
A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.
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ó  1. heija, heija, hegyek között van az én hazám... 2:52
  (Szilvia, kórus)
 2. Bűnös mind a férfi, ki életét leéli...
  (A lányok, a lányok éjféli angyalok...) (Kerekes Feri, Bóni, kórus) 4:16
 3. elég volt a szerelemből, végleg, igazán...
  (Jaj, lányok nélkül élni, mondd mit ér...) (Bóni, kórus) 2:38
 4. Miért kergeted csupán a messzi boldogságot...
  (Az asszony összetör...) (Szilvia, edvin, Bóni, kórus) 5:14
 5. egy esküvő az orfeumban... 6:35
  (Kerekes Feri, miska, Kiss közjegyző, edvin, Szilvia, kórus)
 6. elnézést, ha zavarok... (rohnsdorff ezredes, edvin, Szilvia, kórus) 2:12
 7. szilvia, na, na, hát jobb ez így, hidd el! 5:58
  (Bóni, Szilvia, Kerekes Feri, miska, kórus)
 8. Mióta lesek a csodára, trallala...
  (Mint szerelmes fecskepár...) (Stázi, edvin) 4:04
 9. Pohár csengett, zene zengett... (emlékszel még...) 5:30
  (Szilvia, edvin)
 10. Jöjjön, ne várjunk, egy túrt eljárjunk... (hurrá, hurrá...) 3:27
  (edvin, Szilvia, Bóni, Stázi)
 11. sorakozzon, aki férfi, most habzik az áldás...
  (hajmási Péter, hajmási Pál...) (Anhilte, Alfonz, Schulteis, kórus) 5:59
 12. zajt ne üss, kicsi lány, ide süss!... (te rongyos élet...) 3:34
  (Stázi, Bóni)
 13. táncolnék a boldogságtól, szívem lázban ég!
  (százezernyi angyal zengi...) (Szilvia, edvin, Stázi, Bóni) 2:53
 14. ha válni kell, hát váljunk minden búcsú nélkül! 8:31
  (Szilvia, leopold mária herceg, edvin, Stázi, Anhilte, Bóni, kórus)
 15. sose búsulj, kis angyalom, add a kezedet! (húzzad csak...) 5:07
  (Kerekes Feri, Szilvia, Bóni)
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A képen: Bordás Barbara (szilvia) és Boncsér gergely (edvin).
Budapesti Operettszínház, 2010



 1. Megjöttek a szép huszárok… (kórus) 1:24
 2. A fuszulyka szára… (Bagó) 2:21
 3. A haja színarany… (strázsamester, Iluska,  Bagó, kórus) 6:04
 4. én a pásztorok királya… (jancsi) 2:16
 5. Van egy szegény kis árva lány… (Iluska) 4:07
 6. én vagyok a bojtárgyerek… (jancsi) 2:56
 7. Mily csapás, mily szörnyű kár…
  (a gonosz mostoha, csősz, jancsi, Iluska, kórus) 11:04
 8. ó, csak ne volnék gyönge leányka…
  (a francia királykisasszony, kórus) 3:13
 9. Vívtam életemben sok nehéz csatát…
  (a francia király, a francia királykisasszony, Bartolo) 1:50
 10. ó, mily öröm, ó, mily boldogság…
  (a francia királykisasszony, jancsi, a francia király, kórus) 6:29
 11. egy rózsaszál szebben beszél…
  (Bagó, jancsi, a francia királykisasszony, a francia király, kórus) 10:43
 12. Kék tó, tiszta tó… (jancsi, Bagó, kórus) 4:36
 13. Új királyunk, hős királyunk… (Iluska, kórus) 0:56
 14. halljátok ezt a hangot… (jancsi, Iluska, kórus) 4:50
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

A képen: Pérchy Kornélia (Iluska) és Kaszás Attila 
(Kukorica Jancsi) az erkel Színházban, 2003-ban



A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.
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 1. Mint sok szegény, de víg legény… 3:03
  (Barinkay, kórus)

 2. itt vagyok, mért hívatott?... 3:00
  (zsupán, Carnero)

 3. A szép menyasszony jön… 7:34
  (Mirabella, Arzéna, Barinkay, zsupán, Carnero, kórus)

 4. oly árva és oly jó… 4:49
  (Szaffi)

 5. vigyázni jó, félni jó… 13:09
  (Szaffi, Czipra, Barinkay, zsupán, Arzéna, Mirabella, Carnero, kórus)

 6. itt őrzöm még, mint hű cseléd… 4:46
  (Czipra, Barinkay, Szaffi)

 7. figyelj, hadd magyarázom én el… 7:21
  (Czipra, Barinkay, Szaffi)

 8. fel, az éj véget ért… 3:17
  (Pali, kórus)

 9. Ki esketett?... 4:47
  (Barinkay, Szaffi, kórus)

 10. csapj kezembe, szép öcsém… 1:37
  (Homonay, kórus) 

 11. én rangbeli úr vagyok… 7:23
  (Carnero, zsupán, Mirabella, Arzéna, Czipra, Homonay, Szaffi, Barinkay, kórus)
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 1. nyitány 3:08
 2. Megülni a paripa hátán… (nyergelj már…) (rolla, kórus) 2:48
 3. súrolok mindig, és sikálok… (Fáj, fáj a szívem…) (marcsa) 3:42
 4. hármat lépsz arra, hé… (hoppsza, sári…) (marcsa, miska) 2:36
 5. gyõztem, s mondhatom… (Bátorság, és nonsalansz…) 2:35
  (baracs, kórus)

 6. csupa rózsa, drága, szép… (Úgy szeretnék boldog lenni…) 4:51
  (rolla, baracs)

 7. Új vendég jön… 10:36
  (baracs, leopold, miska, Korláth, titkár, marcsa, kórus)

 8. Mink most már nem várunk… (rolla, miska, kórus) 3:50
 9. hallod lelkem, rózsás kertem… (Adj egy csókot…) 2:56
  (marcsa, pixi, mixi)

 10. Azt hittem egy percig… (A nõ szívét ki ismeri…) 4:21
  (rolla, baracs)

 11. vedd fel a finom, a drága ruhádat… (rolla, marcsa) 4:36
 12. Így mulatok, úgy mulatok… (cintányéros cudar világ…) 2:41
  (marcsa, miska)

 13. Kútágasra szállott a sas… 11:06
  (marcsa, miska, Korláth, baracs, pixi, mixi, leopold,
  lotti, rolla, titkár, kórus)

 14. cifra szûre nincs a lónak…
  (csiribiri, csiribiri kék dolmány…) (marcsa, miska) 2:00M
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

A képen: vadász zsolt (Baracs) és lukács Anita 
(rolla). Budapesti Operettszínház, 2008
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A képen: lukács Anita (Zórika). Budapesti Operettszínház, 2011
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 1. nyitány 5:26
 2. hejha, hejhó, hogy csattog a villám… 4:06
  (Zórika)

 3. itt a kés… 2:14
  (jolán, tivadar)

 4. legyen áldott ez az óra… 14:42
  (Zórika, Ilona, józsi, Gábor, Dragoján, kórus)

 5. jól tudod, szegény cigánynak nincs hazája, nincs sehol…  4:00
  (Zórika, józsi)

 6. Volt egy leányka… 5:47
  (Zórika, józsi)

 7. Van egy csodaszer… 4:48
  (Ilona, Dragoján)

 8. hahaha, igazán pompás… 2:37
  (Ilona, józsi)

 9. csókomtól, drágám, ébredezel… 5:18
  (Zórika, Gábor)

 10. 2. finálé 11:53
  (Zórika, Ilona, józsi, Gábor, Kutula, Dragoján, kórus)

 11. hangulat kell, semmi egyéb… 2:05
  (Berta, Kutula)

 12. Messze a nagy erdő… 5:31
  (Ilona)
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A képen: Bordás Barbara Marica grófnő szerepében.
Budapesti Operettszínház, 2012
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 1. mondd el, hogy imádom a pesti nőket… 4:47
  (tasziló)

 2. Húzzad nékem, húzd, mint régen (marica belépője) 4:23
  (marica, kórus)

 3. kis húgom, légy vidám... 2:24
  (liza, tasziló)
 4. Szép város kolozsvár… 3:12
  (marica, istván)

 5. Hej, cigány… 4:27
  (tasziló)

 6. Az első felvonás fináléja 12:56
  (marica, manja, tasziló, istván, Dragomir, kórus)

 7. te légy az álmom... 3:48
  (liza, istván)

 8. egy az élet, egyszer élsz csak… 4:14
  (marica, tasziló)

 9. ne szólj, kicsim, ne szólj… 5:14
  (marica, tasziló)

 10. A második felvonás fináléja 12:00
  (marica, liza, tasziló, kórus)

 11. ringó vállú, csengeri violám… 2:36
  (marica, istván, Dragomir)
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. miau… (barbara, kórus) 2:30

 2. légionista induló (Gorilla, kórus) 2:19

 3. maya belépője (Maya) 4:09

 4. egy szó… (Maya, charlie) 4:39

 5. luxusvonat (barbara, rudi) 2:37

 6. első finálé 11:20

  (Maya, barbara, charlie, rudi, légióskapitány, Merimeaux, kórus)

 7. oda vagyok magáért… (Maya, barbara, rudi) 2:53

 8. Ugye, hogy nem felejtesz el… (Maya) 2:29

 9. Párizs, te szép… (Maya, barbara, rudi, kórus) 2:53

 10. van neki… (Madelaine, Dixie) 2:01

 11. my sweetheart… (Maya, charlie) 3:51

 12. Haccáré, haccacáré… (barbara, Madelaine, rudi, Dixie) 2:14

 13. második finálé (Maya, barbara, charlie, rudi, bambó, kórus) 8:41
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. nyitány 8:12

 2. liza belépője (Liza, kórus) 3:09

 3. liza és feri duettje (Liza, Feri) 2:54

 4. szu-csong belépője (szu-csong) 4:51

 5. tea-duett (Liza, szu-csong) 4:20

 6. egy dús virágzó barackfa ágán… (szu-csong) 3:49

 7. Az első felvonás fináléja (Liza, szu-csong) 8:12

 8. szív-duett (Liza, szu-csong) 4:40

 9. mi belépője (mi) 3:16

 10. ne félj, ne félj bolond szívem… (mi, Feri) 3:04

 11. honvágy-dal (Liza) 1:41

 12. vágyom egy nő után… (szu-csong) 3:18

 13. A második felvonás fináléja (Liza, szu-csong) 8:15

 14. zig-zig duett (mi, Feri) 2:12

 15. finálé (Liza, mi, szu-csong, Feri) 5:40



A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.
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na  1. nyitány és nyitókar (kórus) 5:24

 2. heléna dala (heléna, kórus) 4:09

 3. Oresztész kupléja (oresztész, Kalkhasz, kórus) 2:14

 4. Páris belépője (Páris) 3:31

 5. induló, és a királyok bevonulása 4:41
  (ajax i., ajax ii., akhilleusz, Menelaosz, agamemnón, Kalkhasz, kórus)

 6. első finálé 9:06
  (heléna, Páris, Menelaosz, agamemnón, Kalkhasz, akhilleusz,
  ajax i., ajax ii., kórus)

 7. ima Vénuszhoz (heléna) 4:36

 8. kockajáték 1:43
  (heléna, Kalkhasz, agamemnón, ajax i., ajax ii., akhilleusz,
  oresztész, kórus)

 9. duett (heléna, Páris) 8:18

 10. Második finálé 9:21
  (heléna, bacchis, Páris, Menelaosz, oresztész, agamemnón,
  ajax i., ajaxii., akhilleusz, Kalkhasz, kórus)

 11. Oresztész dala (oresztész, kórus) 2:02

 12. ima és Páris dala (Páris, kórus) 2:23

 13. harmadik finálé 3:49
  (heléna, Partenisz, Leona, Menelaosz, Páris, oresztész,
  akhilleusz, ajax i., ajax ii., agamemnón, Kalkhasz, kórus)
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. nyitány 8:12

 2. liza belépője (Liza, kórus) 3:09

 3. liza és feri duettje (Liza, Feri) 2:54

 4. szu-csong belépője (szu-csong) 4:51

 5. tea-duett (Liza, szu-csong) 4:20

 6. egy dús virágzó barackfa ágán… (szu-csong) 3:49

 7. Az első felvonás fináléja (Liza, szu-csong) 8:12

 8. szív-duett (Liza, szu-csong) 4:40

 9. mi belépője (mi) 3:16

 10. ne félj, ne félj bolond szívem… (mi, Feri) 3:04

 11. honvágy-dal (Liza) 1:41

 12. vágyom egy nő után… (szu-csong) 3:18

 13. A második felvonás fináléja (Liza, szu-csong) 8:15

 14. zig-zig duett (mi, Feri) 2:12

 15. finálé (Liza, mi, szu-csong, Feri) 5:40
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A képen: kalocsai zsuzsa (rosalinda). Budapesti Operettszínház, 2005

A
 de

ne
vér  1. nyitány 8:32

 2. Tercett (Minden zugprokátor átok…) 4:32
  (rosalinda, eisenstein, Dr. blind)

 3. Duett (Gyere el, hallgass rám…) 3:41
  (eisenstein, falke)

 4. Tercett (De szomorú a válás…) 4:18
  (rosalinda, adél, eisenstein)

 5. Első finálé (inni édes, inni jó…) 11:48
  (rosalinda, alfréd, frank)

 6. Orlovszky belépője (van nálam gyakran társaság…) 2:28
  (orlovszky)

 7. kacagódal (Ej, márki úr, ön nem pirul…) 3:25
  (adél, kórus)

 8. óra-duett (Ez az ízlés, ez a szellem…) 5:02
  (rosalinda, eisenstein)

 9. Csárdás (hazámnak dalára nyugtom nem lelem…) 4:33
  (rosalinda)

 10. Pezsgő-tercett (A szőlő égi nedve…) 2:38
  (adél, eisenstein, orlovszky, kórus)

 11. Duidú (Egy család a sok barát…) 4:08
  (rosalinda, adél, eisenstein, orlovszky, Dr. falke, frank, kórus)

 12. Adél dala (ó, bárcsak művésznő lennék…) 5:05
  (adél, ida, frank)

 13. Tercett (A szívem úgy reszket…) 7:30
  (rosalinda, eisenstein, alfréd)

 14. Finálé (ó irgalom…) 2:33
  (rosalinda, adél, eisenstein, alfréd, orlovszky, Dr. falke, frank, kórus)
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. mindenki szerelmes (Hippolyta, Lysander, demetrius, theseus, 3:03
  Rendőrfőnök, Zuboly, Vackor, Gyalu, dudás, Orrondi, ösztövér, kórus) 

 2. „Szökjünk együtt” (Hermia, Heléna, Lysander, demetrius) 5:19
 3. Fiúcska (titánia, Oberon, Puck, kórus) 3:35
 4. csiribáj (Puck, Puck haverjai, kórus) 3:19
 5. majd én megmutatom… (Lysander) 5:00
 6. „iááááááá” (titánia, Zuboly, Puck, Vackor, Gyalu, dudás, 5:45
  Orrondi, ösztövér, kórus) 

 7. mulatás (Hippolyta, theseus, Rendőrfőnök, kórus) 4:17
 8. „vesztettem” (Oberon) 3:37
 9. „ereszd el a hajamat!” (Hermia, Heléna, Lysander, demetrius) 3:32
 10. Kitagad a föld (Hermia) 3:14
 11. világok találkozása (Oberon, Lysander) 3:50
 12. Szellemvizsga (Puck, Puck haverjai, kórus) 3:18
 13. világkirály (titánia, Zuboly, kórus) 2:49
 14. hová tűnjek el? (titánia, kórus) 3:21
 15. mesterek színháza (titánia, Hermia, Heléna, Hippolyta, 12:31
  Lysander, demetrius, theseus, Rendőrfőnök, Zuboly, Vackor, 
  Gyalu, dudás, Orrondi, ösztövér, kórus) 

 16. „zivatar” (titánia, Oberon, kórus) 5:04
 17. boleró (titánia, Hermia, Heléna, Hippolyta, Lysander, 7:07
  demetrius, Puck, theseus, Rendőrfőnök, Zuboly, Vackor, 
  Gyalu, dudás, Orrondi, ösztövér, Hegedűs, kórus) 



A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.
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 1. nyitány 4:04
 2. gárda-induló (lord lancaster, kórus) 1:27
 3. londonban, hej… (György) 3:28
 4. udvarhölgyek dala (Viktória, kórus) 2:26
 5. holdvilágos bűvös éjjel… (György, kórus) 3:53
 6. tercett (plumpudding, Gipsy, pickwick) 2:40
 7. jaj, de jó, ha egy lány szerelmes… (annie, kórus) 3:00
 8. Az i. felvonás fináléja 10:47
  (annie, Viktória, György, pomponius, plumpudding, tom, kórus)

 9. bob indulója (György, kórus) 2:30
 10. volt egyszer egy kis kurta szoknya… (annie) 4:45
 11. szerenád (annie, György, kórus) 3:29
 12. bordal (pomponius, kórus) 4:03
 13. Az utca az én birodalmam… (György, kórus) 2:30
 14. A ii. felvonás fináléja (annie, György, tom, lancaster, kórus) 10:41
 15. legenda (a királynő, pomponius) 4:02
 16. A iii. felvonás fináléja (a királynő, György, lancaster, kórus) 2:11
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. nyitójelenet (zéta, cascade, kórus) 2:55

 2. duett (Valencienne, rosillon) 4:12

 3. Hanna belépője (hanna, cascade, brioche, kórus) 3:40

 4. daniló belépője (Daniló) 2:19

 5. duett (Valencienne, rosillon) 2:23

 6. Az i. felvonás fináléja 9:50
  (hanna, Valencienne, Daniló, rosillon, cascade, brioche, kórus)

 7. Jelenet (hanna, kórus) 3:08

 8. vilja-dal (hanna, kórus) 5:35

 9. nő-szám (Daniló, zéta, cascade, brioche, kórus) 2:55

 10. bamba gyászvitéz (hanna, Daniló) 3:12

 11. pavillon-duett (Valencienne, rosillon) 5:35

 12. A ii. felvonás fináléja 10:36
  (hanna, Valencienne, Daniló, zéta, rosillon, kórus)

 13. ritantúri (Valencienne, kórus) 3:00

 14. Ajk az ajkon (hanna, Daniló) 3:01

 15. A iii. felvonás fináléja (hanna, Daniló, zéta, kórus) 0:41

A képen: kalocsai zsuzsa (Glavari Hanna). budapesti Operettszínház, 2007
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A képen: Kékkovács Mara (Katóka) és Dolhai Attila (Dorozsmai Pista). 
Budapesti Operettszínház, 2006

Cs
óko

s a
ssz

on
y  1. józsefváros (Hunyadiné, rica-Maca, ibolya ede, kubanek, kórus) 1:58

 2. Katóka belépője (katóka, kórus) 2:54
 3. Most, amikor minden virág nyílik… (pista, katóka)   3:48
 4. gyere, te nímand (rica-Maca, ibolya ede)  3:00
 5. Manuela (Hunyadiné, kubanek) 2:30
 6. van a Bajza utca sarkán (katóka, tarpataky)  4:01

 7. Az első felvonás fináléja  10:24
  (katóka, tarpataky, ibolya ede, kubanek, jános, kórus)

 8. Hol vannak a régi, csókos, pesti éjszakák… (tarpataky) 2:39
 9.  szép, jaj de szép… (rica-Maca, Hédi, kórus) 1:46
 10. Látta-e már Budapestet éjjel? (katóka, tarpataky) 2:32
 11. éjszaka, éjszaka (Hunyadiné) 2:23
 12. Asszony, asszony (katóka, pista)  4:00
 13. Debora (Hunyadiné, kórus) 2:10
 14. A második felvonás fináléja (katóka, tarpataky, pista) 
 15. Mi, muzsikus lelkek (pista) 2:28
 16. Asszonykám, adj egy kis kimenőt… (Hunyadiné, kubanek) 2:26
 17. éjjel az omnibusz tetején… (rica-Maca, ibolya ede) 2:59
 18. Los Angeles (katóka, rica-Maca, pista, ibolya ede, kórus) 4:20
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 1. Odette belépője (odette, titkár, kórus) 4:51
 2. shopping-tercett (marietta, Szapáry, Fülöp) 3:06
 3. Az előadás (odette, radjami, kórus) 4:42
 4. Duett (odette, radjami) 3:23
 5. Barbár tánc (marietta, Szapáry) 3:00
 6. ó, bajadérom… (radjami) 3:19
 7. Az első felvonás fináléja 8:52
  (odette, marietta, radjami, Fülöp, Szapáry, parker, titkár, kórus)

 8. Foxtrott-tercett (marietta, Simone, Szapáry, kórus) 3:17
 9. szerződés-keringő (odette, radjami) 4:16
 10. Potyacsók (marietta, Szapáry) 3:25
 11. szerelmi duett (odette, radjami) 4:36
 12. shimmy (odette, marietta, Simone, radjami, Fülöp, Szapáry) 3:14
 13. A második felvonás fináléja  3:43
  (odette, radjami, Dewa, parker, kórus)

 14.  grand Boulevard-duett (Simone, Fülöp) 4:06
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. kék rózsa (próza: anna, tini, Bözsi; ének: anna, kórus) 5:25

 2. áldjon az ég, drága jó alma mater 3:59
  (próza: péter, rudi, Ödön; ének: péter, kórus)

 3. Ezeregy akta 3:36
  (próza: anna, tini, Bözsi, péter, rudi, Ödön, patkó; ének: patkó)

 4. A vén budai hársfák 5:19
  (próza: anna, tini, Bözsi, török; ének: török, kórus)

 5. ámor (anna, péter) 5:05

 6. Popocatepetl, oh (Elvira, patkó, Emánuel) 4:32

 7. e drága fény (péter) 3:34

 8. ha valaki szesztestvér (tini, rudi) 4:11

 9. jöhet-e még? (anna, péter) 5:53

 10. Pest-Budán… (tini, rudi) 4:01

 11. Bástyasétány 77 (anna, péter, kórus) 1:24
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 1. nyitány 4:45
 2. kórus 1:58
 3. Cigaretta-keringő (clarisse, illésházy) 5:25
 4. tercett (Lili, Malomszegi, Frédi) 3:19
 5. gyere, csókolj meg szaporán, tubicám… (clarisse, Frédi) 2:54
 6. tündérkirálynő, légy a párom… (Lili, illésházy) 5:59
 7. még egyszer hadd kocsizzam… (Lili, illésházy) 5:12
 8. kórus 0:54
 9. az első felvonás fináléja (Lili, Malomszegi, illésházy, Frédi) 10:47
 10. tercett (Berta, Malomszegi, Frédi) 2:20
 11. tudni kell ésszel bánni a pénzzel… (Malomszegi) 2:50
 12. drágám, engem sose féltsen… (clarisse, Frédi) 3:18
 13. a zsoké nem enged kantárszárat… (Lili, kórus) 4:27
 14. Szellők szárnyán… (Lili, illésházy) 4:39
 15. Egy férfi képe… (Lili, Malomszegi, illésházy) 2:43
 16. a második felvonás fináléja 9:56
  (Lili, clarisse, illésházy, Malomszegi, Frédi, kórus)

 17. ide nézzen, kérem, szívesen… (clarisse, József) 3:06
 18. mi kell a férfiaknak… (Lili, kórus) 3:10

Li
li 

bá
rón

o

a képen: Lukács anita (Lili bárónő) és dolhai attila (illésházy gróf). 
Budapesti operettszínház, 2005
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A CD kivételéhez kérjük, nyomja le a középen található műanyag rögzítőt.

 1. nyitány 3:31

 2. Csak egy kislány van a világon… (Koltay) 2:59

 3. Búcsúzom, good bye… (Viktória, kórus) 2:08

 4. Pardon, madame… (Viktória, john Cunlight) 4:17

 5. édes mamám… (riquette, jancsi) 2:06

 6. nem forog már dorozsmán az öreg szélmalom… 3:38
  (Viktória, Koltay)

 7. Ahol az ember felmászik a fára… (riquette, lia san, jancsi, Feri) 2:29

 8. mausy, te édes kisegér… (lia san, Feri) 2:41

 9. sajnálom, nem tehetem… (Viktória, Koltay, john Cunlight) 4:59

 10. Tyúkocskám (riquette, jancsi) 2:29

 11. nem történt semmi… (Viktória, Koltay) 5:27

 12. Honvédbanda (riquette, jancsi, kórus) 3:28

A képen: Fischl mónika (Viktória). Budapesti Operettszínház, 2013
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A képen: siménfalvy ágota (rózsi). Budapesti Operettszínház, 2006

M
eny

ass
zon

ytá
nc  1. le chajem rebbe (kórus) 2:38

 2. Papír és papír és papír (Majzikné) 3:30
 3. Pletyka (Anya, tenorszóló, kórus) 2:01
 4. Hová jutottunk? (András, Bárány) 2:37
 5. Blumné és az özvegyek (Blumné, Sára, Lenke, Blanka, Blum) 3:48
 6. Futni, menekülni (András) 3:23
 7. senkim sincs… (Rózsi) 3:25
 8. Furcsa katonazene (Budapest Klezmer Band) 1:48
 9. Tangó (Blumné, Herskovics) 2:56
 10. rózsi Biblia-dala (Rózsi, Rabbi, Dávid, kórus) 6:15
 11. rabbi és a pap (Rabbi, Pap) 5:16
 12. van úgy, hogy el kell menni… (Janka, Dávid)  2:40
 13. duett (Rózsi, András) 3:31
 14. csalás és öncsalás (Herskovics) 4:27
 15. Jonel mulat (Budapest Klezmer Band) 1:32
 16. nem baj, ha lúdtalpas… 5:00
  (Blumné, Sára, Lenke, Blanka, Rabbi, kórus)

 17. Jiddishe blues (Budapest Klezmer Band) 5:28
 18. ég a tűz… (Jonel) 3:10
 19. epilóg (szopránszóló, kórus) 3:05


