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                        ■ A R ÁKÓCZI FÉRFIK AR NÉPDALCSOKR AI

Bodor Anikó összeállításai a Rákóczi férfi kar számára:

1996 

Estelödik, alkonyodik F34
Amott legel, amott legel, amott legel hat pej csikó magába F26

1997/A

Sebösen forog a mozdonykocsi kereke F6
Ha fölülök, sej, de ha fölülök a fekete gőzösre F11
Kedves édösanyám, nehéz löhet magának F13
Doberdóba hull a baka rakásra F14
Sej-haj, limbes-lombos a diófa levele F15

1997/B

Mikó’ möntem, babám, kis Csókábú kifelé F1
Oroszország felé nem tudjuk mi az utat F12
Fújdogál a szellő F19
Sej, az én lovam, többet ér az sok lónál F9
Mikó möntem sorozatra, angyalom, semmi az oldalamon F4

1999

A távolba jaj, de csörög a béklyó F25
Vót egy lovam, egy szíjhátú F27
Betyár vagyok, Angyal Bandi a nevem F32
Jaj, de vágják azt az erdőt, azt a fát F31

2000

Ēveszött a lovam F28
Csongorádi Tisza vize de habos F23
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Ősz az idő, Dömötör nap közeledik –
Jó bort iszok, diófával tüzelök F39
Kis pej lovam arra van rászokva –

2001

Ha fölülök kis pej lovam hátára F10
Kis pej lovam csak a fődet kapájja F16
Gyere, komám, gyerünk be a kocsmába F17
Csárda, csárda, födeletlen csárda F18

2004/A

Játszik a szél, sej, de játszik a szél a Balaton vizébe F2
Keresik a, nem lelik a körösztlevelemet F3
Édös, kedves, jó anyám, kísérjön ki a vasútra F5
Ha elindult ez a gőzös, hadd mönjön F7
Udvaromon hármat fordútt a kocsi F8

2004/B

Esik eső, sáros lött a Nagy utca F30
Karikába gyűröm a gatyám szárát F35
Ēveszött a kis pej lovam a csókai ződ erdőbe F29
Én má’ többet éccaka nem járok F33

2004/C

Én vagyok az, én vagyok az, aki nem jó F46
Zörög a kocsi a fagyon F38
Nem bánnám, ha egy mélységes mély pince fenekire leeshetnék F41
A hajnali csillag ragyog F40
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2007/A

Noé, miko’ a szőlőt űtette F42
Elindult Szent Pétör Rómába F43
Hol vagy, én szerelmes, boros kulacsom –
Ejnye, nadrág, kis nadrág, kis nadrág, kis nadrág F45

2007/B

Kondorosi csárda előtt van egy szomorú fűzfa F36
Hortobágyi kocsmárosné, angyalom F44
Estelödik, alkonyodik F34
A juhászok így élnek, úgy élnek F37

2007/C

Amoda gyünnek lovasok F20
Amott kereködik –
Este gyün a tömlöctartó F24
Szögedi törvénybe tizenketten vannak F21
Kis pej lovam, kis pej lovam térdig jár a sárba F22
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