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Napfogyatkozás - bánatdalok
(HUNGAROTON 1999 CD, MC

SZVORÁK, Katalin - voice
1 Add fel Isten azt a napot - Dalok Gyimesfelsõlokból /
Let the sun rise, dear God - Songs from Gyimesfelsõlok (7´16")
S ne ne ne / S ne ne ne
Napom, napom, fényes napom / My sun, my sun, my bright sun
2 Harmatos rokolya - Moldvai szerelmesdalok />>meghallgatásMP3
Petticoats drenched in dew - Love songs from Moldavia (7´06")
Búzaszemet szed a galamb (Lészped) /
The dove is picking grains of wheat
Mind azt mondja a viola (Klézse) / The violet keeps asking
3 Feljött a nap - Gyimesi keservesek />>meghallgatásMP3
The sun has risen - Lamenting songs from Gyimes (6´11")
Bújdosik az árva madár (Háromkút) / The motherless bird wanders around
Bánat, bánat de nehéz vagy (Nyíresalja) / Sorrow, sorrow, you are so heavy
Feljött a nap (Gyimesfelsõlok) / The sun has risen (Gyimesfelsõlok)
4 Rózsám szerelme - Moldvai szerelmesek /
The love of my rose - Love songs from Moldavia (6´55")
Beteg vagyok (Lészped) / I am afflicted (Lészped)
Indulj el egy úton (Klézse) / Start out on one road
Gyere ki te gyöngyvirág (Gajcsána) / Come out, lily of the valley
5 Bakonyi visszhang - Dudanóták /
Echoes of Bakony - Bagpipe songs (6´15")
Sej duda, duda (Felsõpáhok) / Hej bagpipe, bagpipe
Megérett a búza (Szentgál) / The wheat has ripened
Nem ettem én gelegenyét (Szentgál) / I've not eaten hawthorns
Házasodik a lapát (Porva) / The shovel is getting married
Aki dudás akar lenni (Zirc) / If you to become a piper
Három ürü nem nagy falka (Borzavár) /
Three sheep are not such a big flock
Kályha vállán ül a cica (Zirc) / The kitten is sitting ont the stove (Zirc)
6 Ne sírj, rózsám - Gyimesi dalok /
Don't cry, my rose - Songs from Gyimes (6´11")
El-el... haza, haza (Tarkó megálló) /
Away, away, home, home (Tarkó stop)
Elment az a kicsi madár (Tarkó megálló) /
Gone is the little bird (Tarkó stop)
Úgy elmegyek (Görbepatak) / I'm going away
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