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            ■ A CSALOGÁNY ASSZONYKÓRUS NÉPDALCSOKR AI

Bodor Anikó több népdalcsokrot is összeállított a csókai Csalogány asszonykórus szá-
mára:

1996/A

Kis Csóka körű’ van kerítve –
Erdőbe’ lakok én N17
Nincs édösebb a kadarka szőlőnél N39
A kis Csóka körű’ van kerítve N1
Édösanyám, de víg vótam ezelőtt N52

1996/B

Ki hallotta ennek hírit N23
Sugár, magos a nyárfa teteje N41
Végigmönni a Kis utcán nem merök N38
Tűzrű’ pattant kis mönyecske vagyok én N50

1997

Sötét bárányfelhő vándorol az egekön N24
Virág ökröm kihajtottam a rétre N25
Sej, Hortobágyon mögszólalt a harang N27
Barna legény, de göndör a maga bajusza N35
Kék ibolya búnak hajta a fejit N29
Falu végin hasas lány, hasas lány N49

1998/A

Ez a kislány jaj de nagyon szomorú N36
Az éccaka nem aludtam, mindig fájt a szívem N33
Kék pántlika a harisnyám kötője N34
Kicsi még a mi lányunk N53
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1998/B

Szélös Tisza vize N8
Sej, a Tiszának mind a két partja sáros –

1999

Hej, halászok, halászok N12
Most csinálják, seje-haj, a csókai templomot N2
Két nyárfa közt besütött a holdvilág –
Szépen úszik a vadkácsa a vízen N4
Lëesött a pincelakat N48

2000

Ablakomba, ablakomba, besütött a holdvilág –
Hervadj, rózsa, hervadj N30
Sej, udvaromon áll ëgy magos nyárfa N42
Erre gyere, amőre én N44

2001

Szélös Tisza vize N8
Sej, a Tiszának mind a két partja sáros –
Villás farkú, vidám fecske N11
Túl a Tiszán fehér kendő intöget N9
Ezt a kislányt viszi a víz, viszi N10

2002

Búra, búra, búbánatra születtem N26
Nem messze van ide babám tanyája N37
Kis mokrinyi kertök alatt N5
Új a kocsim, vasaltatni akarom N40
Ződ asztalon ég a gyertya N45
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2004

Tiszábú’ a Dunába folyik a víz N7
Mind lehulltak a levelek a fáról N32
Révészök, révészök N16
Lëfelé folyik a Tisza N14
Ha lösz pénzöm, vöszök lovat, de fakót N6

2005

Lëfelé folyik a Tisza –
Száraz kútgémre szállt a sas N31
Túl a Tiszán, mandulafa tövébe N13
Édösanyám rózsafája N3
Sej-haj, harmatos a kukorica levele N28

2006

Csütörtökön virradóra N51
Ranics Ágnis aranykácsa N21
Ez a kislány azt hiszi, azt hiszi, azt hiszi  N22
Nem köll neköm Tűriné, Tűriné N47
János bácsi, Pista bácsi N46
Este viszik a menyasszony ágyát N43

2007

Hej, halászok, halászok N12
Kiöntött a Tisza vize messzire –
Révészök, révészök N16
Szélös Tisza vize N8
Tisza fölött van a híd N15
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2008/A
Észak-bánáti balladák Kálmány Lajos nyomán

Erdőbe’ lakok én N17
Kihajtottam én a libám N19

2008/B
Észak-bánáti balladák Kálmány Lajos nyomán

Amoda szógálok N18
Kéretik a nénémet egy királylegénynek N20
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