Mokka zenekar ‐ Repertoár ‐ 2017. március 10‐től
Repertoárunk folyamatosan bővül. A listán nem szereplő, de általunk ismert dalokat természetesen bármikor szívesen eljátszunk!
A jelenleg általunk rendszeresen játszott dalok (a teljesség igénye nélkül):
Bulizós számok, modern, rock, R'n'R:
220 felett
8 óra munka
A kör
A régi csibészek
A sör, a bor, a pálinka
A zenétől felforr a vérem
Afrika
Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek
Apu vedd meg nekem a várost
Autó egy szerpentinen
Az utcán
Azok a boldog, szép napok
Blue Suede Shoes
Casino Twist
Ciao Marina
Csavard fel a szőnyeget
Csókkirály
Darabokra törted a szívem
Don Quijote
Egy szál harangvirág
Esküvő (Üllői Úti Fuck)
Gedeon bácsi
Ha itt lennél velem
Hafanana
Hasta Manana
Hey Baby
Hotel Menthol
If I Had a Hammer
Kacsatánc
Kalaptánc
Karolina
Kossuth utcán (Rubber Puppet)
La Bamba

Lasciate mi cantare
Legnagyobb hős
Lehet zöld az ég
Lehetek én is
Létezem
Let's twist again
Love Is In The Air
Megy a gőzös
Mielőtt elmegyek
Mondd, hogy nem haragszol rám
Neked írom a dalt
Nika se perimeno
Nincs szerencsém a szerelemben
Nyár van
Nyári gyerekek a Balaton‐parton
Örvényes ‐ Hoollywoodoo
Pálinka dal
Petróleumlámpa
Pocsolyába léptem
Repül a bálna
Részegen ki visz haza
Sajtból van a Hold
Santa Maria
Sehol se talállak
Sokáig voltam távol
Szájbergyerek
Szerelemvonat
Szóljon hangosan az ének
Szőkével álmodtam
Táncoló fekete lakkcipők
Tequila
Tutti Frutti
Valahol egy lány

Lassú számok

Szalonzenék, tánczenék, háttérzene

A 67‐es út
A Füredi Anna‐bálon
Álmodj, királylány
Azért vannak a jóbarátok
Egyetlen (Ismerős Arcok)
Évszakok
Holdeső, napsugár
Húsz év múlva
Jó nekem (Ocho Macho)
Két összeillő ember
Kicsiny falum
Kismadár
Különös éjszaka volt
Légy ma éjjel a társam
Most múlik pontosan
Nélküled ‐ IA
Örökké tart (Tankcsapda)
Reszket a hold
Sárga liliom
Szeretni valakit valamiért
Zsuzsikám
Vándor (Lord)
…

Álom, álom, édes álom
Amor, Amor
Asszonykám, adj egy kis kimenőt
Az egyiknek sikerül…
Bakony alján
Bárhogy lesz (Mint hosszú copfos)
Besame mucho
Cseresznyevirág
Egy csók, és más semmi
Egy kis nyugalmat ‐ Neoton
Egy vallomás ez a tangó
Fekete hajú kis gimnazista
Gyertyafény‐keringő
Légy ma éjjel a társam
Ma Önről álmodtam megint
Meseautó
Nekem a Balaton a Riviéra
Nem lesz egy tenyérnyi jel sem
Nem voltál jó ‐ Margaret Island
Párizsban szép a nyár
Pedro kocsmája
Quando‐quando
Szereted‐e még
Szeretni kell, ennyi az egész
Theme from Young Lovers
Ujjé, a ligetben nagyszerű
Vidéki sanzon
…
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Mulatósok, foxok, csárdások, roma
A babám budakeszi
A bálba beléptem
A börtön árnyékában
A lányok angyalok
A nézését meg a járását
A régi mániám végighajtani a Stefánián
A rózsák könnyesek
A sör, a bor, a pálinka
A szegedi csikós
A trom‐trombitás
A Zöld Vadásznál
Accalari bomba
Add ide a didit
Adjál kölcsön ötven pengőt holnapig
Aki rózsát kap
Áll a kocsi keresztbe
Angelina, ne menj el
Aranyeső
Az a rendes iparos
Az a szép az a szép
Az asszony ha veszekszik
Azt hallottam, kicsike babám
Befestem a hajam
Befogom a lovam
Beleléptem a sárba
Beteg lett a cigányné
Bocsáss meg kérlek, van egy hibám
Bocsássa meg nekem a világ
Bubamara
Búcsúdal
Budapest, Budapest, te csodás
Budapesten hagytam én a szívem
Bulibáró

Bye‐bye lány, bye‐bye love
Csak‐csak‐csak az esik nékem keservesen
Délibábos Hortobágyon
Édesanyám kedves anyám
Eger városa papok városa
Egy asszony miatt vagyok ilyen léha
Egy csók és más semmi
Egy Duna‐parti csónakházban
Egy kicsi ház van a domb tetején
Egy kicsi mozgás mindenkinek kell
Egye meg a fene ezt a világot
Éjjel az omnibusz tetején
Eladó a menyasszony
Eladom a lovamat, meg a kocsimat
Élet, élet, kanászélet
Elment a Lidi néni a vásárba
Én is részeg, te is részeg
Én nem járok sehova sem
Erdő szélén sátoroznak
Esik az eső (Rád gondolok)
Esztike‐tike‐tike
Ez a vonat most van indulóba
Ezekkel a sofőrökkel baj van
Ezeknél a cigányoknál buli van
Favilla fakanál
Fejem felett a Göncölszekér
Fekete Péter öcsém
Fent leszek szerdán
Figyelj, Baba
Gólya, gólya, hosszúlá gólya
Göndör a haja, csábít a mosolya
Gyere velem az erdőbe gyöngyvirágot…
Gyere, táncolj, cigánylány

Ha bemegyek a kocsmába
Ha már tavasz van
Ha megütöm a lottón a főnyereményt
Hajmási Péter, Hajmási Pál
Halljátok, cigányok
Hallod, more, mit beszélnek rólam
Hallod‐e Rozika Te
Három deci köménymag
Hat nap óta szól a nóta
Hé, te gyorsvonat, elvitted az álmomat
Hegyek között völgyek között
Hej, de kutya jó kedvem van, az áldóját néki
Hétre ma várom a Nemzetinél
Hogyha nékem sok
Honvéd banda szól a Stefánián
Hosszú fekete haj
Iszonyú jó volt, amikor csókolt
Itt a piros, hol a piros
Jaj de magas
János bácsi a csatában
János legyen fenn a János‐hegyen
Jegenyefán fészket rak a csóka
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári…
Jó volna egyszer magához simulni
Jolly Jolly Joker
Jóska, levelet hozott a posta
Jöjjön ki Óbudára
Kalapom‐pom‐pom
Kár összeveszni velem
Kék a szeme
Kék az orgona virága
Kelj fel anyám a sírodból
Kicsi római lány

Kilenc kis gólya leszállt a tóra
Kimegyek a temetőbe
Kint a dorozsmai határban
Kis csónakom leng a Duna vizén
Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban
Kislány, vigyázz, hogy el ne hibázd
Kombiné, kombiné, a csipkés kombiné
Lakodalom van a mi utcánkban
Lányok, a legényt jól megbecsüljétek
Lári déj
Legyen a Horváth‐kertben Budán
Léj mamó léj
Lemegyek a, lemegyek a pince fenekére
Lenn a délibábos Hortobágyon
Lottó
Lőre, lőre, cudar lőre
Ma este, babám, a fasorba megyünk
Macskajaj
Már minálunk babám
Megkötöm lovamat
Megy a gőzös
Mikor a vodka a fejembe száll
Mi‐mi‐mi mozog
Most kezdődik a tánc
Most viszik a roma csajt a sátorba
Nád a házam teteje
Nádfedeles kis házikóm leégett a héten
Nagyságos kisasszony felmászott a fára
Necsi‐necsi, ne csinálja énvelem
Negyvenhatos sárga villamoson
Nem az a fontos az ember
Nem loptam én életemben
Nem szeretem én a tököt sülve‐főve
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Mulatósok, foxok, csárdások, roma
Nem zörög a haraszt
No roxa áj (Noroc sa ai)
Odavagyok magáért
Országúton hosszú a jegenyesor
Ölelj, ölelj, csókold a szám
Paplak mellett
Pénztárcámnak üres a belseje
Pille‐pille‐pille
Piros lett a pipacs virága
Piros színű ruha
Piszkáld ki
Polgármester úr, csak azt kérem
Rendőr bácsik, ne bántsatok engem
Részeg vagyok rózsám
Roma csávó Tatabányán melózik
Rúg a Rigó, verje devla
Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta
Schneider Fáni
Se veled, se nélküled
Sej, haj, Rozi
Sej, ribizli, piros bicikli
Sej‐haj akácfa
Száz forintnak
Szegény vagyok, szegény vagyok
Szép város Kolozsvár
Szeretlek, szeretlek, ne mondjad el…
Szőr a szitába
Táncolj, cigánylány
Temiattad nem alszom
Titkoltam, titkoltam
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
Tűzpiros a virág
Úgy szeretem a rányimat

Német (sváb) dalok
Úgy szeretlek, úgy szeretlek
Utcára nyílik a kocsmaajtó
Utoljára küldöm neked
Váci utcán, hogyha egyszer végigmégy
Vén Diófa
Vettem a piacon egy szájkosarat
Viszlát, cigánylány
Vörösbort ittam az este
Whisky‐t iszunk jéggel
Zsebkendőm négy sarka
…

Anna‐Polka
Anneliese
Auf der Autobahn
Bergrosen
Bergvagabunden
Bis bald auf Wiederseh'n
Burgenländerin
Die Hände zum Himmel
Du kannst nicht immer 16
Echo der Berge
Es gibt kein Beer
Fliegerlied (Heut' ist so...)
Grüne Tannen
Guten Morgen
Im Westernkeller
In München steht ein…
In te Lahmkruam
Jeztz trink'n ma noch
Kufsteiner Lied
Lustig ist das Zigeunerleben
Mit frohem Herzen
Muss i denn
Oh, Susanna
Polka Express
Rosamunde
Rosie‐Polka
Sag Dankeschön
Schneewalzer
Schuld sind deine
Schwiegermutter
Shützenliesel
Sierra Madre
Steirermen San Very Good

Trink, trink, Brüderlein trink
Trompetenecho
Wann fangt denn
Zillertaler Hochzeitmarsch
…
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