Lidová muzika FRGÁL - repertoárový list

NÁZEV
Keby sas ně dala opáčit
Na kopečku stála, plakala
Škoda tebja, šohajku, byt
Také sa mi dívča páči
Cos porobil Pavelenko, Pavle
Ej, zomrela mi žena
Háj, háj, zelené oreší
Mlynári, šafári
Na tu svatú Katerinu
Čerešničky
Ešče si já
Ešče som sa neoženil
Ja, keď sa Janoško
Nepi Jano, nepi vodu
Před muzikú verbuňk…
Veje vetor po ovesnom klase
Hore ňú, dole ňú - chasa
Od Nového Mesta - chasa
Hore Provodovem
Nedaleko od Svárova
Plela Kačenka->Z Kelník pacholci->Ořechovský zámek->Sedum let
sem neviděl->My zme chlapci
Ach, mamičko má->Zuzulienka Zuzka->Vysoko létá slavíček
Ej, Klenova, Klenova->Na vrchu na Bradle
Gdo chce pres kotár(->Není také polečko)
Háj, háj, háj, háj, zelený háj (->Není také polečko)
Kačenko Turanská
Keď som išiel, išiel […z Očkova] (>Není také polečko)
Na trenčianskom moste
Na vrchu na Bradle (>Ej, Klenova, Klenova)
Není také polečko->Keď som išiel, išiel […z Očkova]->Gdo chce
pres kotár->Prečo by koza nepodrgala->Háj, háj, háj, háj, zelený háj
Okolo Súče
Potrikrát som na okenko klepal
Prečo by koza nepodrgala (->Není také polečko)
Vysoko létá slavíček (->Ach, mamičko má)
Zuzulienka Zuzka (->Ach, mamičko má)
A já dobre vím
Anička, dušička, někašli
Co to tam šupoce Podluží
Jak ten ptáček pěkně zpívá
Na tých panských lukách
Padá, padá rosénka
Dobrý večer vám
Vrť sa divča
Dobrú noc
Išiel Macek do Malacek
Pod horou, pod horou
Ej, veru nebudem
Ja ten ftáček jarabáček - chasa
Přes Javorníčky - chasa
Veru si ty, šohajíčku
A já su synek z Polanky
Beskyde, Beskyde
Černa vlnka
Dyby byla Morava
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NÁZEV
Dyž sa buček zeleňá
Eště stóji, eště je
Hej, haj, hej, haj, zelený haj
Na uherskej straně
A ja taka dzivočka
A keď idzeš Helenko, Heleno (>Išla žena..)
Bodaj by vás, vy mládenci
Ej, zalužicke polo (Zemplín)
Išla žena do mlina->A keď idzeš Helenko, Heleno
Šarišská polka
Anička, dušička, kde si bola
Išla Marina
Kapura, kapura
Keď som ja bol mladý
Oči, oči, čierne oči
Pod tým naším okénečkom Turiec
Prídi Janík premilený
Prídi ty, šuhajko Turiec
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Tota Heľpa
A ja taka čiarna
A-dur čardáš
Ani já, ani ty
Dala bym ci dala
Gdo má počernú galánku
Hoja, hoja, žena moja
Idze poštar, idze
Keď som išel z Pešťu->Moja milá má takú masť
Muzikanti, co děláte
Nedaleko od Trenčína
Píšťalenka píská
Pred horú, za horú, čierne psieča breše
Proč, kalino, v struze stojíš
Stará Pivničková (Nová Ves)
Už sú kosci nade mlýnem
Vysoko som vyskočél
Z pulčínského kostelíčka
Za tú horú
Hrajeme lidové písně folklorních regionů Slovenska, Moravy i
Čech, také písně z Maďarska, Rumunska, romské aj. Vše ve
vlastním aranžmá a/nebo se snahou o odpovídající
autentickou regionální interpretaci.
Repertoárový list vypracoval: Martin Zatloukal, primáš
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