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BALKAN YOLCULUĞU HAKKİ NDA
Muamrırer Ketencoğu

Sumru Ağıryürüyen
Altunç Nelzat Matracr

Rahmi Gtiçmen

Sanat yönetmeni, akordeon, ses

Mandolin,

ses

Klaı,net, saksafon, ses
Vurmalı çalgxlar

Ğakan Yolculuğu Topluluğu I 997'de kuruldu. 2OO5 yılının sonuna dek
kimi müzisyen değişiklikleriyle Balkanlaf':;rı aytt etmeksizin her bölgesinden
yüzlerce halk şarkısı ve dans havasınr sahneye taşıdı..Zengin ve çeşitli Balkan
müzik geleneğini olabildiğince aslına sadık kalarak yorumlamaya çabaladı.

Topluluğun i] k albümü "Ayde Mori" Kalan Müzik taiafından 2001 yılında yayuılandı,
oldukça ses getifdi. Klarnet ve saksafon ustasl A),,tunç Nevzat Matracr'nın 2000
yılnda katılmasıyla birlikte topluluk adeta şaha kalktı. Hem daha sıcak ve dolgun
bir tını oluştu hem de repertuara Rumeli türküleriyle o1,un havaları da katıldı.
A} ,tunç, altın kalbi ve yaydığı olumlu enerjiyle topluluk içinde dostluk bağlarının
daha da güçlenmesine yardımcı oldu. Ne yazıkkı,5 Ocak 2006 gecesi bu bül,ıık
ustayı bir trafikkazası sonucu kaybenik.

Ğakan Yolculuğu dokuz yıl boyrnca başta Türkiye'nin değişik şehirlerinde
o1mak üzere Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Belçika, İ srail, Hollanda ve
Almanya'da birçok konser verdi. Çeşitli konserlerden seçilen canlı kayıtlardan
oluşturduğumuz bu albümü klamet ustas1 A} ,tunç Nevzat Maffacliln azizhatırasına

adıyorrz.
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Nabantıığu

Ses (1O. parça)
(6. parça)

Dauul
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O6ir" iirazdan çizeceğim poıtre hayali gelebilir. Ancak nimüyle gerçek idi.
önce Manisa,da sonra da İ zmir_Çamdibi,nde bugün ha| a5iaşI / tarın kendi
aralarında Makedonca konuştukları düğünlere ve asker uğurlamalarına sokak
bandolarlnın eşlik ettiği bir ortamda yetişti. Büyüdükçe aı,tan merakl v'e öğrenme
isteği onu kaçını] rmaz olarak müzisyenliğe ini. I 99)lrara geldiğimizde bir yandan
iznıI r stıy.ıı.şehir Belediye Bandosu'nda çalışırken öte yandan İ zmir'deki göçmen
düğünlerinin el] l afaflafl klametçişi oldu. Araştrmacı bir kişiliğe sahip olan A} ,tLınç,
güiü oranında, geldiği TürkMakedon kiriışımı kültürün derinliklerine inmeye
o,

çalıştı.

@nunklametini ilk kez bir televizyon programırıda duydum. Adeta büyülendim.
da ayru zamaıılardabeni bir televizyon programında görmüş. Daha sonra birlikte
adamla çalsam"
katldl,ğımız bir programda söylediği gibi "keşke ben bir gün

o
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diye dtişünmıış. ı< ader bizi 20O0,in Hazkan ayılda buluşturdu. Birbirimizi çok
sevdik, ğok saydık. Birlikte nice ülkeler, şehirler dolaşıJ< . Bo1 bol eğlendik, onun
hepsi birbirinden komik çalgıcı hikayelerini dinledik.

oç atipıirrli bir müzisyendi Ayunç. yaptığı hata| ar onu günlerce izerdi.
€
Noıjlarını titizlikle düzenler, çalaİ kenkenjinien geçerdi. Belki de izmir
Çamdibi'ndeki külnirü derleyip toparlayıp bize sunan en son müzisyendi,

Zı| tınka| p| i, çoktana yakıı,hayata karşı sevgi dolu, o1aylara ironik bakışla

laş4o;vqsonuna dek yapıcı bir insandı. Onun uslanmaz iyimserliği ve esgl| Ji
ncımı fazlasıyla güçlendirdi. Yokluğuna alışmak çok
Muammer
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Güı.ı ceı_iR cAN xü§ü' uçuvE
O6"rgili A} tunç,
O6ahnenin "sen" köşesi mahzun... Yüreklerimizin içine içine

.llea| n

klametine susadığrmtda, şu kayıtlardan başka bir şey yok elimizde biz\ ei aı,ııtacak.
Yıllardır ça\ dğımız her'ezgi senin nefesirıle bı,lninleşmişti halbuki; ustalıkia, sevgiyle
ve keyifle ince ince işieyip sahnede bizleri mest ettiğin nefesinle... İ şte bu yüzden,
sensiz Balkan Yolculuğu'na çıkmak zor be Al,tunç; her şey çok eksik...
Sumru Ağıryürüyen
17 Mayıs 2OO7

Eıi§titinlantal. Makedonya'dan
7/ 81ik dans havası.

2 o N,ATE FusHE T,MEJDANI T

Sauaş meydanına

Kosoııa'dan eski balh şarkısı.
Bu şarkıyı Gonca Manakouska'nın
} )oru,fnun dan öğrendih.

İ ns anl ar ge lip gi,diy

o

n'atö fushö t'meidanit
Shkon e vjen deılaia
Sille kryt prej djalit
Diğet fukaraja

Oh mori shtat selvije
Qit'a me kitabe
Fol me gojö nurije
Se ke shumö sevape
O shka po thotö kjo hallö
Dije nöpör dije

vene fes nö balle
Veq me t'zon ashike
3

SAVAŞ MEYDAN!

Ses: Sumru Ağıryürüyen

HALK OYUNU
Enstriimantal. Bulgaristan'dan
9/ 81ik Türk halk o1,unu

or

Dön arhıına bir bak
Zauallı yaratılmışlar yanarken
Selui boylu kız, dön arkana bir bak
Neler ohİ yor, anlat Nuriye
Çünkü sen onlann acılanna oı,taksın
Su qibi iç bir ananın sözleini

Dön

ue

arkana bah, nasıl da

Yanıyor zauallı yarahlmışlar

LEJİ MLAD STOYAN

] Stiffiru Agıryürüyen,

A} tunç Nevzat Matfacı

7/ 8lik Maked,on balk şarkısı.
Bu şarkıyı Tanec topluluğunun

yorumund,an öğrendik.
Bolen mi. bolen mi leii mlad Sıoyan
Lele naviso
Naviso kite cardatsi
Mayka mu. mayka mu tiho govori
Lele va stani
Ya sthni si ne Stoyane
çudo
Davideş. davides
dolema

&

lele kako se

Genç Sto.
lele yüksek
A nası

yauaşça seslen ilıor

Lele kalk kalk oğlum Stoyan
Gör. gör neler oluyor
I ele nasıl d,a hora tepiyorlar dışanda

Her kızın yanınd,a bir delikanlı
Lele senin Rqda'nin yanında ihi tane uar

kako se oro isra e
Dose(a, doseEa moma i erqen
Le] e do tvo va
Do tvo ya Rİ da dva mina

l
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5 VJELKA

Enstrümantal. Güney Arnaıı,ıtluk'tan dans havası.

6

BAGANAK

BAGANAK

Ses

Awunc Nevzat MatI acü
MLrat Nalbantoğlu (Kirpi)
9/ 8lik Makedon balk sarksı.
Bu şarkıyı Maleşeuski Meloş
:
Da,,.uI :

Topluluğu'nun yonımundan öğrendih

Amaaa

Kukja i

kbacanak

Koymu

bacanakbacanak
bacanak

pelister'de eu uar bacanak bacanak

Kim sıkıyoİ a gekin bacanak bacanak
Baldız da uar bacanak bacanak
Bir ayağını dohuz cocuk çekiştirir
bacanak bacanak

Ötekisi de üçyüz okka bacanak bacanak
Dokuz cocuk d,oğuımuş bacanak bacanah
Hep.de,lİ ı

sıkx

bacanak

ıJıtjddanak

t

a

ş

EFENDl
Ensinimantal.Yunanistan

ve Makedonya'da

Gİ TME HAMDİ M

Ses
Yöre

Kaynak

Muammer Ketencoğlu
Bulgaristan
.; Hüseyin Yaltnk
:

Kişi

:

Gitme Hamdim gitme bre oğium
Sen bugün oduna
Cahil şumar çıkacak bre oğlum
Senin yoluna

Ğiderim giderim bre a4nem

yol uzun bitmez

Cahil şumarın kurşunundan geriye dönülmez
Ekmek kavgasından bre annem geriye dönülmez
Nişan yağlıcını bre annem
Beline bağlayıver
Neler olmuş Hamdim'e deyip
Başımda ağ| ayıver

Hamdi'nin odunlarınr
Kimler yakacak
Kara gözli Fadime'yi
kim.ler saracak

Yayla düzünde bre annem
odun var mıvdı
Cahil Şumar'ın uracağrndan ..
Haberio,.vaı mıydı
bre annem

QENKE Sİ ME KANE THANE,
Çetin
Kosoaa'dan 9/ 8 + 1V3lik eski
bir Arnauul balk şarkısı.
Bu şarkıyı Necmiye Pagaruşalnın

yorumundan öğrend,ik

Njö mend qenke si m'kanö thanö more sy
Sikur ylli bashkö me hanö
Dallöndyshe tepörp,'etö
Ke me m'lypö e s'ke me mö gjetö
Mö vjenö rrorul| si shig.jeıe more sy
Mirö e dinö sa fort tö du
Pos me zemör katileshğ mole sy
Se s'ke kry ti me m'shikiu
Dallöndyshe pör havae
Sa m'ka marrö malli me t'pa
Nö ditö vere n'muj tö prillit more sy
Kurö tö pashö tö parEn herö
Por si gongje trandafilli mofe sy
Qö shpörthen nö t'bukurön verö
Dallöndyshe pör havae
Sa m'ka marrö ma| li me t'pa
DalI öndyshe tepörpietö
Ke me m'lypö e ske me mğ gjetö

Gerçekten
Yıldızla ay gibi,
Yü hs e k le rd e k i kırl angı ç

ah gibi gellyorsun arkamdan
Arayıp bu la mayacahsı n ben i
İ yi bilirsin katil kalpli
Ne çok seudiğimi
Yok send,e beni

anlayacak.yürek

Hauadaki kırlangıç
Çok özledim göü^ nıeyi seni

Babarda nisan a?rnda
İ lk gördüğümde seni
Gül goncası gibi
Güzel yazdafışkıran

Hauadaki kırlangıç
Çok özledim gör"meyi seni

Yükseklerd,eki kırlangıç
Aray ıp bu la m a.yacahsı n ben i

a

KöP.RüLü gELEz}

11 VELEşKİ TE ERGENİ

DELİ KANLİ LAR|

Ses; Aytunç Nevzat Matrac1

Makedon balk şarkısı.
Bu şarkıyı Alexand,er Sarieuski'nin

yo

ııımundan

ö ğren

di k.

.

Velezhkite ergeni kade odat sal peyat
Po momite gledat
Shtom gi vidaı ke im svirnat
l so oko ke namignat
Lele lc| e shıo se hubavi_
A momite igraı, g^ yıan vegi digat
Shega se podvikat
Sitno sitno oro igrat
Od eıgeni ochi krijat
Lele lele shto se hubavi
stari dedo mi sedna
Oko miga i gleda i na baba i veli
Elaj babo da te batsnam
I so raka nek te fakjam
Lele lele shto si hubava
Stara baba sal se pishti
I na dedo mu veli abre staro

KöPni lü (Ve le z) d,e li kan lılan
nereye giclerleıse
Şarkı söyler, kızlara bakarlar
Kızlan görünce ıslık çalıp göz kırparlar
Lele lele nc güzeldir o

O

kızlar
kızlar oynar, kalem kaşlannı

kal rl,ınr,

ş

a ka l aşırl

ar

Canlı canlı bcıro teperler
Kaçınrlar gözlerini delikanhlardan
Lele lele ne güzeldirler
Yaşh decJe oturmuş
Nineye göz kııpar oe der ki
Gel nine öpeyim seni
Dokunuuereyim sana
I ele lele ne güzelsin

Nine bas bas bagınr
Ve dede.ye "Bre yaşlı budala" der
Şeytan giııniş içine

A

klını

ka

ç

ıı,mış s ın

s en

Lele le] e ne bıırJrılasın

Pusti gjavol ti navlegol
Si ot pamet ti izlegol
Lele lele shto si budalo

Balkan yolculan

12 çğHEşKo çoRNA Vİ şNİ çKo
Ses: Sumru

Ağryüniyen

Bulgaristanhn Rodop
bölgesind,en ağır balk şarkısı
Çereşko çorna vişniçko
Prolet bes tova ga minah

'

Ses: Muammer Ketencoğlu

Y.Lınanistan'ınMakedonya
b< jlgesinden 7/ 8lik balk

ole le le le ole le le lee

Ole

1e

le le ole le le le

M'afises mes tin ksenitia
Zito ligaki.llııİ ıolii
M'afises
Marvı mu

yaktı

Ne çiğ bozdu beni
Ne de güneş yakn

Mu

Mana mu i agapi mu
Me afise manula mu
Mana mu i agapi mu

Sen açmş bir çiçektin
Ama meyue uerynedin
Seni çiğ nxi bozdu
Ya da güneş mi

Ti bese tsveta tsvetila'
Pak rojba ne se rodila
Dali ta slana popari
I li ta slonse izgori
Nito ma slana po pare
NitQ ma slontse izgori
13 MANA MU ı AGAPİ

Kiraz kara üğnğ' , .':ıı
Babar sensiz geçti

şarknı

ANACİ Ğİ M. SEVDİ Ğİ M
TERK ETTİ BENİ
Anacığırn, seudiğim terk etti beni

Anam, seud,iğim
Beni terk etti, anacğıın
ole le le le ole le le lee
ole le le le ole le le le
Gurbet ellerde bırahtın beni
Unutmak istLyoıunı

Ananı, Annula'mı
Arzuluyor gönlüm

14 BAHçALARDA Bİ BERİ YE  BUKoVsKo oRo
a BAHÇALARDABİ BERiYE
Ses

;

Muammer Ketencoğlu

: kırklareli
Yöre
Kaynak Kişi: Aşık Ali Tamburacı
Bahçalarda bibeğe
Şişe dolu amberiye
Sen benimsin gel beriye

Aman aman ama,n balabancx
Sağ yanımda uar bir sancı
Aman M aki donlu M a kiclonlu
Güzellerin içinde de pek şanh

Bahçalarda o1ur marul
Sular akar harı1 harıl
ınce belden sıkı sarrl

Bağlantı
Bahçalarda olur haşhaş
Rakı içtim oldum sarhoş
E| a gözler olur bir hoş

Bağlantı

b_ BUKovsKooRo

Aytunç Matrdcı ue Muaınmer Ketencoğlu

Enstfümantal. 9/ 81ik Makedon dans havası.
Bu parçalx klarnetçi Tel Ognenouski'nin

yoııımundan Öğrendik.
15_

RAJKo

.,, Enstrtimantal. Yunanistan'ın Makedonya bölgesinden birbirine bağlı iki dans havasr.
jlÜÇİ ka,:rürr.j"ltlo.ti"a. "Arzu ile xambe7' ohrak bilinen hak Öyınunun ternasınaj

] büyri§| ö.lŞüdğ,6inzemektedir
,,,a"wlço| a.rı,klaİ oıçtMarem

Aliyeu'in yoııımundan

öğrenclik.

]

,.,']

16

o posTARi aveıa
Ses; Sumru Ağıryüniyen
Makedonya'dan çingene ağıdı.
Xenos topluluğunun lorumundan öğrendik,
O postari avela
O postari avela telegrami anela
Telegrami anela mo pral kaj temo ov mulo
Mo pral kaj ternoov mulo ani bari Djermanija
Telegrami anena ke dija kere vasta
Oj pravel hem rovel 1ako cavo kaj mulo
Lako cavo kaj mulo ani bari Djermanija

Kıl,çük kardeşim ölmıiş
Koca Almanya'da
Bir telgraf tutuş turuyorlar

Annesinin eline
Açıp ağhyor annesi,
Çünkü oğlu ölmüş
Koca Alnıanya'da

17 VALLE DASME T| RANASE/ TıRAN,DAN DÜĞÜN HAVASı
Enstrüma ntal. Ona Arnaıı,ıtluk'tan dans havö.sı.

18 YUNAçE LUDo İ MLADo

Ses: Sumru Ağıryüniyen
Bulgaristanlın Rodop
bö lgesin

den

b

al k şarkısı.

Yunaçe ludo i mlado

I da me gledaş i da ne
Fayda si nemaş ot mene

Fayda si nemaş ot mene
Zarar si praviş za tebe
Çegubiş vfeme po mene
Men mae
:.

Za edno

1l

oJ.ç4rçe

DELİ KANLİ
Delikanlı

Bakan da bakmasan da bana

Faydaın dokunnıaz sana
Sanafaydam dohunmaz
zarar uerirsin kendine

Boşa zanxan kaybedersin beninıle

Annem başgöz etti beni
Bir genç çoban ile
Çoban bem de haualcı
Bütün gün kaual calıyor
Sanki konuşuyor kaualı

Ben sana yandım d,iyor
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TEŞEKKÜRNAME

Bu albümün hazrrlanmasında emeği geçen tüm dostlara. Besim Dalgıç, Bilg,in Sait, Deniz
Ketencoğlu, Charles Howard, Gamie Mairacı, Gülay Matracı, Mufat Matı.,cı, Hristo copano,
i;"rj;;;;;,, Murat Nalbanioğlu (Kirpi), orhan Sait, Rıza okçu, Richard Laniepce, Sevim
sunarrz,
Çetin ve Vjolca İ bre'ye en derih teşekkürlerimizi

iıerişiıvı:
Muammer Ketencoğlu: muammerketencoglu@yahoo.com
muammer@muammerketencoglu, com
ww w. muar[ nerketencoglu. Com
Sumru Ağıryürüyen : a.sumrlı@gmail.Com
r Bu albümrleki tüm parçalar gelenekselclir, Bütün^ düzehlemeler

Sİ İ ııı Ağııyüniyen

İe

ğtunç

Muammer ketencoğlu,

Neuzdt Matracl tarafından yapılmıştır,

Girit Hania (7 Eylül 2OO5)

Aytunç

ue I uo

Papazou

Aytunç Matracı, İ zmir Çamdibi'nde
7rıü zisyen arkadaşl any la

Aytunç

ue

ekibi bir düğünde

Matracı Ailesi
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Muamrnef

Ketencoğu

SumruAğryüriŞen

Art director, accordion, ııocals
Vocals,mandolin

Ayt"rç N"eı,İ at \ İ attacı Clarinet, saxopbone, uocals
percussions
RahmrGiiçmen

Che ıalkan 1oufney was founded in | 997 and performe d hundreds^ of folk
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Sa| kan 1oufney gave mafly concerts ^ in Turkey, Bulgaria, Maced
jgi.ltn, İ fr e Nethe ri an ds a nd G ermany du_ril_s
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Vocals (Track 10)

Daı.ırl (Track O

1 BoDRcANol BoDBcANo

in 7/ 8 rbytbmfrom Macedonia.
N,ATE FUSHE T,MEJDANıT/ PEqPLEcoMEANDGo

I nstrxınxental da,nce tune

2 o

Vocal: Sumnı Ağıryı.iniyen

Olclfolk songfrom Kosolo uıhich d,escribes a üar zone.

3 HALKoYUNU / FoLKDANoE
Turkish folk d,ance tune in 9/ 8 rbytbmfroın Bulgaria.
4_ BoLEN Mı LEJi MLAD sToYAN / sToyA^ Jrs tN HI s BED
Vocals: Sumru Ağıryürüyen, A} tunç Nevzat Matracl

in 7/ 8 rbytbm. Stojan is uery ill, lying in bis berL. His motber calls
bim to get uP and, encourages bim to join tbe d,ance outside ııbere bis louer Rad,a dcınces
witb two 1oung bojıs,

Macedonianfolk song

5 VJELKA / VJELKA DANo.E

I nstıamental dance tune İ rom soutb ern Aibania,

6 BAGANAK l BRoTHER| NLAW
Vocal: Aytunç Neı zaı Maıracı

Dar.,ul: Murat Nalbantoğlu

Humorous Macedonianfolk

7 BARBAPosToLi

song in 9/ 8 rbytbm.

/ MtsTERAPosToL

I nstrumental. sloıı dance tune common in Greece and Macedonia.

8_ GıTME HAMDıM t DON,T Go AWAY MY HAMD|

Vocal; Muammer Ketencoğlu
I aınentfor a young boy naıned Hamdi ubo was killed in tbeforest.

9
10_

N| HAVENT TAKsiM t NıHAVENT soLo
By Altunç.NevzatMalfaü..in

Alto_ saxophone;,

2001, home recording

NJE MENDQENKE Sİ ME KANE THANE / YOU ARE JUST LI KE THE STAR

Vocal: Sevim Çç$4
Old

Albaniaü,@9.7ıg in 9/ 8

+ 12/ 8

rbytbmfrorlx Kosouo.

1r VELEşKİ TE ERGENİ t THE LAD9 oF vELEz
Vocal: Ayuınç l{ eİ 2at Matracı
Macedanian folü ıemg frcın Velez

ı

o

un.

*

2

çEREşKo çoRNAvişNİ çKo l aHERRY BAoKGHERRY
Vocal: Sumru Ağıryüniyen
Slow folk song fİ om the Rodop region of Bulgaria.

13 MANA Mu i AGAPı M| J

l MA, MY LovER LEFT ME

Voca1: Muammef Ketencoğlu
Loue song in 7/ 8 rhytbmfİ om tbe Macedonia reqion of Greece,

14 BAHCALARDA BiBER| YE BUKoVsKo oRo
ROSaMARY tN THE GARDEN BUKOVSKO DANCE
a ROSEMARY I N THE GARDEN
Vocal: \ 4uammer Keıencoğlu
Loue song in O 8 rbllhm.from Turkisb 7hrace,
b_ BUKOVSKO DANCE
I nstnümental. Dcınce tüne in 9/ 8 rhytbmfroın Macedonia,
15 RAJKb t

RAJKo

I nstııımental. Two connected, d,ance tunes

16

ii

7/ 8

rbythmfrom Greek Macedonia,

o PosTARi AVELA/ THE Po9TMAN CAME

Vocal: Sumıu Ağııyüıüyen
Gypsy folk song  lament İ rom Macedonia.

17 VALLE DASME T| RANASE t WEDDLNG DANoE
I nstüumental, Dance tune from central Albania

l

FıNE MANLY
18 YUNAçE LuDo İ MLADo
Vocal: Sumru Ağıryürüyen
Folk songfrom İ be Rodop region oJ'Bulgaria.
19


UşşAKTAKsiM

FRoM T| RANA

YoUNcsTER

l UssAKsoLo

alİ o'.ırophone: By A} ,tunç Nevzat Matfacl in 2001, home recording,

GONTACT:
Muammer Ketencoğlu: muaffrmerketencoglu@yahoo,com
muammef @muammerketencoglu,

Sumru

Ağryüniyen :

com

ş/ ww.muammerketencoglu. com

a.sumrLl@gmail,com

tunes traditional. Arrangements by Muammer Ketencoglu,
Sumru Ağıryürüyen and Aytunç Nevzat Matracl.
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Bodrcano
o

n'atö fushö

t'mejdanit

OI :48

l1 Veleşkite ergeni

03:00

12 Çeresko çoına vişniçko
73 Mana mu i agapi mu
14 Bahça| arda biberiye
Bukovsko oro

02:5I
3 Halk.o1ıınu
4 Bolen mi leji mlad Stoyali 03:10
5
6
7
8
9
10_

Vlelka
Bacanak
Barba Postoli
Gitme Hamdim
Nihavent Taksim

Nje mend qenke si si
mö kanö tlranö

01:50

0I :55

$ Rajko

avela

06:09
04:40

04:18

16 O postari
I 7 Valle dasme

00:53

18 Yunaçe ludo i

02:O9

19 Uşşak

00:58

03:24

03:32

Tiranase

mlado
Tak'sim
Toplam Süre

03:36
04:00

6OıO7

1 Bodrcano

01,:48

11

2 O n| atö fushö t'mejdanit
3 Halk o1ıınu
4 Bolen mi leji mlad Stoyan

03:00

| 2 Çeresko
I 3 Mana mu i agapi mu
| 4 Bahçalarda biberiye

5 Vjelka
6 Bacanak
7 Barba Postoli
8 Gitme Hamdim

01:50

9 Nihavent Taksim
10 Nje mend qenke si si
mö kanö thanö

O2:5I
03:10

0I :55
03:24
04:1,B

00:53
03:32

Veleşkite

Bukovsko oro
I 5 Rajko
rc O postari avela
17 Valle dasme Tiranase
18 Yunaçe ludo i mlado

.:lıl&::,.,.

06:09
04:40
03:36
04:00
02:09

| 9 Uşşak Taksim

00:58

Toplam Süre

6ozo7

t

