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Ispiláng - Ich spiele ein - Monarchia zenekarral
Közép-európa gyermekdalai
(Hungaroton 2001 HCD 18250, C, MC)

SZVORÁK, Katalin - song
Monarchia Orchestra
PONITRAN Ensemble
VUJICSICS Ensemble
CERNAVEC, Familia
Kõfaragók Ensemble
1 Áll a(t) bál (3´47")>>>meghallgatásMP3
a) Szegény legény a prücsök
b) Zajac kosí otavu, lí¹ka zahrabuje
2 Itt a világ közepe (8´38")
a) Es ging ein Mann Daher
b) Gyertek, lányok ligetre
c) Képezzünk egy kereket
d) Hela, hela, helièka
e) Kiszámolók és névcsúfolók
(magyar, szlovák, lengyel, zsidó, szerb, német, román)
f) Sandã, Felina bodoagã
3 Uccudárom (4´03")
a) Uccu dárom
b) Gazdiná sa opila, hrnce, miske pobila, három maïarom
4 Vtrgla (2´16")
a) Jaj, de sokat áztam, fáradtam
b) Vtrgla sam si ru¾u
5 Haris-Maris (5´21")
a) Ispirityi Pál
b) Ó re»az, ó re»az, pletieme mi re»az
c) A mi lányunk nem eladó
d) Jastuk tanca & Cape - kolo
6 Heio, Popejo (5´01")
a) Heio, popeio
b) Sommer, Sommer Maie
c) Nyisd ki, Isten kiskapudat
d) Állatos modókák (magyar, szlovák, szerb, román, lengyel)
e) Maikäfer, flieg!
7 Szomo-ruszin (3´31")
a) Zöld erdõben, sík mezõben
b) Ja koza, jaraja
8 Romavarázs (3´46")
a) Lányok ülnek a toronyba
b) Hej, szénalja
c) Cigány, magyar mondókák
d) Amari cini
e) Ide had z díri, nese moc knihí
f) Cigány varázsszövegek
9 Alunelul (4´45")>>>meghallgatásMP3
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a) Cîntec de joc
b) Alunelu, alunelu, hai la joc
c) Gyimesi táncdallam
10 Huszita vándordallamok (3´15")
a) Spi, mé milé poupì
b) Most jöttem Erdélybõl
11 Hajagyungya (4´04")
a) Haja, Ïunïa
b) Haja, gyöngye
c) Mért küldött az úrasszony
d) Lánc, lánc eszterlánc
e) Farbaèica suknjica (Seljanèica tánc)
12 Szepeli polka (Zeppel módra) (2´24")
a) Szepeli polkát én nem járok
b) Széki hétlépés
c) Szepeli polkát én nem járok
d) Zeppel Polka tanz ich gern
13 Boszorkás danadana (2´53")
a) A tam hore na tej seèe, jak ten mlynek dobre bre¹e
b) Keï si juhás dobrý chlap, poï sa so mnou pasova»
c) Stará bab slá, troje deti má
d) Egy boszorka van
14 Páratlan ruszin (1´56")>>>meghallgatásMP3
a) A ja maju dvoje kaèat
15 Es regnet (6´36")
a) Es regnet
b) Melki gyermekjátékdalok
c) Nüna, nüna, Puppala, schlof!
d) Mosdjál, kis menyecske
16 Zsebkendõs (6´03")>>>meghallgatásMP3
a) Akí sú tí kováèi na Dubovej kyslí /
b) Da der Bloch der Blecha schlag / Sat der Rauder mit der Zauder
c) Mi-am pierdut o batistuþã
d) Elvesztettem zsebkendõmet
e) Igra kolo (Vanjku¹ac)
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