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Biblické písně op. 99/Biblical songs, Op. 99

26:46

I. Oblak a mrákota jest vůkol Něho
Darkness and thunderclouds sorround Him
[ Ц II. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
Lord, my shield, my refuge and hope art Thou
Ľ 2 in. Slyš, 6 Bože! slyš modlitbu mou
Hear, oh hear my prayer, Lord my God
CD IV. Hospodin jest můj pastýř
Oh, my shepherd is the Lord
[5 ] V. Bože! Píseň novou zpívali budu
Songs of joy will I sing Thee
□>] VI. Slyš, ó Bože, volání mé / Hear, oh Lord, my bitter cry
Q ] v ii . Při řekách babylonských
By the shores of the river Babylon
Hl] vin. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Oh, Lord, have mercy and turn Thy face to me
E S IX. Pozdvihuji očí svých k horám
Му eyes will I lift up to the hills
[Щ XX. Zpívejte Hospodinu píseň novou
Oh, sing unto the Lord a joyful song

V národním tónu op. 73 / Folk tunes, Op. 73
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Dobrú noc / Good night
Žalo dievča, žalo trávu / The mower
Ach, není tu / Maiden’s lament
Ej, nám já koňa faku / Loved and lost
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Cigánské melodie na slova A. Heyduka op. 55
Gypsy melodies to texts by A. Heyduk, Op. 55
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Má píseň zas mi láskou zní / 1 chant my love
Kterak trojhranec můj přerozkošně zní
Hark, how my triangle
Щ III. A les je tichý kolem kol
Silent and alone the woods around
{22] IV. Když mě stará matka / Songs my mother taught me
m
v. Struna naladěna / Tune thy strings, oh gypsy
Ш vi. Široké rukávy / In his wide and ample sleeves
[25] VII. Dejte klec jestřábu / Cloudy heights of Tatra
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Čtvero písní na slova Gustava Pflegra-Moravského op. 2
Four songs to text by Gustav Pfleger-Moravský, Op. 2

10:50
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ГШ I. Vy vroucí písně pějte / Go forth my song, delay not
[T2I II. Ó, byl to krásný, zlatý sen
‘Twas wondrously sweet, that dream of ours
ГГз! HI. Mé srdce často v bolesti se teskně zadumá
Nought to my heart can bring relief
ЦЦ IV. Na horách ticho / Rest in the valley
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