Výběr z repertoárového listu CM JÁNOŠ

A dyž já pojedu na dolino orať
A dyž sa valášek narodí
A já dobre vím
A já su synek z Polanky
A já taká dzivočka
A tere Hranice
A v tých Nových zámkoch
A vy páni muzikanti
Aby nás pán Bůh miloval
Aj hájek, hájek
Aj zerzaj, zerzaj
Ančo, Ančo srdco moje
Ani sem si bičíčka nenamazál
Anička dušička
Anička dušička, kde si bola
Až pojedu orať
Beskyde, Beskyde
Bodaj by Vás vy mládenci
Bude večer
Co sa ně na mojej ženě lúbí
Co sa to šupoce
Čerešničky, čerešničky
Černá vlna
Čí só hode
Čí sú to koně
Čí to húsky na tej vodě
Číže ste husličku, čí že?
Číže sú to koně
Čože je to za prekrásne ftáča
Dalmácia
Do hory ňa poslali I, II
Dobrý večer Vám
Dojdi Jano k nám
Dolú přes Fryštáček
Dúbravěnko zelená
Dudíkovy melodie
Dyby byla Morava
Dybych bola jahodú
Dybych byla vtáčkem
Dybych já byl selským synkem
Dyž sa buček zeleňá
Dyž sem byla u maměnky
Dyž sem já šel přes hory
Ej duby, duby
Ej lásko, lásko
Ej od Buchlova
Ej padá padá rosička
Ej ráno ráno
Ej šandári, šandári
Ej veru nebudem

Ej vy páni zemanové
Ej vy páni, Vy
Ej zalužické polo
Ej, pod Soláněm
Ej, svítilo slunéčko nad našú zahr.
Ej, tak som si pomyslel
Ej, totú, totú
Eště si já pohár vína zaplatím
Eště som sa něoženil
Eště vínko nevykyslo
Gde je kostel tam je fára
Gdyž sem šel z Mladcovy
Hej, musel by to chlap byť
Hnalo dívča krávy
Hněvala sa moja máti
Hodonín je pěkné město(Skalica)
Hore dědinú
Hore potúčky
Horička zelená
Hory čérné(Ej, hory, hory)
Hořele lipka, hořela
Hoša chlapci je na vama rada
Hromy bijú
Chodím, chodím hore po dědině
Chodíme, chodíme
Chodíme, chodíme ‐ táhlá
Išel Macek do Malacek
Išla Marína
Ja keď sa Janoško
Já su šohaj z Debrecína
Ja v téj Hrubéj Vrbce
Jak ten ftáček pěkně zpívá
Jaké je to hezké
Jakú sem si frajírenku
Janošku, Janošíčku
Javorník, javorník
Jede forman dolinú
Kdo má počernú galánku
Kdyby tady byla taková panenka
Kdybych byla tajak nejsu bohatá
Když sem já šel od svéj milej
Když sem šel z Hradišťa
Ke´d sem išel z Pešťu
Keby sas ně dala opáčiť
Keby ste to mamko moja
Kebych bola tajak nejsu bohatá
Kebych byla jahodú
Keď já budu mašírovat
Keď sa dívča vydávalo
Keď sa dívča vydávalo
Keď sem išel z Hodonína
Kole Jarošova
Komáři se ženili
Konopa, konopa

Kúpala sa Katarína
Kyčera, Kyčera
Kysuca, Kysuca
Lásko, bože lásko
Lašověnka lítá (Hradišťan)
Lístečku z javora
Ludia pravia
Luterán, Luterán
Má mamička neví
Má milá mamulko
Mal som píšťalenku
Mala som já rukávce
Mám ja kosu kosenku
Mamko moja
Měl sem 7 peňazí
Měsíčku, měsíčku
Mikulecká dědina
Mikulecké pole
Mlynáři, šafáři
Mojá milá zadrimala
Moje milé premilené jahody
Můj koníčku ryzovraný
Muzikanti co děláte
Muzikanti co děláte
Na horách studénky
Na hradištských lukách
Na kopečku stála
Na petrovských dolinách
Na Santově kopec
Na těch panských lukách
Na tu svatú Katerinu
Na uherskej straně
Na vrch javorníčka
Na Vsetíně zvonijá
Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné
Nasela si žitéčka
Nedaleko od Trenčína
Nemožem, nemožem
Nepi Jano
Nič to nič
Od starej Breclavi
Odzemek
Oj, letěla bílá hus
Okolo bality
Okolo Frýdku
Okolo Hradce
Okolo súče (našel to dědeček)
Ore šohaj, ore
Otvírajte sa strážnické brány
Padá, padá rosenka
Pasavala kravarenky v lese
Pase valach ovce
Pásla cérečka páva
Perina má 4 rožky

Píˇšťalenka píská
Píjme chlapci vínečko ze džbána
Pil sem včera
Pilo by sa, pilo
Po potoce chodila
Pod dubem, za dubem
Pod hájíčkem, pod zeleným
Pod horou, pod horou
Pod horú je jatelinka
Pod naším je stromeček zelený
Pod Prešpurkem
Pod tým naším okénečkem
Pode dvorem zahrádečka
Podkověnky moje
Poďme chlapci poďme sbíjat
Potrikrát sem na okénko (Strážnický)
Pres dědinu teče voda
Pres zelené žitečko
Pridi ty šuhájko
Prijdi Janík premilený
Prijdi Jano k nám
Prší, prší
Přijdi k nám v pondělí
Rožnove, Rožnove
Rožnovské hodiny
S pánem bohem idem od Vás
Sadila sem marijánku
Sbohem galánečko
Seděla sem v okénečku
Seděmdesiat suken mala
Sedí sokol na javori
Sedí vrabec na kostele
Slunéčko zachodí za Janovu horu
Služili by naši chlapci(U dunaja)
Sobotěnka idě
Stojí Kača
Stokrát som sa zaríkala
Sú rodiče
Svitaj bože svitaj
Široko, daleko to vtáča letělo
Široký potok, bystrá vodička
Šohajíčku, čí si
Šohaju, šohaju vaši ťa hledajú
Ta mutěnská silnica
Ta naša lavečka
Také sa mi dívča páčí
Takú sem si frajírenku zamiloval
Tam za Váhom biely dom
Tancovali františkáni
Tancuj, tancuj
Teče voda, teče
Tichá voda do dunajka padala
To ta Heľpa
Tragaču tragaču

Tráva neroste
Trenčín dolinečka
Trhalo dívča
Trhalo dívča, trhalo trávu
Tri dni ma naháňali
Trnka
Ty hodiny breclavské
U dunaja šaty perú
Už dozrála kukurička
V Hodoníně
V hornom konci svítá
V kolaji voda
V širem poli hruška stojí
V širem poli studánečka
V tom klobúckém háji ‐ celé
V Zarazicách krajní dům
Veje vetor
Veselá je dědina
Vínečko bílé
Vínečko ne voda
Vínko, vínko, vínko červené
Vinohrady, vinohrady
Vrť sa děvča
Všady zamračené
Všeci ludé povědajú
Všeci ludé povědajú
Všeci ludé povědajú, že já lúbim mlyn.
Vyhnal sem ovečky
Vysoko som vyskočil
Vysoko zornička
Za Dunaj cérečko, za Dunaj
Za horama za dolama
Za našima humnama
Za tú horú
Zahraj ně hudečku
Zahrajte ně husličky
Zahrajte ně ztichůčka
Zaleť sokol, biely vták
Zasadil sem čerešenku
Zasadil sem čerešenku v humně
Zasela sem bazaličku
Zaspala nevěsta
Zatáčaný
Zavrť sa ně cérečko
Zazpívaj slavíčku
Žaloval sa pták

