Am venit cu voie buna
Ca bogat ii greu si sarac ii rau
Floare de malin
Rau ma dor, ochii ma dor
Constantine, Constantine
Hai hai cu trasioara
Canta cucu-n Bucovina
M-a facut mama oltean
La tara-nfloresc toti pomii
Zi-I asa, asa
Lasa-ma doamne sa mor
Soarele de dimineata
Mie-mi plac mustatile
Marine, la nunta ta
La calul balan
Maicuta vrea sa ma-nsor
Pusca si cureaua lata
Cu ce m-am ales in viata
Trandafir de la Moldova
Sanie cu zurgalai
Trenule masina mica
Ionel, Ionelule
Toate sogoritele
Cucul si corbul
Capitane de judet
La Bolintinul din vale
Foaie verde mar domnesc
Cine a pus carciuma-n drum
Zi-i Vasile zi-i
Am crescut baiat si fata
Ma dusei sa trec la Olt
Lelita carciumareasa
Ii cumpar pe toti
Hai la joc, la joc
Ce stai omule asa
C-o damigeana si-un pahar
Cine seamana cu mine
Florile mele
Bobarlica
Coace doamne prunele
Fetele lui tata
Urca oile la munte
Casuta noastra
Cine n-are ibovnica
Ciririp cirip cip cip
Un parinte poate creste
Ma bate vantul, ma bate
O batrana intr-o gara
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Bea finu si cu nanasu
Soacra mica, soacra mica
Foaie verde ca aluna
De-ar avea inima gura
Lucru mare-i omenia
Pupa-ti-as coama balan
In gradina lui Ion
Eu cant pentru tine draga lume
Marie si Marioara
Lung e drumul Gorjului
Ce s-aude mai neicuta
Pentru gura ta Marie
Dealu-i deal si valea-i vale
Barbatele, Barbatele
Foaie verde 5 chiperi
Bine-i sade mesei mele
Am o casa ca oricare
Mai tii minte mai draga Marie
Dar-ar naiba-n tine dragoste
Doi ochi negri la o fata
M-a facut mama asa
Dorul de copilarie
A zis tata catre mine
Ferice de cine poate
Mai neicuta, mai gorjene
Din Tg jiu la Craiova
Doamne fa-mi baiatul mare
Bob de roua
Ma gandesc la viata mea
Paharele paharele
Cine face legea-n viata
Ai albit bade la tample
Mi-a trecut viata muncind
M-a pus viata la-ncercare
De-ar sti cucul sa vorbeasca
Anii mei si tineretea
Cu camasa rupta-n coate
Sunt un tata fericit
Ce frumoasa este viata
Verde-I frunza, verde-i iarba
Fa-ti nasa fina frumoasa
Frunza de rachita
Omul de inima rea
Bea neicuta vinul cu ulceaua
Lenuta draga Lenuta
Mana caii vizitiu
La Chilia-n port
Radu mamii
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Nu ma face ca-s taran
Un bujor si-o garofita
Am muncit lume din greu
Maicuta mea de la tara
Eu sunt baiatul lui tata
Daca ma facui ca mor
Doamne-n viata-s multumit\
Eu beau vinul cu borcanul
Asta-I nunta anului
La birtutu din padure
Ce n-as da sa mor diseara
Bun e vinul ghiurghiuliu
Lelita Ioana
Mandra-i hora-n Bucovina
Hai romani de peste sate
Nasule mai nasule
Hai Lina Niculina
Uita-te lume si vezi
Rasfira cuce din cioc
Beau si tata, beau si eu
Fira-ti ai dracu dusmani
Haideti fetelor la joc
Pazea, pazea fetelor
Ia-ti mireasa ziua buna
Mi-a dat bunul Dumnezeu nevasta buna
Viata mea vreau s-o impart cu tine
Mi-s banatana cu fala
Doamne ce perversa-i lumea
Mi-a lasat mosul canuta
Mai intoarce Doamne roata
Om bun si pomul copt
Aseara vantul batea
Daca-as sti ziua cand mor
Banu-i ochiul dracului
Frunzulita foi de prun
Se duc anii unul cate unul
Cu opinca gaurita
Mandra mea e morarita
De trei zile stau la bere
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Rosu-i vinul ca si crinul
Cocosele, cocosele
Nu am pe nimeni,pe nimenea
De nu te intalneam pe tine
Esti totu-n lume pentru mine
Uite-le cum joaca mandrutele
Si ce daca-s de la tara
Primavara vietii mele
Of strainatate
Ce rau am facut la lume
Petre Petre nu mai sta
Un costum si-o palarie
Casa parinteasca nu se vinde
Tudorito nene
Ia mai toarna un paharel
De când m-am îndrăgostit
Beau cu finu, beau cu nasu
Dantul prejnenilor
Ai băieți, ai bucurii
Dacă nu petrec când îmi e bine
Fiți tineri nu fiți bătrâni
Miresică dulce floare
Țuica face pe deșteapta
Lume astăzi sunt mireasa
Astăzi sunt mireasa, mama
Cât am mâini și am picioare
Sa fac casa cu averea
Ai prieteni cât ai bani
Raza mea de soare
Nana ți-as pupa gurița
Stinge Doamne stelele
Acasă-i România
Mandrelele
Intr-un sat e o căsuța
Nu e niciun om sub soare
Ce are alta și n-am eu
Cine iubește și lasă ...
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