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Aho, aho, voinici plugari, 

Ingineri și cărturari, 

Doar o clipă așteptați, 

Și urarea-mi ascultați. 

C-am venit a patra oară, 

Tot pe o vreme polară, 

Cu urările de bine,  

Pentru Noul An ce vine, 

Cu valuri de bucurie, 

Viața noastră să ne fie. 

S-avem zile însorite, 

Fără de geruri cumplite, 

Sănătate și iubire, 

Cu mult drept de prelungire. 

Prieteni dragi să întâlnim, 

Să dansăm, să povestim, 

Și Anul Nou să-l cinstim. 
 

     Hăi! hăi! 
 

În anul ce a  trecut, 

Ce excursii ați făcut? 

Pe unde ați colindat? 

Ce-ați văzut, ce-ați cumpărat? 

Să explorăm larga zare, 

Și la munte și la mare,  

Pe tot globul să pornim 

Cât puterile ne țin, 

Să facem o dublă popularitate, 

Turismului din țară și din străinătate. 

Călătorii frumoase pe-un însorit drum nou 

Spre țărmuri de poveste cu fascinant ecou! 

Belșug să fie în casă și tot cămara plină 

Noroc și sănătate și viață tot senină, 

S-alegeți din grădina cu vise tradafirii 

Și casa să v-o umpleți cu florile iubirii, 

Cadouri multe sub bradul de Crăciun 

Surprize, petreceri și-un An Nou mai bun! 

     Hăi! hăi! 

Cei ce au podgorii îi rugăm frumos 

Să ofere țuică și un vin spumos, 



Să umplem cupele cu vin 

Pentru 2019 să ciocnim! 

Revelion ca în povești 

Doar la Philoxenia găsești,  

Atmosfera e un magic vis 

Domeniul de Paradis! 

La Euforie revenim iarna an de an 

Să facem câte-un chiolhan! 

Florina să ne cânte o romanță, 

Cu al ei glas duios și cu eleganță. 

Apoi cu Sandy un rock să danseze 

Și pe toți mesenii să-i mobilizeze! 

     Hăi! hăi! 

 

O schimbare în decor 

Pentru cel mai bun organizator 

Să alegem imediat, 

Pe cel mai chipeș bărbat! 

Să-l întâmpinăm în zori 

Cu o diplomă, urale și cu flori. 

Doamnele nu au nevoie de evaluare 

Toate sunt distinse, elegante, bune dansatoare, 

Frumusețea româncelor și farmecul lor legendar 

Sunt recunoscute în țară și peste hotar! 

Amicii noștrii dragi spun bancuri magistrale 

Să ne înveselească ei sorb vreo trei ocale, 

Dar vinul ăsta are valențele în lanț 

Îți pare că e apă, te dezagregă în șanț! 

     Hăi! hăi! 

 

Mecanicii se adună lună de lună 

E o tradiție veche foarte bună, 

Articole apar în revistă lunar, 

Cu noutăți, documentare și cu har! 

La profesorul Nae Enescu de ești acceptat 

Să te înscrii la doctorat  

Te simți foarte onorat! 

Dar vei studia, măi frate, cu vârf și îndesat 

Să nu se constate nici un plagiat! 

Condiție primordială, 

Teză 100% originală. 

     Hăi! hăi! 
 

Dar ce văd în depărtare 

Dragul de Mirel apare 



Cu o sorcovă mare 

Și cu a lui urare: 

Călătorii, bani și sănătate 

În zone exotice îndepărtate. 

Salarii, pensii să ne crească 

Taxele să nu sporească 

Pensiile s-au mărit 

Produsele s-au scumpit. 

Să fie liniște în țară 

Și-o eternă primăvară. 

Pe șosele când pornim 

În siguranță să fim. 

Și în tren s-avem condiții 

Fără înghesuială, întârzieri și aprinse discuții. 

     Hăi! hăi! 
 

Când la Philoxenia poposim 

Stele multe regăsim. 

Don Calipso ne răsfață 

De cu seară până dimineață, 

Mai ceva ca la mama acasă. 

Mii de mulțumiri că ne-ați invitat 

Ne-ați distrat, ne-ați ospătat, ne-ați premiat 

La un Revelion magistral de neuitat! 

Pentru sfinții Vasile la aniversare 

Sunt pregătiri de mare sărbătoare, 

Cu vinul ăsta stașnic plin de buchet și dor 

Vă dorim sănătate, ani mulți, noroc și spor! 

Pentru toată echipa și pentru doamna Mavrodin 

Cu respect și plecăciune mă înclin 

Pentru bucatele fine ce ne-ați preparat 

Pe perioada cât aici am stat! 

     Hăi! hăi! 

 

Să trecem în revistă evenimentele anului 

Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, 

Centenarul Unirii, spectacole, paradă 

Mitinguri și proteste în stradă, 

Foc de artificii, fântâni arteziene 

Ca în marile capitale europene, 

Împodobirea orașului de Crăciun, 

În speranța unui trai mai bun! 

     Hăi! hăi! 

 

 



După o lungă așteptare, 

Din Elveția apare 

Frumoasa, minunata și adorabila organizatoare. 

Cu entuziasm ea ne dă o povață 

Să prețuim fiecare clipă din viață! 

Maria, regina zăpezilor, revine cu idei îndrăznețe 

Cu glume, tombolă, concurs pe alese, 

Cine la dans se evidențiază 

Cu diplome și premii ea ne stimulează. 

Dar pentru cel mai bun colindător, 

Onoratul juriu e hotărâtor. 

Urările le spunem la un microfon 

Că așa-i modern și de bon ton! 

     Hăi! hăi! 

 

Noi toți de Anul Nou acum, 

Iubirea noastră într-un val 

Ca un simbol pe-al vieții drum 

O prindem într-un madrigal! 

Toată zarea să răsune, 

De cântec, dans și fapte bune, 

Zurgălăi sunați cu foc 

Pentru sănătate, belșug și noroc! 

     Hăi! hăi! 
 


