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Występ zespołu pieśni ludowej

Śpiewogra
Wystąpią:
Halina Czekanowska - wokal
Katarzyna Czekanowska - wokal
Olena Łapko - wokal
Lidia Gupaliuk - wokal
Sergiusz Kostecki - wokal
Włodzimierz Mułyk – akordeon
Program:
Jechał kozak miastem
Biła mnie mama
Oj czyj to koń stoi
Czerwone jabluszko
Oby ten kogut ucichł!
Mgła przez dolinę
Niesie Halinka wodę
Gdy bym miał gitarę
Oj czarna ja sobie czarna
W sadzie wiśniowym
Miłość do marynarza
Szła dzieweczka do laseczka
Oj połeczko połe
Dwa serduszka cztery oczy
Sokoły

1 marca (czwartek)
2018 roku o godz. 18.00
Wstęp z zaproszeniami

Dodatkowe informacje o wybranych utworach
Jechał kozak miastem (Jichaw jichaw kozak mistom)
Piosenka opowiada o kozaku, który na koniu jedzie przez
miasto i prosi słowika, aby zawołał ukochaną dziewczynę
z chaty, bo musi ją spytać czy mama jej nie zbiła, za to ze z nim
stała i rozmawiała
Biła mnie mama (Była mene maty)
Dziewczyna śpiewa, że matka biła ją brzozową witką, żeby
więcej nie stała z młodym kozakiem. Mimo to dziewczyna
cieszy się, że z nim rozmawiała do rana, aż koguty zapiały.
Oj cyj to koń stoi (Oj czyj to kiń stoit)
W piosence młody mężczyzna śpiewa, że spodobała mu się
piękna dziewczyna i prosi ją żeby podała mu rękę i pojechała
z nim.
Oby ten kogut ucichł! (Bodaj sia Kohut znudyw)
Dziewczyna narzeka, że zbudził ją rano kogut, a noc była taka
krótka, że ona się jeszcze nie wyspała. Dziewczyna prosi Boga,
żeby przedłużył noc. Chce jeszcze trochę pospać, bo jest
zmęczona tańcami do rana.
Niesie Halinka wodę (Nese Halia wodu)
Piosenka o wesołej ukraińskiej dziewczynie Halince, która
niesie wodę, a za nią biegnie młody chłopak. Mruga na nią
i chce się napić wody z wiaderka. Halinka wykręca się i mówi,
żeby przyszedł później na spotkanie z nią i wtedy da mu wody.
Oj czarna ja sobie czarna (Oj czorna ja sy czorna)
Dziewczyna cieszę się, że pokochała Iwanka który również
ją kocha.

