Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasd
Csillagösvény Székely Népdalkör

Ez a könyv és CD jelent meg 2009. december 12-én. A kiadó a Csillagösvény
Székely Népdalkör, mely a Sebestyén Ádám Székely Társulaton belül mőködik.
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének ajánlása:

Ajánlás
Részlet…
„A Csillagösvény Székely Népdalkör most csokorba győjtötte a bukovinai öt falu
magyarságának legszebb virágait, hogy állhatatos és kitartó munkájukról ezúton
adjanak bizonyítékot, és mindannyiunk örömére közkincsé válhassanak ezek a
dalok. Mind az együttes felkészültsége, mind szakmai vezetıjük, Falkainé Jakab
Éva elismertsége garancia arra, hogy a népcsoport mindennapi életét
népdalokon keresztül bemutató hanganyag és könyv újabb sikeres és nem utolsó
sorban a hagyományápolók számára hasznos kiadvány lesz.”

Bonyhád, 2009. október 13.

Csibi Krisztina
Néprajzkutató muzeológus
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége nevében

A CD-n levı népdalok

I. Bukovina
1. Hozd fel Isten azt a napot /Sebestyén István/
2. Hegyek völgyek között állók /Népdalkör/
3. Ha én egyszer egy kis madárka lennék /Jordáki Lászlóné/
II. Határırzık
4. Megverték a gyászos dobot /Népdalkör/
5. Katona vagyok én ország ırizıje /Sebestyén István/
6. Huszároson vágatom a hajamot /Férfikar/
7. Füttyent a masina, gyorsan ki az állomásra /Kozma Orbán/
8. Andrásfalva be szép helyen van /népdalkör/
9. Csernavici kaszárnya, bádigos a teteje /népdalkör/
III. 10. Andrásfalva mondája /Sebestyén István/
IV. Menekülés
11. Kiindultam az hazámból /Falkainé Jakab Éva/
12. Kesereg egy árva madár /népdalkör/
13. Bukovina mit vétettem /népdalkör/
14. Istenem országom, hol lesz meghalásom /népdalkör/
V. Szerelem
15. Szomorú fücfának hajlik a virága /Sebestyén István/
16. Vettem majorannát, várom kikelését /népdalkör/
17. Csicseri borsó, bablencse /népdalkör/
18. Édesanyám be jó kend /népdalkör/
19. Cifra csárda teteje /népdalkör/
20. Sír az út elıttem, bánkódik az ösven /Falkainé Jakab Éva/
21. Régen vót, soká lesz /népdalkör/
22. A citrusfa levelestıl, ágastól /népdalkör/
23. Mikor kicsi leán vótam /népdalkör/
VI. Lakadalom
24. Lakadalmas hívogató /Sebestyén István/
25. Ingem anyám addig nem kezd síratni /népdalkör/
26. Édesanyám sok szép szava /népdalkör/
27. Andrásfalvi templomba’ /népdalkör/
28. Édes kicsi kincsecském /népdalkör/
29. Kicsi ökör nagy a szarva /népdalkör/
30. Kicsi rózsám, kirúgom a két szemedet /népdalkör/
31. Meghót, meghót a cigányok vajdája.
32. Ez az Ádámé, ez az Éváé /népdalkör/
33. Szirba-/Csurgó zenekar/
34. Én elmegyek babám valamerre /népdalkör/
35. Bukovina közepibe születtem /népdalkör/
VII. Áhitat
36. Reggeli ima /Sebestyén István/
37. Virágok vetélkedése /Sebestyén István/
38. Mi Atyánk /népdalkör/

A népdalok szövege szerepel a könyvben, ebben a sorrendben.

