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Miestnos? vojnových spomienok

BÁSNE JOŽKA ANDRÁ&Scaron;A
Jožko Andrá&scaron; - (Feciskanin) vy&scaron;e 70 ro?
písa? básne a poéziu v rusínskom jazyku. Pí&scaron;e o v&scaron;etkom, ?u?och, živote, historií, aktualitách... Nieko?ko
krát uverej?oval v okresných novinách. Je aj kronikárom obce už 12 rokov.Aktuálne ma napísaných 44 básnických zbierok.
1:

Z rodnoho sela i zo &scaron;vita

2:

Z doliny smerti i z okolici

3:

Zo života každodenneho

4:

Život okolo nás

5:

Tobi rodnyj kraju

6:

Lisy &scaron;pivajut i pla?ut

7:

Sonce vychodit

8:

&Scaron;pivaj pta&scaron;ku, &scaron;pivaj

9:

Kniha osudu

10: Važni, veselo i smutni, zo &scaron;vita i spid Dukli
11: Piddukliankskyj kraj
12: ?ervenyj tulipán
13: Zlata rybka
14: Rika ?aruje
15: Už vyrosla trava
16: Z každoho rožku da&scaron;to
17: Slovensko male ale na&scaron;e
18: Pid berezom
19: ?o by zme &scaron;a ne&scaron;mijali
20: Rob jak serdce kaže
21: Už dozrilo hrozno
22: Žyvot je kus &scaron;?as?a
23: Dumky
24: Za&scaron;mijme &scaron;a spolu
25: Z didovho kalapa
26: Keby &scaron;a basni?ky na lúkach rodili
27: Rodnyj kraj
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28: Labyrint žyvota
29: Najmil&scaron;ie serde?ko
30: Tancujeme jak nam hrajut
31: Ma?ovane listia
32: Lem sobi le? lastovi?ko
33: Každyj de? da&scaron;to prinese
34: Molody roky
35: Radujme &scaron;a
36: Na sosni
37: Už &scaron;a ve?erije
38: Z hori i luk
39: Na krylach moty?a
41: Zlatá jasky?a
40: Pasla koni (ale ne na betoni)
43: Palino?ka na&scaron;a
44: Berezovy pruty
45: Zem?a to?it sa dookola
46: Ostré pero
47: Jano&scaron;ík
49: Zos skal vy?itane Jozef Fecú&scaron; - foto(nar. 1952)
Obyvate? obce Kružlová, ženatý, 3 dcéry. Má netradi?nú
zá?ubu a nadanie. Sám a svojpomocne dokáže opravi?, zrekon&scaron;truova? a vyrobi? slá?ikové ?i strunové
hudobné nástroje (husle, viola, kontrabas, gitara). Sám vyrobil jedny elektronické husle, jedny klasické husle a jeden
atypický kontrabas. Zrekon&scaron;truoval, opravil a sfunk?nil desiatky hudobných nástrojov, najmä svojej rodine,
známym, hudobníkom a v&scaron;etkým, ktorí sa na?ho obrátili. Svojej zá?ube sa venuje už vy&scaron;e 30 rokov. Sám
je hudobníkom, ktorý na husliach hral v rôznych hudobných súboroch ako Makovica, Teslák (primá&scaron;), TRIO. (v
skupine TRIO hral aj so svojou najmlad&scaron;ou dcérou Janou, ktorá ho sprevádzala na klávesoch) Vystupovali na
rôznych plesoch, narodeninách, kultúrnych podujatiach, zábavách, festivaloch, svadbách, ú?inkoval aj pri
ob?ianskych obradoch. Kontakt: Kružlová ?. 57, 090 02 Kružlová,mobil: 0917/561 028
Drobnochovatelia Rómska
hudobná skupina GIPSY KRUZLOVA1 . 2 .3 .4 .5 .6 .7
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