
 A Gyermekfilharmónia (Fili) 1982-ben alakult a 

szentegyházasfalvi  Mártonffi Iskola tehetséges diákjaiból. Jelenleg 

Szentkeresztbányáról és Kápolnásfaluból is járnak próbákra.  Folyamatosan 

megújuló együttesünket 100 énekes és 40 fõnyi szimfonikus diákzenekar alkotja. 

Hangszereseinket a helyi Tanulók Háza zenekörein tanítjuk, egyikük sem 

zeneiskolás. 

1991-ben megalakult a Gyermekfilharmónia Alapítvány, elkészült a Múzeum 

Szálló, mely anyagi hátteret biztosít az együttes rendszeres kiszállásaihoz, 

valamint egyéb hagyományõrzõ rendezvényekhez.

A lemezen hallgatható énekek javarészt 2010 -2014 idõszakában voltak mûsoron, 

ezekbõl szólaltattunk meg nyári hangversenyeinken, nyugati kiszállásainkon is. 

(Belgium, Svájc, Németország) A dalok hangszerelését, betanítását Haáz Sándor 

zenetanár végzi. 

Együttesünk 25 éves születésnapjára a borítóképen látható régi parasztházat 

vásároltuk meg, az udvar végén levõ csûrben pedig kalandparkot alakítottunk a 

gyermekeknek.

Báránykás lemezünk a negyedik. Az elmúlt években még három felvételt adtunk 

ki: Nótánk szálljon (2001),  Föl, föl vitézek (2006) és Angyalok szózata, 

karácsonyi dalsorozat (2004). 

Munkánkról, a Fili életérõl két honlapunk, a  és a   tudósít 

rendszeresen.

www.fili.ro www.fili.hu

Báránykámon

Báránykámon csengõ szól, csingi-lingi-lánga,
A furulyám is dúdol, csingi-lingi-lánga,
/:Kis báránykám minden reggel bégetéssel ébresztget fel, 
Kelj fel édes gazdám! :/

Bojtár volt a nagyapám, bojtár vagyok én is,
Csak a botja maradt rám, gazda vagyok én is.
/:Kis báránykám, minden reggel, bégetéssel ébresztget fel, 
Kelj fel édes gazdám! :/

Báránykámon csengõ szól, csingi-lingi-lánga,
A furulyám is dúdol, csingi-lingi-lánga,
/:Kis báránykám mellém fekszik, szundikálunk késõ estig
Jó'jszakát kívánok! :/

     Kicsi madár
Kicsi madár, jaj de fenn szállsz,
Mi az oka alább nem jársz?
Alább szállnék, de nem merek,
Mert én senkit sem ismerek.

Kicsi madár, hogy tudsz élni,
Mikor nem is tudsz beszélni?
Lám, én tudok beszélgetni,
Mégis alig tudok élni.

     Madárka, madárka
Madárka, madárka,
Csácsogó madárka,
Vidd el a levelem, vidd el a levelem,
Szép szülõhazámba.

Odakünn az erdõn, de nagy újság járja,
Kakukk Jankó nõsül, de még nincsen párja.
Kukú, kukú, ááá, ááá,
Diridongó, no te diridiri, 
no te diridiri, ej-ha!

Garas éhes kópé, tudom ám én Jankó,
Oda húz a szíve, ahol áll a sok bankó.
Kukú, kukú...

Kakukkol a szívem, egyéb vágyam nincsen,
Csak az én szívemben te legyél a kincsem.
Kukú, kukú...

                        S'GUGGERZYTLI
   
Gahn ich zum Grosi übers Land, de chunt's mer immer z'Sinn
   das Guggerzytli a der Wand wo's hätt im Stüebli drinn. 
   „Los, Büebli” hätt s'Grossmüeti gseit, hätt zitteret mit dä Hand:
   /:„Mis Guggerzytli hanget scho viel Jahr a dere Wand.”:/

Am Morge ghöri d'Chueh „muh, muh!”, der Bäri macht „wau, wau!”
   Und denn ganz fiin „gug-gug, gug-gug!” chunt s'guggerzytli au.
   Es het mer gchündet Freud und Lied viel Stunde schön und bang 
   /:Drum hani Sorg, dass' nid verheit, ich läbti nüme lang.:/

   Nid Gold und Silber muess i ha, um chönne glücklich z'sy,
   So lang ni s'Guggerzytli ha und no mis Gläli Wy,
   Und chunt mis letschi Stündli dra, denn hani i nur die Bitt,
   /:Denn gänd mir no i d'Ewigkeit mis Guggerzytli mit!:/

  CON EL VITO

Con el vito vito vito
con el vito vito va.
Con el vito vito vito
con el vito vito va.

Yo no quiero que me miren
que me pongo colorá.
Yo no quiero que me miren
que me pongo colorá.
Con el vito vito vito….

No me mires a la cara 
que me pongo colorá
Yo no quiero que me mires
que me vas a enamorar.

Con el vito vito vito….

Una malagueña fue a
Sevilla a ver los toros.
Y en la mitad del camino
la cautivaron los moros.

Con el vito vito vito….

Las solteras son de oro
las casadas son de plata.
Las viuditas son de cobre 
y las viejas de hojalata.

Con el vito vito vito
Lala la-la, Lala la-la 
Lala lalla lalla la la.

BRÜDERLEIN, KOMM, TANZ MIT MIR!

Brüderlein, komm, tanz mit mir!
Beide Hände reich' ich dir.
Einmal hin, einmal her,
Rundherum, das ist nicht schwer.
             Mit den Händchen klapp, klapp, klapp,
             Mit den Füßchen trapp, trapp, trapp!
             Einmal hin, einmal her,
             Rundherum das ist nicht schwer.
Mit dem Köpfchen nick nick nick,
Mit den Fingern tick tick tick,
Einmal hin, einmal her,
Rundherum, es ist nicht schwer!
             Noch einmal das schöne Spiel,
             Weil es mir so gut gefiel:
             Einmal hin, einmal her,
             Rundherum, das ist nicht schwer.

    YANKEE DOODLE

Yankee Doodle went to town
A-riding on a pony,
Stuck a feather in his cap
And called it macaroni.
Yankee Doodle, keep it up,
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy.

Fath'r and I went down  to camp,
Along with Captain Gooding,
And there we saw the men and boys
As thick as hasty puding.
Yankee Doodle, keep it up,
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy. 
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Báránykámon csengo szól
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Elveszettem a kecskéket

Elvesztettem a kecskéket, megver anyám érte,
Amott látok feketéket, vajon, nem azok-e?
/:Hej, azok nem azok, azok szenes csutakok, 
Azok szenes csutakok, többet nem aluszok.:/

       Az árgyélus kismadár
Az árgyélus kismadár nem száll minden ágra,
Én sem fekszem minden nap szép paplanos ágyba.
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka,
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka!

Az én kedves vacsorám csak egy piros alma,
Az én vetett nyoszolyám csak egy marék szalma.
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka,
Szállj le, szállj le, gyönge kis madárka!

Kuku³eczka kuka, dziewcze ch³opca szuka,
wybiera przebiera i nosa zadziera.

Kuku, kuku, aa-ha, aa-ha.
Oj, diridi, oj diridi dyna

oj, diridi dyna, uha!

Kuku³eczka kuka, panna me a szuka
i ju nie przebiera, bo brzuszek przybiera.

Kuku, kuku….

Kuku³eczka kuka, dziecku ojca szuka,
czy to gej, czy swiety, byle alimenty.

Kuku, kuku….

         János bácsi

János bácsi, dudáljon kend,
A dudáját fújja fel kend!
Gyöngék vagyunk, elfáradtunk,
Hosszú nótát ne fújjon kend.

Aki dudás akar lenni, 
Pokolra kell annak menni.
Ott kell annak megtanulni,
Hogyan kell a dudát fújni.

Duda, duda, szõrös duda,
Az is szõrös, aki fújja,
Fújd fel dudás a dudádat, 
Billegtesd el a nótámat!

János bácsi, dudáljon kend,
A dudáját fújja fel kend!
Gyöngék vagyunk, elfáradtunk,
Hosszú nótát ne fújjon kend.

          Kicsiny a hordócska

Kicsiny a hordócska, jó bor lakik benne,
Dirr-durr, dalala, dana-dana dirr-durr dalala.

Nem iszom belõle, részeg leszek tõle,
Dirr-durr, dalala, dana-dana dirr-durr dalala.

DUDANÓTÁK

BÁRÁNYKÁK

Kelj fel juhász

Kelj fel juhász, ne aludjál!
Elveszett a csengõs bárány!
/:Nem aluszom, csak heverek,
Nem is igaz, hogy elveszett. :/

Hol jártál, báránykám?

Hol jártál, báránykám?
Zöld erdõben, asszonykám.

Mit ettél, báránykám?
Édes füvet, asszonykám.

Mit ittál, báránykám?
Forrásvizet, asszonykám.

Mért sírtál, báránykám?
Mert megvertek, asszonykám.

Ki vert meg báránykám?
Szomszéd legény, asszonykám.

Hogy sírtál, báránykám?
Ehem-behem, asszonykám.

MADARAK

HÁROM KATONADAL

       
Töltik a nagy erdõ útját, viszik a székely katonát,
Viszik, viszik szegényeket, szegény székely legényeket.

Úgy elviszik arra helyre, hol az út is vérrel festve,
Kit a golyó, kit a lándzsa, kit éles kard összevágja.

Köszönöm édesanyámnak, hogy felnevelt katonának,
Fölnevele katonának, hogy szolgáljak a hazának.

      Este van, este van

Este van, este van, 
megy a nap lefelé,
Rukkolnak a székelyek, 
a huszonegy évesek 
A kaszárnya felé.

Istenem, Istenem, 
mit kellett megérnem,
Puska van a vállamon, 
bajnét az oldalamon,
Sirathatsz, galambom.

           
Katonának nem jó lenni, mert keveset adnak enni,
Réz a sajka, bádog a födele, táncol a fuszulyka  benne.

Katonának úgy jó volna, ha a puska kolbász volna,
Tölténytáska sörös üveg volna, százados úr szép lány volna.

De mivelhogy fordítval van, a puska nem kolbászból van,
Sörös üveg a sörpincében van, szép leány a városban van.
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   DANIEL KINGA ÉNEKEL
Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen,
Énutánam senki ne keseregjen,
Ha valaki énutánam kesereg,
Azt kívánom, a jó Isten áldja meg.

Édesanyám mi van a kötényébe,
Három alma, adjon egyet belõle,
Úgysem soká ehetem az almáját,(mert) 
Viselem a Ferenc Jóska csákóját.

Kicsi madár, mért keseregsz az ágon,
Nemcsak te vagy elhagyott e világon,
Nékem sincsen édesapám, sem anyám,
A jó Isten mégis gondot visel rám.

Életemben csak egyszer voltam boldog,
Akkor is a két szemembõl a könny hullott,
Sírtam is én örömimbe, hogy szeretsz,
Bánatimban, hogy az enyém nem lehetsz.

Meghalt, meghalt a cigányok vajdája

Meghalt, meghalt a cigányok vajdája, vajdája,
Felesége sátorfáját számlálja, számlálja,
Gyár gyoppáj bingyász kóré gájdulé, gájdulé,
Szávájdálé hoppingyálé szuszkiré, szuszkiré.

Édes uram bárcsak addig élsz vala, élsz vala,
Míg nekem egy fehér lovat lopsz vala, lopsz vala.
Gyár gyoppáj bingyász kóré gájdulé, gájdulé,
Szávájdálé hoppingyálé szuszkiré, szuszkiré.

Megtalálták a cigányok vagyonát, vagyonát,
Fakanalát s a nagy üres tarisnyát.
Gyár gyoppáj bingyász kóré gájdulé, gájdulé,
Szávájdálé hoppingyálé szuszkiré, szuszkiré.

Alacsony ház

Alacsony ház, füstös kémény,
Ott lakik a cigány legény,
Szépen szól a hegedûje,
Elhagyta a szeretõje.

Megyek az úton lefelé,
Senki se mondja, gyere bé,
Csak a kedves feleségem:
Gyere bé, te szerencsétlen!

          
Schalf, Herzensöhnchen, mein Liebling bist du, 
Schließe die blauen Guckäugelein zu!
Alles ist ruhig und still wie im Grab,
Schlaf nur, ich wehre die Fliegen dir ab!

Engel von Himmel, so lieblich wie du,
Schweben ums Bettchen und lächeln dir zu.
Später zwar steigen sie auch noch herab,
Aber sie trocknen nur Tränen dir ab.

Aludj el kisfiam, ágyacskád vár,
Két szemed hunyd le és szunnyadj el már,
Mély a csend drágám, már senki sincs fenn,
A légy se bántson, majd elkergetem!

         TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK

Te vagy földi éltünk vezércsillaga,
Édes reménységünk, kegyes Szûzanya,
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó Szûz Mária!

Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak egész folyamán,
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó Szûz Mária!

ÖRÖMÓDA – Ludwig van Beethoven – IX. szimfónia 

Slavã þie stea curatã, voie bunã pe pãmânt,
Astãzi te simþim aproape, sol din rai, tu soare sfânt.
Vraja ta aduce iarã pe popor lângã popor,
Toþi din lume fraþi noi suntem, unde vii uºoarã-n zbor.

Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt.
Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.

 Lángolj fel a lelkünkben szép, égi szikra szent öröm,
Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk fényözön!
Egyesíted szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít,
Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid.

     Körösfõi Riszeg alatt

Körösfõi Riszeg alatt,
Három kislány zabot arat,
Sej, haj, zabot arat fekete lovának,
Szeretõt keres magának.

Hogyha én azt tudtam volna,
Hogy a kökény édes volna, 
Sej, haj, egy marékkal szedtem volna,
A zsebembe tettem volna.

Mondd meg rózsám, vagy üzend meg,
Énrám mért haragudtál meg?
Sej, haj, nem üzenem, nem is mondom,
Mert én terád nem haragszom.

ELBÚCSÚZOM A MADÁRTÓL

Elmenet s elment
Elmenet s elment az a madár,
Ki pántlikás kalapban jár,
Elment s elvitte kedvemet,
Istenre bízott engemet.

Ne menj el rózsám tavaszig,
Szívem hadd nyugodjon addig,
Szívem mással nem es nyugszik,
De nálad el es aluszik.

Októbernek, októbernek
Októbernek, októbernek elsején,
Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején,
Elbúcsúzom a madártól s az ágtól,
Azután a csíkkarcfalvi lányoktól.

Nem messze van az én babám lakása,
Ide látszik az õ tornácos háza,
Bús gerlice szokott rája leszállni,
Jaj de bajos tõled rózsám megválni.

Az Isten is katonának teremtett, 
Az a jámbor pap is annak keresztelt,
Az is leszek, míg a világ világ lesz,
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz.

      Elmenet s elment az a madár,
      Ki pántlikás kalapban jár,
      Elment s elvitte kedvemet,
      Istenre bízott engemet.

          
Hármat tojott a fekete kánya,
Engem szeret a kend barna lánya.
Kikityembe, kukutyomba, 
gyere rózsám a kocsimba.

Nem ülök én a kend kocsijába, 
Nem kell nékem a kend barna lánya.
Kikityembe, kukutyomba, 
gyere rózsám a kocsimba.

Akármilyen szegény legény vagyok,
A kend lánya szeretõje vagyok.
Kikityembe, kukutyomba, 
gyere rózsám a kocsimba.

NÉGY NÉPDAL

Elmész rózsám? 

Elmész rózsám? 
El biz én.

Itt hagysz engem?
Itt biz én.

/:Ha te elmész, én is el.
Mind a ketten menjünk el.:/

A malomnak nincsen köve

A malomnak nincsen köve, 
mégis lisztet jár,
Tiltják tõlem a rózsámat, 
mégis hozzám jár.

Addsza rózsám a kezedet, 
forduljunk egyet,
Aztán menjünk ki a kertbe, 
hadd szedjünk meggyet.

Volt nekem egy szép szeretõm, 
de az olyan volt,
Ha egy nap nem láttuk egymást, 
két nap beteg volt.

    Harmadik nap megkérdeztem, 
    téged mi lelt volt?
    A szerelem a szívemet 
    körülfogta volt.

Ha kérdik, ki küldte,
Mondjad, hogy az küldte,
Kinek bánatában, szíve fájdalmában,
Meghasad a szíve.

CIGÁNYDALOK

Mikor mentem Szovátára

Mikor mentem Szovátára, sej-haj,
Vettem néked selyem kendõt, sej-haj,
Selyem kendõt, fakanalat,
Avval verd fõbe magadat!

Mikor mentem Szovátára, sej-haj,
Akkor jöttem Szovátáról sej-haj,
Mikor mentem, akkor jöttem,
Egész nap csak jöttem-mentem.

KAKUKK JANKÓ

 Töltik a nagy erdõ útját

Katonának nem jó lenni

Tente, szép gyermekem, jön már az éj,
Jó anyád ringat, ó drága, ne félj,
Éjjel és nappal oly híven ügyel,
Az anya szíve soha nem szenderül el.

WEBER: ALTATÓ

Hármat tojott
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