1. Colaj hore și sârbe (Ca bogat ii greu și sărac îi
rău/ Coace Doamne prunele/ Așa-mi petrec eu
viața, cu prietenii mei/ In această seară
minunată/ Bea nanașu’ și cu finu’)
2. Cine seamană cu mine, cine numele mi-l
poartă
3. Azi e nunta mea cea mare
4. Am un cântec pentru nași
5. Azi e ziua mamei mele
6. Am avut o viața cum mulți nu gândesc
7. Sunt mireasă, e nunta noastră
8. Asta-i nunta anului
9. Se vede că suntem la nuntă
10. Vin vecinii toți și vine lumea toată, că s-a
măritat o frumoasă fată
11. Veni vremea să mă-nsor
12. Azi fata mi se mărită
13. Eu astăzi m-am însurat
14. Geaba mă sculai de noapte
15. Mărioară de la Gorj
16. Mai treci neică și tu dealu’
17. Lenuță, dagă Lenuță
18. M-a făcut mama așa
19. Bob de rouă, bob de rouă
20. Răsfiră cuce din cioc
21. Soarele de dimineață
22. Seara asta iară beau
23. Bine-i șade mesei mele
24. Colindai vâlceaua toată
25. Mă gândesc la viața mea
26. Neicuță din Târgu Jiu
27. De ce n-ai venit aseară?
28. Are tata doi băieți
29. Ține-o Doamne pe Ioana
30. Constantin primar în sat
31. De Florii puiule-ți cânt
32. Azi sunt lume socru mare!
33. Mă văzui și ginere
34. Soacră mică, soacră mică!
35. Am o mândră mititică
36. De cănd m-am îndrăgostit
37. Danț
38. Hora ca la Meheninți
39. Bine-i șade mesei mele
40. Joacă sârba-n poieniță
41. Mai ții minte mai dragă Marie
42. Prin pădure pe cărare, mână caii vizitiu
43. Zi-i Vasile zi-i
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66. Cântă cucu-n Bucovina
67. Dar-ar naiba-n tine dragoste
68. Doi ochi negri
69. Toate sogorițele
70. Ionel, ionelule
71. Și-am iubit o prahoveancă…
72. Iară beau, iara petrec
73. Sanie cu zurgălăi
74. Trenule masină mică
75. Foaie verde maghiran
76. Cocoșele, cocoșelule
77. Trandafir de la Moldova
78. Foaie verde 5 chiperi
79. Astă seară nimeni să nu doarmă/La căsuța cu
pridvor
80. Casuța noastră
81. Uite așa aș vrea să mor
82. Eu beau vinu’ cu borcanu’
83. Rău mă dor ochii mă dor
84. Constantine, Constantine
85. Hai, hai cu trăsioara
86. Mai vino seara pe la noi
87. Șaraiman
88. Bujorel și garofiță
89. Beau și eu că beau cu finu’
90. Ciobănaș cu 300 de oi
91. Din bucata mea de pâine
92. Roata morii se-nvârtește
93. Tigăncușa ești frumoasă
94. Nu e naș ca nașul mare
95. Hora mea-i moldovenească
96. Fă-ți nașă fina frumoasă
97. Asta-i sârba nașilor
98. Se însoară băiatul meu
99. Foaie verde solzi de pește, un parinte poate
crește…
100. Am pornit frumoasa nuntă
101. Are mama doi feciori
102. Asta-i nuntă de boieri
103. Astăzi este ziua mea
104. Au ieșit nașii la joc
105. Azi e nuntă-n satu’ meu
106. Azi la nunta noastră
107. Bună seara gospodari
108. Canta lăutare cu vioara ta
109. Doar o mamă poate ști
110. Fata mamei se mărită
111. Foaie verde și-o alunâ
112. În grădina lui Ion
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44. Mândră-i hora-n Bucovina
45. Măndră floare, trandafir
46. Am crescut fecior și fată
47. Zărzărică, zărzărea
48. Azi îi nor, mâine senin
49. Dealu-i deal și valea-i vale
50. Fetele lui tata (sârba)
51. Vino lăutarule la masă
52. Mărie și Mărioară
53. Cui nu-i place dragostea
54. Ia-ți mireasă ziua bună
55. Cine-a pus cârciuma-n drum
56. De-ar ști cucul să vorbească
57. Pusca și cureaua lată
58. Mă dusei să trec la Olt
59. Anii mei și tinerețea
60. Mândruță cu ochi căprui
61. Bun ii vinu ghiurghiuliu
62. Cântă-mi lăutare/ Cănd eram la tata fecior
63. La cârciuma de la drum
64. Așe-mi vine câteodată
65. Ș-am venit cu drag la voi
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113. Joacă socrule, joacă
114. La birtuțu’ din pădure
115. Lucru mare-i omenia
116. M-am născut într-un salcâm
117. Naîule, măria ta
118. Ș-am să cant, să cânt
119. Azi în sat e nuntă mare
120. Ce n-aș da să mor diseară
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