C15: Acel fiu de-mpărat mare
	C16: O prealăudată
	C17: Îngerul a alergat
	C18: Adam dacă a greșit
	C19: Astăzi Cel prealăudat
	C20: Acum ceasul mi-a sosit
	C21: Dascăle preaînvățate
	C22: O! amar și grea durere
	C23, se cîntă ca Astăzi nouă ne-a răsărit: Părintele cel ceresc
	C24: Sta Maica amar plîngînd
	Proorocia: Așa ne grăiește Domnul
	Urare de pahar: Să fie de bine la mic și la mare
	Întrebarea lui Irod şi răspunsul magilor

	Alte deosebite cîntări
	Cîntarea 1, Iosif și frații săi: Abia ani patrusprezece
	C2, Cîntarea dimineții
	C3, Primăvara, întocmit pe, Cîntarea dimineții: Veniți toți dimpreună
	C4, Viața omului: Omul este ca iarba
	C5, Nestatornicia: Toate-s trecătoare
	C6, Norocirea: Vai de acela ce umblă
	C7, Zavistia: Cît e de greu îmi pare
	C8, Dragoste: Nu este alt în viață
	C9, Căsătoria fericită: Norocit e-n lumea astă
	C10, Pustnicul: Am lăsat mărire, lume
	C11, Oda ce s-a cîntat la examenul Seminarului Sfintei Mitropolii: Cereasca-ngrijire
	C12, Odă, D. P. Mumuleanu: Deschide-te gură cîntă
	C13, Odă, la ziua împăratului N. Pavlovici I, P. Mumuleanul: Serbați români, serbați,

	Glasurile cîntărilor ce se află în cărticica aceasta
	C1,C2,C3,C4
	C5,C6,C7
	C8,C9,C10
	C11,C12,C13
	C14,C15,C16,C17
	C18,C19
	C1,C2
	C3,C4,C5
	C8,C9,C13
	C7,C11
	C10,C12
	Urare de pahar: Să fie de bine

	Sfîrșit
	Coperta



