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ВЪВЕДЕНИЕ
През пролетта на 2012г., не си спомням точно месеца, 

телефонът ми настойчиво извъня. Погледнах, търсеше ме 
секретарят на читалището Маноела Зафирова. Попитах какво 
става, и тя ми каза, че с мен иска да разговаря Снежанка 
Борисова. Коя Снежанка Борисова? Как коя, народната 
певица. Останах като гръмнат, но все пак се чухме и си 
уговорихме срегца във Вакарел, в читалигцето. Тази срегца 
премина паметно за мен, загцото първоначално бях 
респектиран от името на народната певица, двайсет години 
солистка на държавния ансамбъл „Филип Кутев", солистка на 
оркестъра на Горан Брегович, записвала музика на филми за 
Холивуд и изведнъж аз гце разговарям с нея. Кой знае каква 
надута госпожа гце видя. Но се бях излъгал. Срешцах се с един 
лъчезарен човек, който ме предразположи с усмивка и след 
първите думи на запоз-нанство преминахме неусетно към 
българския фолклор и автентичната народна песен. 
Снежанка сподели, че преди време журирала фестивал, на 
който сме се явявали ние с фол-клорната група и тя останала 
очарована от песните и възмож-носгите на групата и изяви 
желание да работи с жените от Вакарел. Читалигцето в 
момента не разполагаше с ръководител на групата и приехме 
предложението.

След няколко месечна работа, Снежанка ни сюр
призира, че групата е поканена от радиоводегцата Юлия Цан
кова, да вземем участие директно в ефира на нейното фолк- 
лорно предаване „По нашенски" по програма „Хоризонт" на 
Българското национално радио. Подир края на предаването, 
при обсъждането на представянето на групата в разговорите 
за автентичния фолклор, си спомняхме наши друта участия 
на фестивали и събори, припомняхме си за певици, които 
вече не са сред нас и от дума на дума, без предварителна



уговорка, се роди идеята групата да заггигпе на компакт диск 
песпиге, па които може да се възстанови мелодията, та да 
останат за вечни времена и не си заминат заедно с 
изпълнителките си.

Речено сторено. Певициге започнаха да припомнят и 
пишат текстове. Да припяват мелодии. Да се готвят за звуко
запис. В нродължавагциге обсъждания възникна идеята, че 
само един компактдиск няма да е достатъчен, а трябва да се 
подготви едно книжно тяло, където да бъдат отпечатени текс
товете на песпиге. Тогава пък се замислихме загцо да не 
разпгирим обхвата на текстовете и не побликумаваме и друто, 
които се съхраняват в архива на читалигцето, в личния ми 
архив, в архива на различни научни инстигути, в издадениге 
сборници за народно творчество и фолклорни антолопги. По 
този начин гце се получи една антолотея на българската 
народна песен от Вакарел, която гце представи песенното 
богатство и поетическия гении на наппгге предци от Вакарел.

Така се роди идеята за създаването и отпечатването на 
този сборник.

Песпиге, публикувани в антолотеята са подбрани от 
архива на Народно чигалигце „Заря 1902" с. Вакарел, личният 
архив на Станислав Владимиров, „Духовна култура и 
фолклор на с. Вакарел, Софийско"- дипломна работа на 
Василка Атана-сова Илиева в С у  „св. Климент Охридски"с 
научен ръководител проф. Цветана Романска, София 1969г., 
фонда на проф. Цветана Романска в Университетски архив на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски", „Български 
фолклорни мотиви" в осем тома -  съставител Тодор Моллов, 
ЕИ „Литернет" Варна 2008-2010г. Сборник за народни 
умотворения, и книжнина. Мултимедийната база данни за 
българска фолклорна музика на Института за изследване на 
изкуствата нри БАН Кйр://ти8каг1;.1тЬт.Ьа8.Ь§



При подбора на песните, кошго трябваше да бъдат 
включени в настоящата антология се ръководихме от един 
ясен естетически критерий да бъде подбрано най-хубавото от 
извес-тното и неизвестното досега от вакарелската народна 
песен, което би дало възможност тя да се представи в своята 
дълбочина, жанрово разнообразие и най-вярно със своите 
естетически достойнства. При подреждането на песниге сме 
се стремили да спазваме отдавна наложилата се в 
етнографската наука и във фолклористиката традиционна 
класификация при издаване на подобни сборници и к е г и т о  с  

народни песни.
Включените в изданието народни песни, които не са 

публикувани дасега, са слушани в годините от информатори, 
народни певици, чиято досголепна възраст в годините на 
записа е гаранция за автентичностга на текстовете и точното 
им предаване. Изданието гце поднови паметга на Парапжева 
Стамова, Василка Гогова, Мария Станоева, Ненка Димова, 
Надка Велева, Атанас Илиев, Трендафил Р1гнатов, Трънка 
Мичева, Георгена Стаменова, Марийка Ежова, Елена Митева, 
Лазаринка Стайкова. Огромна благодарност на 
информаторите, които са сред нас и ни предоставиха мого 
текстове, като Марийка Цветанова, Дафинка Божичкова, 
Дафинка Митева, Станка Червенкова, Богда Стойкова.

Родена на границата на Шоплука и Западна тракия, 
вакарелската народна песен е обединила в себе си радостиге и 
скърбите на забързания шопски ритъм с пгироката волна 
душа на тракиеца.

В тези прегърнати гласове са напгиге деди, в тях сме и 
ние, в тях са напгиге деца и внуци.

И това е така, загцото народната песен е гаранция за 
това, че България я е имало, има я и гце я има, докле е жива 
песента.

От съставителя



БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ
Народно творчество или фолклор е събирателно 

понятие за литературни произведения с неизвестен или 
неуточнен (анонимен) автор, а всътцност е налице 
съавторство при устното им предаване, като това обгцо 
авторство се приписва като цяло „на народа".

Словестното народно творчество, създадено от населе
нието на Вакарелската покрайнина е част от необятното море 
от багри на българския фолклор.

Вакарел като покрайнина
Основанията за определяне на по -  голяма част от 

селигцата във Вакарелската планина като покрайнина се 
крият в географското положение, историческото и 
етнографско раз-витие и административното им устройство.

Уточняването на този факт е особено нужен за насто- 
ягцето издание, загцото след Административно 
териториалната реформа от 12.01.1999 г. Всичките вакарелски 
махали са преоб-разувани в села. От 1986г. махалите 
Брънковци, Семковци, Яздирастовци, Млечановци и 
Полиовци са обединени в с. Костадинкино.

Съгцествуването на събраното село Вакарел е 
засвидетелствувано от пътешествениците до средата на 
ХУШв. Съгласно данните от приписката на поп Вуче от 1738г. 
става ясно, че селигцето е разорено през 1737г. по време на 
възс-танието ръководено от Самоковския митрополит 
Симеон. Окончателния му край е през 1792г-1798г., настъпил 
с изтъп-ленията на кърджалиите и междуособните войни в 
Османската иннерия.

В резултат на това по удобните, но отдалечени от пътя 
места на Вакарелската планина възникват 24 селигца обеди



нени с названието „вакарелски селища или „вакарелски 
махали"

В ляво от Големия диагонален път, днепшото между
народно ТЕЕЖосе, но носока гр. Пловдив, възникват м.Бърдо с 
двете си махали Горната и Долната , м. Джамузовци с 
махалите Козловци, Терзийци и Дошевци, м. Бузяковци, 
м.Пановци, м. Дошевци -  разтурена нрез 1905г., м. Обрадовци
-  разтурена нрез 1830т., м. Ляовци -  разтурена нрез 1870т., м. 
Мечковци с махалите Митовци и Младеновци, м. Пореванци
-  разтурена нрез 1910т., м. Бощановци, м. Ръжана с махахите 
Джаовци, Байкьовци и Токмаковци, м Дратеовци с махалите 
Балабанци, Дратеовци, Маноиловци, Виделовци и 
Шараметовци., м. Корчаковци -  разтурена нрез 1886т, 
м.Ежовци -  разтурена нрез 1885т. и м. Селянин.

От дясната страна на пътя възникват м. Бальовци, м. 
Млечановци, м. Крушевица с махалите Горна, Средна, 
Пратциловци и Ушовци, м. Брънковци с махалите 
Сараошовци, Драслевата и Долния сокак, м. Семковци с 
махалите Семковци и Демировци, м. Яздирастовци, м. 
Полиовци с махалите Полиовци и Герджиковци, м. Поновци 
с махалите Поновци и Яйчовци, м. Банчовци и м. Кутрахци 
днес с. Пауново.

В центъра на покрайнината, около пътя в близост до 
стражевата кула възниква махала Хановете днес с.Вакарел, 
която се нреврътца в естествен център заради географското си 
положение на пътя и наличието на органи на властта -  
караулът при стражевите кули. Въпреки, че никое от 
селигцата до 1959г. не носи името Вакарел, жителите му се 
опеделят като Вакарелци и използват нарицателното "целия 
Вакарел" и когато говорят за себе си, казват че са от Вакарел и 
тогава уточняват махалата.

Всички заедно през 1836г. построяват нова черква "св. 
Николай"и погребват мъртвите си до 1900г. в гробигцето до
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нея. Избират един управител кмет ( мухтар, вилият чор
баджия). До Освобождението децата им учат в едно училитце, 
основано нрез 1856г.

В своите „Пътувания но България", Константин 
Иречек казва за нокраинината, че около нътя има множество 
махали, които се именуват село Вакарел.

Основание за една обпщост на населението във 
Вакарелската планина ни дават и еднаквите, говорни 
особености на населението, обгците белези на облеклото, 
строежът на къгците и устното народно творчество.

Административнато устройство е съгцо едно 
доказателство за разглеждането на този район като една 
покрайнина. До 1921 и след 1959г година всички селигца са 
обединени в една обпщна -  Вакарелска обгцина.

Особености на вакарелския говор
Когато се разглежда словесното народно творчество 

във Вакарелската покрайна, какъвто е случаят с 
публикуваните в настоягцата антолотея текстове на народни 
песни, особено важно е да се направи кратка характеристика 
на народния говор, на който то е сътворено, и предавано за 
поколенията.

Характеристиката на вакарелския говор гце се опитаме 
да предадем според диалектолога професор Стойко Стойков. 
Според неговите научни твърдения езикът във Вакарел 
принадлежи към ихтиманския говор, който от своя страна е 
от семейството на югозападните говори. Ето и няколко от 
неговите особености и характерни черти:
1. Гласна а вместо ъ: заб, капгга, маш, рака; бас(бъз) , ванка, 
даска, касно, тача (тъка), ватак, восак, петак, сабера, сабуйа. 
Само в представката въз има случаи с гласна о вместо ъ: 
возвие, воседне. возсонил.



2. Гласна ъ вместо съчетание ъл, лъ след неустнена съгласна: 
1ътам, жът (жълт), съба, съзи. След устнена съгласна обаче има 
гласна у: буа, вук, вуна, м)ачи (мълчи), нун (пълен), нух (плъх).
3. Липса на меки съгласни в края на думата: сол, фасул, кон,
4. Членна форма за мъжки род единствено число -а: п>рба, 

носа, стола, човека.
5. Глаголно окончание на първо лице, единствено число, 

сегапшо време -а: носа (нося), ода (ходя), пера, нигпа.
6. Запазен стар преглас на ове след ж, ч, ш, й: наше, кошеве, 

ножеве, мойе, твойе.
Във вакарелско, като преход на границата между 

ихтиманския и елиннелинския говор съгцествува и една 
особеност характерна за елиннелинския говор като 
контрахирани глаголни форми на -ая, -ея, които са минали 
към III спрежение: играм (играя), копам (копая), мотам, 
венчам (венчая), л'ул'ам (люлея) и от ботевградсия говор - 
лично местоимение за трето лице той, т'а, то, тиа, като 
гломеративната падежна форма за множествено число е них, 
а не тех: и той е като них, тиа них са питале. От формата них е 
образувано местоименно притежателно прилагателно: ниен, 
нийна, нийно, нийни.

Вакарелската народна песен -  изящество 
на народния поетичен и музикален гений

Изягцеството на народното поетическо творчество, 
намерило израз в народната песен може да съперничи по 
съгц-ността и образността си с най-големите поетически 
творби, раждани от човепжия ум. Немският свегценик Герлах 
през 1578. и френският пътегпественик Гиус през 1774г. са 
оставили бележки за песните и танците на момичетата от 
вакарелско. Константин Иречек е запленен от дълбокото 
съдържание и красотата на песните на елените п>дулари от 
Вакарел, които тъжно и протяжно и с чести прекъсвания пеят 
под съпровода на гъдулките си песните за Крали Марко, 
Мануш войвода. Болен Дойчин пред притихналото



множество по софийските мостове, и най-често нри първия 
мост на Цариградското шосе.

Песните възникват като вътрепша потребност на 
създателите си - да дадат израз на своите приживявания и 
мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи 
празници, на нивата, край стана.

Народната песен съпровожда вакарелеца през целия 
му живот на земята. От раждането, през майчините песни в 
люлката, по чешми, хоригца и седенки, на празници, по време 
на цялата му свадба, на нивата или на трапезата, при болест, 
когато тихо му нашепва баячката, до тъжните напеви на 
оплак-вачките при погребение, когато го изнрагцат в 
последния му земен път.

Според приетата от етнографската научна практика и 
фолклористите, народните песни се класифицират като 
обредни, митични, юнапжи, хайдупжи, исторически, 
социално-битови, балади, детски песни и залъгалки и 
съвременни народни песни.

Според времето, мястото и обстановката на 
изпълнение се обособяват обредни, трапезни, хороводни, 
седенкарски, жътварски и други.

В зависимост от повода при койте се изпълняват са 
групирани като, ритуални за празник, ритуални по повод, 
развлекателни, и трудови, като в тези групи спадат песни с 
различно жанрово съдържание.

В зависимост от начина, по който се изгражда 
изпълнението, те се делят на епически, лирически и лиро- 
епически.

Празничните ритуални песни са свързани с 
определени календарни празници на вакарелското 
население. Те се изпълняват за да засилят магическото 
действие на определени празнични ритуали, за здраве и 
дълголетие. С изпълнението им се създава особено празнично
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настроение. Ритуалните народни несни за обред се 
изпълняват във Вакарелската покрайнина при извършването 
на определени действия при обичаите.

Развлекателните народни песни са един от разнооб
разните жанрове от фолклорните песни във Вакарел. Можем 
да обособим няколко подгрупи, като хороводни -  
изпълнявани на мещанпте на различни празници, за игра на 
хора без музикален съпровод, седенкарски -  изпълнявани на 
седенки и тлаки и трапезни -  изпълнявани на трапеза при 
различни поводи, сватби, събори, празници и др.

Хороводните песни във Вакарелската покрайнина се 
изпълняват като основа за изпълнение на народни хора без 
музикален съпровод. Изпълняват се групово, най-често от две 
групи с отпяване.

Седенкарскпте песни във Вакарел се изпълняват на 
организирани седенки и тлаки. Жанрово те са най-вече 
любов-ни и митични, както и припевки. Изпълняват се 
индивидуално и групово с отпяване.

Трапезните или Трапезарскпте народни песни във 
Вакарел се изпълняват за създаване на настроение на 
трапезата при различни поводи -  сватби, празници, събори и 
др. Жанрово най- често са хайдупжи, юнапжи и битови 
балади. Изпъл-няват се индивидуално.

Трудовите народни песни във вакарелско са свързани 
с полския труд на вакарелското население. Те се изпълняват 
на полето, като служат за отмора и развлечение от тежката 
земе-делска работа. Най често са жътварски, загцото при 
жътва се събират много хора, млади и стари по едно и съгцо 
време и полето се оглася от песните и закачките на 
жътварките, които освен майсторсво при жътвата, изтъкват и 
своите песенни умения.

Оплакванията са силни и сърцераздирателни песни, 
които имат за цел да изпратят в последния му път на тази
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земя вакарелеца. Да разкажат на присъстващите на 
погребението за целия земен живот на починалия и да 
подкрепят душата му в дьлтея и път към вечността.

Външни влияния за формирането и 
развитието на вакарелската народна несен

Народната песен във Вакарел, както вече отбелязахме, 
се формира и развива под влиянието на особеностите на две 
основни фолклорни области -  Шоплука и Западна Тракия. 
Това е така, поради мобилността на вакарелскота население 
по икономически причини. Повечето моми и ергени от 
незапом-нени времена слизат в пазарджипжото поле на 
романя, чамур и чалтък.

Обичаят да се ходи в низината на р. Марица на 
романя, (на жътва), датира от първите години на робството, 
когато там възникват големи турски чифлици, за 
обработването на чиито земи не са достатъчни работните 
ръце на нарочно заселваните при тях християнски села през 
XV в. Първите жътварки са закарвани насила, тъй като при 
госнодствагцата тогава несигурност и по-друг морал 
родителите не нрагцат добро-волно момичетата си да ходят 
по далечните крайгца. Тъкмо затова турските бейове по-късно 
създават пълна безопасност за жътварите, за да могат да си 
осигурят тяхното ежегодно доброволно идване. Бележки на 
стари пътешественици сви-детелстват, че те са постигаали до 
голяма степен това. Понеже в Пазарджипжото поле храните 
узряват по-рано отколкото във Вакарел, това сезонно 
печалбарство съвсем не пречи на местната земеделска работа. 
За романя във Вакарел са тръгвали около началота на юни, 
Пресвета, и се връгцат към Петровден, за да могат да помогаат 
за жътвата във вакарелско, която започва по това време . На 
романя отиват на тайфи от по 20-30-40 моми, начело с
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отговорник драгоманин. Жътварите, както и чалтъкчиите, се 
изпращат с цветя и песни от цялата махала. Пътуват винате 
пеша, като почти през целия път пеят. Хубаво описание на 
една среща през 1744 г. с група жътварки ни дава френският 
пътешественик Гиус. Той пише: "Най-хубавото, което видях 
при Траяновата врата и което при пристигането ми ме 
изненада приягно, беше едно хоро от 30 български момичета , 
всички гологлави и украсени с черупки и цветя. Те ми дадоха 
кигки. Аз не можах да се удържа и играх с тях." От Вакарел 
жътвари ходят главно в пазарджишките села. Момичетата са 
се събират в турско винате от драгоманин. След 
Освобождението самият работодател, или пратен от него 
човек, идва предварително и дава капаро на момичетата, а 
след това при започването на жътвата идва повторно, за да те 
заведе. На романя ходят всички моми от 15 години нагоре. 
Женените жени ходят рядко.

Едно извършвано само от мъжете сезонно 
придвижване е отиването на чамур, както накратко се 
означава работата по засяването на ориза. На групи от по 3-10 
души, те отиват обикновено в Пазарджишкото поле, а много 
нарядко стигат до Пловдив. Една такава групичка се 
спазарява обикновено при един чорбаджия. Работата започва 
около Благовещение, Благовец и продължава до Герхъовден. 
Случва се да започват една или две седмици по-рано. След 
Освобождението постепенно престават да ходят на чамур.

С чалтък, турците означават оризшцата. Под отиване 
на чалтък, Вакарелци разбират отиване за жътва и вършитба 
на ориза. Чалтъкът продължавал от Кръстовден или Малка 
Богородица до Димитровден. Ходеят както моми, така и 
ергени и мъже и то, подобно на другите сезонни 
предвижвания, в Пазарджишкото поле. Много рядко до 
Пловдив. За чалтък се събират доста големи дружини, до 50-
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60 сърпа, водени също така от драгоманин. След 
привършване на тази работа някои остават да връзват тютюн.

При тези сезонни работи в Пазарджипжото поле 
вакарелските моми и ергени са научавали нови, тракийски 
песни, които започват да изпълняват и предават при 
заврътцането си във Вакарел. Много често те възпяват прежи
вяванията си по далечните крайгца в песен.

По съгция начин се осъгцествява влиянието на 
шопската песен, която съгцо се смесва с вакарелската. 
Семейства, които имат повече ниви, или имат малко работна 
ръка наемат жътварки, млади момичета от елиннелинските 
села Оплшново, Богданлия, Караполци, Доганово, Лесново, 
където жътвата приключва много по-рано. Шопкините 
донасят и своите песни, които естествено се смесват с 
вакарелските, като т  доразвиват и обогатяват.

Втори основен фактор, оказал натиск върху нароните 
песни в частност и бита на населението като цяло е бурното 
развитие на селото веднага след освобождението. Десетте 
години след Освобождението са най-цветугция период в 
живота на Вакарел. В него, като последно селигце на 
границата с Източна Румелия, се учредява митница, 
телеграфо-ногценска станция и се установява граничен 
пропусквателен пункт. Самото село започва да се води в 
официалните книжа като градецът Вакарел, една селишца 
категория, която обаче не нросъгцествувала дълго. Тук се 
установяват комисионерски къгци и писалигца и се създават 
складове за стоки. Построяват се съгцо така и някои нови и по- 
големи ханове, за да може да се обслужва целия превоз, който 
е бил насочен главно към новата столица на княжеството. 
Работите около построяването на ж.п. линията през 1884-1888 
г. става причина във Вакарел да прекарват повече външни 
хора, с по-големи изисквания от тези на обикновените 
кираджии. Обзавеждат се за тази цел в новопостроепи сгради
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четири хотела с кревати и бельо. Два се държели от гърпд, 
един от македонец и един от самоковци (Сребърникови). 
Отварят се, нри хотелите или отделно, но-хубави гостилници 
и нитиенродавници, в които можело да се намерят новече 
видове нитиета. В тази на Сребърникови е имало дори 
билярд, грамофон и ниано. Музикантски труни, с духови или 
струнни инструменти, развеселявали всяка вечер чуждите 
гости. Започват много често да звучат италиански и френски 
несни, както и създавагците се български градски несни.

По този начин в селото навлиза чужда, градска 
култура, която неминуемо оказва натиск върху естественото 
развитие на българския фолклор и автентичната народна 
несен.

Развитието на слутенството във Вакарел е друг 
фактор, който оставя траен белег върху традиционната 
култура и привнася елементи от градския бит и духовност във 
вакарелските селигца. Слутенството е старо и типично 
препитание за вакарелското женско население. То започва 
преди освобождението. В началото на 19 в. вече е има 
вакарелки-слутени със задължения, заплати и срокове на 
слугуване. Те слугуват в Самоков, който тогава е богат и 
цъфтягц град и то почти изключително при турски бейове. 
Първите слутени са закарани насила. Оттогава обаче 
слугуването си извоюва място като обгцонризнато временно 
занимание на бедните момичета. Веднага след Освобож
дението вакарелките започват да се спазаряват за работа в 
София, където се чувства голяма нужда от слутенски ръце. 
Според старите Вакарелци няма жена или момиче, което да 
не ходи поне година, две слутеня.

По време на слутенството момичетата усвояват 
градския маниер на живот и култура и идвайки си във 
Вакарел привнасят тази култура в семействата, които
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започват да се гражданеят, което сътцо оказва натиск върху 
традиционната култура и народната несен.

И последният, но не маловажен фактор оказал 
влияние върху естественото развитие на вакарелската 
народна песен е Българското национално радио. През 1936 
година е открит преедавателят на радиото на отстъпено място 
от вакарелската обпщна. Техниците в предавателя стават 
важен фактр в живота на вакарелското население. В замяна на 
услуги и стоки, те снабдяват повечето от вакарелските 
семейства с детекторни радиоприемници, които работят без 
електрическо захранване, само с антена и земно съединение. 
В домовете започват да звучат гласовете и да се слушат 
песните на Гюрга Пинджурова, Борис Машалов, Атанаска 
Тодорова, Мита Стойчева, Р1ка Стоянова и други 
изпърнители. По седенките и тлаките често се изоставя 
пеенето на народни песни, а се слуша радио. По естествен път 
песните на изпълнителите се изучават и вплитат в народния 
фолклор. Стига се до парадокси, някои о песните на 
изпълнителтгте да се обявяват за вакарелски. При теренни 
проучвания и на нас ни бе трудно да убедим наша 
информаторка например, че песента „Авлига пее в градина" 
е песен на Мита Стойчева, а „Ветрове веят, бури лудеят" на 
Славка Секутова, и не са вакарелски. Наред с обогатяването, 
пгирокото навлизане на радиото, а в последствие и на 
грамофона в бита на вакарелеца оказаха негативно влияние 
върху естественото развитие на вакарелската песен, 
запазването, пресъздаването и обогатяването и.

Предавани от майки на дъгцери, багци на синове, 
старци на внуци, народните песни достигат до напги дни. 
Нашата задача е да те съберем и запишем за поколенията.
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Теренни проучвания на вакарелските 
народни несни

За първи път научен интерес към вакарелската 
народна песен е проявен от видния български музикант, 
композитор и фолклорист Ангел Букорегцлиев. На шести 
авгус 1898 година той провежда теренно проучване във 
Вакарел. От информаторките си Лата Митова Велкова, Стоя 
Николова Ристова, Мика Танева Ристова и Ружа Стамова 
Алексова, той слуша занисва като текст и потира двадесет и 
една автентични народни песни от Вакарел. Картоните на 
записите са достъпни в мултимедийната база данни за 
българската фолклорна музика на Р1нститута за изследване 
на изкуствата при БАН на адрес : Кйр://ти8каг1;.1тЬт.Ьа8.Ь§

През тридесетте и четиридесетте години на ХХв. 
Учителят Трендафил Игаатов от с. Вакарел записва редица 
народни песни и благословии, които се намират в архива на 
читалигцето.

През шестдесетте години на миналия век проф. 
Цветана Романска провежда теренно проучване, като 
записаните народни песни от Вакарел нонастоягцем се 
съхраняват в личния и архивен фонд в Университетския 
архив на Софийски университет „Св. Климент Охредски".

През 1969 година Василка Атанасова Р1лиева 
провежда теренно проучване което служи за основа на 
дипломната и работа „Духовна култура и фолклор на с. 
Вакарел, Софийско" във филолопгческия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски"с научен 
ръководител проф. Цветана Романска.

През 1970 година можество народни песни от свои 
информатори записва Йорданка Спасова, читалигцен 
секретар.
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От 1986г. до наши дни теренни проучвания върху 
бита и културата на вакарелското население нрави Станислав 
Владимиров, като в личния му архив има записани народни 
песни от всички жанрове.

В настоятцата антолотея на вакарелската народна 
песен 1це се публикуват повечето от записаните от различни 
изследователи автентични народни песни от Вакарел, за да се 
съхранят и предадат на бъдепщте поколения.
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Обредни народни несни за празник

Стани нине. Господине
Коледарска песен слушана от Василка Гогова, родена в м. 
Яздирастовци. „Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, 
Софийско", Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в 
С у  „Св. Климент Охридски", София 1969г.

Стани нине, господине, 
стани батко и ти како.
Да си дариш божи госте, 
божи госте, коледаре.
Тизе како сас колако, 
а ти батко сас маслото.
Кого с лажица и паница,
А нашето домакина с колесница.

Ой коледо, мой коледо
Коледарска песен, записана през 1986 година от Станислав 
Влади-миров. Слушана от Ненка Костова, родена в м. 
Хановете

Ой коладе, мой коладе.
Замачи се Божа майкя 
От Р1гната до Божича.
Кога било на Божича, 
родила се млада Бога.
Ой коледо, мой коледо.
Стани нине, господине, 
посрепши ни, подари ни, 
рогат колак и сланина.
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Васильо моме, Васильо
Песен за Василовден при топене на пръстените. Слушана от 
Василка Гогова, родена в м. Яздирастовци. „Духовна култура 
и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна работа на 
Василка Атанасова Илиева в С у „Св. Климент Охридски", 
София 1969т.

Васильо, моме, Васильо.
Васила пръстен топила 
топила и наричала:
Кому пръстен излезе, 
на свети Йован да иде.
Ако е на ергенче, 
брези биволе да си купи.
Ако е на момиче, 
добар ерген да си земе.
Ако е на невеста, 
мапжо дете да си роди.

Моме Васило, Васило

Песен за Василов ден при топене на пръстените, записана 
през 1993година от Станислав Владимиров. Слушана от 
Георгена Стаменова родена в м. Мечковци.

Моме Васило, Васило.
Топи Васила пръстене.
Три дена пъстен топила, 
три дена ги е вадила.
На млади булки, пръстене, 
на стари баби, гердане, 
а на дечица, гривненца.
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Иване, Иване

Песен за Ивановден записана нрез 1993г. от Станислав 
Владимиров. Слуплана от Марика Ежова, родена в с. Мирово.

Иване, Иване, засвириле са кавале 2 
Иване, Иване, в горната долна маала 2 
Иване, Иване, у Стоянова меана.2 
Иване, Иване, наред ергене седеа, 2 
Иване, Иване, малка им мома служеше.2 
Иване, Иване, Секи му чапла долива ,2 
Иване, Иване, на Иван чапла прелива. 2 
Иване, Иване, Иван се чудом чудеше 2 
Иване, Иване, дали чашата да земе, 2 
Иване, Иване, или момата да фане, 2 
Иване, Иване, дома да си я заведе. 2 
Иване, Иване, дома си чапли имаме, 2 
Иване, Иване, ама си мома немаме.2 
Иване, Иване, па си момата заведе 2 
Иване, Иване, на майка мила отмена, 2 
Иване, Иване, на Иван бела премена. 2

Гради Тодор крайна кула
Песен за Тодоровден записана от Ангел Бокуреплдиев през 
1898 година. Слупхана от Лата Велкова.
Гради Тодор крайна кула, десна рака, лева нога. 
ден я гради, ноплкя пада. Тъгнале са да се судат,
В друм вървеше малка мома, три пати се на суд карат, 
малка мома песен пее. Момата си едно знае,друми
Загледа се левен Тодор, са ми, минувам си,
загледа се у момата. песен ми е, пея си я.
Па си падна от кулата, не би гледал, не би паднал,
та си стропги десна рака,
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Елен делен девойкьо
Пазарска песен (на мома). Слушана от Василка Гогова, родена 
в м. Яздирастовци. „Духовна култура и фолклор на с. 
Вакарел, Софийско", Динломна работа на Василка Атанасова 
Илиева в С у  „Св. Климент Охридски", София 1969т

Елен делен девойкьо, Лазаре 
чубро кубро девойкьо, Лазаре 
Чубра ли си сеяла, Лазаре 
или бели босиляк, Лазаре 
та си танка, висока, Лазаре 
та си бела червена Лазаре 
Ни сам чубра сеяла, Лазаре 
нито бели босиляк, Лазаре 
Мен ме майкя родила, Лазаре 
пролети в градината, Лазаре 
под бел, червен трендафил, Лазаре 
та сам танка и висока, Лазаре 
та сам бела и червена, Лазаре.

Милице малой момиче
Песен за Лазаровден (на мома), записана през 1993година от 
Ст. Владимиров. Слушана от Лазаринка Стайкова, родена в 
м. Ръжана.

Милице, малой момиче 
мило цвете цариградско, 
на Милица изпратено, 
на Милица допратено,
Милица да го полива, 
полива и му припева.
Расни ми цвете, порасни, 
порасни да ми напапиш.
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на Лазар да се разцафтиш, 
на Лазар да те откина, 
на глава да те затакна.

Чернооко ергенче
Песен за Лазаровден (на мома), записана нрез 1993година от 
Ст. Владимиров. Слуплана от Лазаринка Стайкова, родена в 
м. Ръжана

Чернооко ергенче, Лазаре, 
на авлия стоегпе, Лазаре, 
малка мома лажегпе, Лазаре.
Приди моме пристани, Лазаре, 
да ми дадеш кихката, Лазаре.
Обърни се девойкьо, Лазаре, 
и на лево и на десно, Лазаре.

Паун лети високо
Лазарска песен (на именница). Слушана от Василка Гогова, 
родена в м. Яздирастовци „Духовна култура и фолклор на с. 
Вакарел, Софийско", Дипломна работа на Василка Атанасова 
Илиева в С у  „Св. Климент Охридски", София 1969г

Паун лети високо, Лазаре, 
пауница по него, Лазаре.
Стой, почекай, пауне, Лазаре, 
крила да ти нареда, Лазаре, 
чомбас да ти нареша, Лазаре.
Та да идеш пауне, Лазаре, 
у мойта стара майчица, Лазаре, 
да и честитиш, Лазаре, 
имен ден Лазарина. Лазаре,
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Чернооко момченце
Пазарска песен на момче от Вакарел. Сборник народни 
умотворения, наука и книжнина. № 4 стр 15, №4.

Чернооко ергенче, 
на авлия седьеше, 
с ябука играеше, 
та си мома лажеше:
- Приди, Видо, приближи, 
та си земи ябука.
Ергенче било гяволче, 
мома била глупава,
че я фана за ръка, 
че я метна на коня, 
далеч иде и вика:
- Излез мамо, излез, 
отвори ми чемпгир порти, 
тебе вода одмена,
мене бела премена, 
брату кихка шарена.

Рано рани свети Георги

Песен за Гергьовден. Слушана от Василка Гогова, родена в м. 
Яздирастовци. „Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, 
Софийско", Дипломна работа на Василка Атанасова Илиева в 
С у  „Св. Климент Охридски", София 1969г

Леле Гьорте, свети Гьорги.
Рано рани свети Гьорги,
Рано рани, коня кове, 
сребро плочи, злато клинци.
Че ше иде по полето, 
да обиде синорето.
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Да обиде есеньото, 
есенъо класило ли е.
Да обиде пролетното 
пролетното вретени ли 
Леле Гьорги, свети Георте.
Свети Гьорте весел пойде, 
весел пойде сардит доде.
Стара майкя го попита 
леле Георте, свети Гьорте.
Весел пойде, сардит доде 
Леле мамо, стара мамо, 
есенъо ми не класило, 
пролетно не вретенило.
Разсърди се свети Гьорте, 
та си зема боздугана, 
та удари цьрна земя.
За три дпи есеньо класило.
За два пролетното вретенило.
Та се увесели свети Гьорги 
Леле Гьорги, свети Гьорте.

Петел клечи на бунище

Песен припевка за люлките на Гергьовден записана през 1993 
година от Станислав Владимиров. Слушана от Елена Митева 
от м. Дратеовци

Петел клели на бунигце.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно перо, убава Япо, Япо ле.
Като клели лите то ли.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно перо, убава Япо, Япо ле.
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Лито точи, пулпас плете.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.
Та кой 1це е във нулнаса.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.
Стойна 1це е в нулнаса.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.
Та кой 1це я залюлее.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.
Ристо 1це я залюлее.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.
Дваж я люпше, триж я цуне.
Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос, 
златно неро, убава Яно, Яно ле.

На кому се дремка дреме
Песен нриневка за люлките на Гергьовден записана нрез 1993 
година от Ст. Владимиров. Слушана от Лазаринка Стайкова, 
родена в м. Ръжана.

На кому се дремка дреме, да се не на дреме. 
Лен неро, лен намнеро, коз ларо, 
козлатаро Яно моме Яно.
На Стоя се дремка дреме, да се не надреме. 
Лен неро, лен намнеро, коз ларо, 
козлатаро Яно моме Яно.
Що не дойде позел Иван, та да я раздреме 
Лен неро, лен намнеро, коз ларо, 
козлатаро Яно моме Яно.
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Да и свири, да и пее, та да се разигра.
Лен перо, леп памперо, коз ларо, 
козлатаро Япо моме Япо.

Ах вода тече
Песеп припевка за люлките па Гергьовден записана от Ангел 
Бокурегцлиев през 1898 година. Слушана от Лата Велкова.

Ах вода тече2 , низ бистро каменье.
Ах Маща тича2 , вода да налее.
Ах та кому я 2 , на дукван занесе.
Ах на Ангел я 2 , на дукван занесе.
Ах той не вика 2, изгорех за вода.
Ах най си вика 2 , изгорех за Маща.

Гергьовденски припевки
Записани от Ст.Владимиров през 1993г. Слушани от Марика 
Ежова, от м. Селянин, родена в с. Мирово

Бела, червена Радке ле,
По-червен Ристо от тебе.

Нашата градина демир бой. 
Елена и Георте един бой.
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Свети Спасе, фала Богу
Песен за Спасовден. Записана през 1993г. от Ст. Владимиров. 
Слушана от Георгена Стаменова, родена в м. Мечковци.

Свети Спасе, фала Богу.
Рано рани свети Спас, 
рано рани на налбатин.
Подкова си врана коня, 
сребро плочи злато клинци.
Па излезе яден, грижен, 
та обиде вред полето.
Есеньото кон до грива, 
пролетното до колене.
Па се върна пиян, весел.
Срепшала го Божа майкя.
Па на Спаса проговори.
Фала тебе свети Спасе,
Ти излезе яден, грижен, 
сега идеш пиян весел.
Продума и свети Спас.
Фала тебе. Божа майкьо, 
как да не сам пиян, весел.
Есеньото кон до грива, 
пролетното до колене.
Свети Спасе, фала Богу
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Куни носиме
Песен за Спасовден нри обикаляне на полето. Записана през 
1987г. от Ст. Владимиров. Слушана от Ненка Димова, родена 
в м. Хановете

Куни носиме, по поле одиме.
Бога молиме. Господи помилуй.
Я дай. Боже, да се роди.
Бога молиме. Господи помилуй.
Да се роди жито, просо.
Бога молиме. Господи помилуй.
Жито, просо и ченица.
Бога молиме. Господи помилуй 
Да се ранат сиромаси.
Бога молиме. Господи помилуй

Ой Дане, вайдудуле

Песен за дъжд на вайдудулки. Записана през 1993г. от Ст. 
Владимиров. Слушана от Георгена Стаменова, родена в м. 
Мечковци

Ой Дане, вайдудуле, дай боже даж.
Зададе се тевен облак, дай боже даж, 
та зароси ситжа роса, дай боже даж, 
ситжа роса по полето, дай боже даж, 
та ороси синорето, дай боже даж.
Да зароси орачете, дай боже даж, 
да им класи сеаното, дай боже даж.
Да зароси копачете, дай боже даж, 
да им стигаат садивата, дай боже даж.
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Овчарето по полето, дай боже даж, 
говедаре по ливаде, дай боже даж 
Че овчаре, говедаре дай боже даж, 
погореа за водица, дай боже даж, 
овци и говеда им помреа, дай боже даж, 
без водица, без тревица, дай боже даж. 
Ой Дане, вайдудуле, дай боже даж.
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Обредни народни несни но новод

Припаднала тевна магла
Сватбарска песен при отиване за момата. Записана от Ангел 
Бокурешдиев през 1898 година. Слушана от Лата Велкова. 

Припаднала тевна магла.
Низ маглата ситна роса.
Не е било тевна магла.
Не е било ситна роса.
Най е било буйна сватба, 
буйна сватба и сватове.
Сватове и млад младожен, 
сваи, куми и старойкя.

Нали ти рекох момина мале
Сватбарска песен в дома на момата. Слушана от Мария 
Илиева, от м. Драгиовци. „Духовна култура и фолклор на с. 
Вакарел, Софийско", Дипломна работа на Василка Атанасова 
Илиева в С у  „Св. Климент Охридски", София 1969г 

Нали ти рекох, момина мале, 
не сади ружа в градина, 
не чувай мома по двор да оди, 
по двор да оди, чеели да тропа.
Додоа моми от друго село, 
додоа моми, обраа ружа.
Додоа момци от друго село, 
додоа момци, земаа мома
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Кога за Елка тръгнааме
Сватбарска песен навръщане от дома ва момата . Слушана от 
Василка Гоговаот м Яздирастовци. „Духовна култура и 
фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна работа на 
Василка Атанасова Илиева в С у „Св. Климент Охридски", 
София 1969г

Кога за Елка тръгаааме, 
витттни и чирепли цафтеа.
Кога се назад врънааме, 
витттни и чирепги узреле.
Девере чирепги береа, 
на Елка ги в скут фръляа.

Кога за Елка тръгнааме -  II вариант

Сватбарска песен навръгцане от дома на момата . Слупхана от 
Парапжева Р1лиева от м. Селятгин. „Духовна култура и 
фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна работа на 
Василка Атанасова Илиева в С у „Св. Климент Охридски", 
София 1969г

Кога тръгнааме за Елка, 
то бегпе преди Гергьовден, 
ичимиците сееа, 
виптни, чирепги цафтеа.
Три пати коне ковааме.
Кога се назат варнааме, 
ичимиците жанеа, 
виптни, чирепги береа.
Елки ги в скути фръляа.
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Мома се с рода прощава
Сватбарска песен при раздяла па момата с близките . 
Слушана от Василка Гогова от м. Яздирастовци. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Илиева в С у  „Св. Климент 
Охридски", София 1969г

Ела се в гора превива, 
мома се в село нрогцава, 
и на родата говоре:
- Прогцавай, мамо и тате, 
нрогцавай братко и како, 
нрогцавай рода голема.
Язе гце далек да ида, 
мене мама и тате годиа, 
нрез девет села в десето.

Сокол прелетва
Сватбарска несен нри виене на венци. Записана от Ангел 
Буку-регцлиев през 1898 година. Слушана от Лата Велкова.

Сокол прелетва 
и геракина.
В градина падна, 
на бел трендафил, 
на бел и на червен.
Моми го берат, 
венчила виат 
на младожена.
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Мома вода наливала
Сватбарска песен при забулвапе па булката. Слушана от 
Марика Ежова м. Селянин. Записана от Станислав 
Владимиров през 1993г.

Мома вода наливала, 
над вода се оглеждала, 
и се сама аресвала.
Как съм бела и червена, 
малко да съм по-височка, 
по-височка, черноочка, 
годените гце разгода, 
женените гце разжена, 
поповете гце разпопа, 
владиката гце си зема.

Излезни мале момкова
Свадбарска песен пи носретцане на младоженците в кътцата 
на момчето. Слушана от Ненка Димова м. Хановете. Записана 
от Станислав Владимиров през 1987г.

Излезни, мале момкова, 
да срешдем снаа деница, 
да срешдем сина месеца!
Изнеси платно белено, 
изнеси решго сребрено, 
сас таа бела белия, 
и със червена ченица, 
сватове да си посипеш, 
сватове от три градове, 
кум и старойкя от пето, 
и със два млади девере, 
със Маща млада невеста.
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Ранила, майкя ранила
Свадбарска песен пи пофещане на младоженците в къщата 
на момчето. Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана 
от Станислав Владимиров през 1993г.

Ранила е майкя, ранила, 
два сиви бели соколе, 
та те е майкя пратила, 
вавгора ловадаловат, 
та са соколе фанале, 
фанале сива яребица, 
па се при майкя врънале.
На майкя думат, говорат
- Радвай се, мале, момкова, 
син ти снаа дома води, 
тя мале, ще те отиени, 
от тежки, мале, измете, 
от твоите, мале, трудове.
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митични НАРОДНИ НЕСНИ
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Сънцето либи Мария
Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Сънцето либи Мария, 
либи я, не зима я.
Сънце се чуди и мае, 
как да си земе Мария.
Сънце си сами науми, 
на личен ден, на Герхъовден, 
сънце си снутци люляла, 
и се три нати провикна: 
-Излезте, старо и младо, 
за здраве да се люляте. 
Дошал ред на Мария,

влезна Мария в люляла 
и се три нати залюля. 
Сънце си дигаа люляла. 
Мария нитци тцо може: 
Лельо ле, мила лелице, 
ти имаш девет синове, 
и деветте т  ожени, 
десети Георги, най-малък. 
Кога го, лельо, зажениш, 
но пиле абер да нратиш 
и язе на сватба да дода.

Добрена, горска кошута
Слушана от Парапжева Стамова Р1лиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Илиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

днеска е клета сабота.Добрена, добра невеста, 
денем е добра невеста, 
а ногцем горска копгута. 
Ногцем Добрена одила, 
та копгутета доила. 
Съгледала я е свекръва, 
на на Добрена зарача:
- Снао, Добрено, Добрено,

заран е света неделя, 
да станеш рано сабаале, 
окани мажко детенце, 
че гце в черкова да идем. 
Кога е било вечерта, 
Добрена на е излела, 
та копгутета доила.
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Кога е било сутринта, 
Добрена е закьснела, 
бръзала, дете капала, 
и със свекръва тръгаала. 
Като по патя вървеле, 
свекръва кротко продума:
- Добрепо, добра невесто, 
от що ти са мокри полите 
и ти са росни подзете? 
-Мале ле, стара свекръво, 
досега не сам ти казала, 
дене съм язе невеста, 
а ногцем горска коптута, 
та ода, мамо, по гора, 
такопгутета да доя.

Таа заран закаснех,не могох 
рано да стигаа, 
да стигаа, да се премена, 
затова ми са мокри полите 
и ми са росни подзете.
- Добрепо, добра невесто, 
загцо не си ми казала, 
да ода, снао, да дира, 
да бера биле лековно, 
биле лековно, омразно, 
да те, Добрепо отърва, 
от таа пуста ногцЕгина. 
Добрена, добра невеста, 
денем е добра невеста, 
а ногцем горска коптута.

Денем капина, нощем млада девойкя
Слугпана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Превила се канина, 
нрез два дола пгироки, 
нрез четири дибоки.
Денем е било канина, 
ногцем млада девойкя, 
та овчар либи и супги.
Мама Иванчо продума:
- Синко Иванчо, Иванчо, 
негцо те гледам от скоро, 
ти саанегп, синко, и веенегп.

да не си се негцо ноболил? 
Иван си майци продума:
- Не сам се мамо, ноболил, 
най сам си либе залибил, 
на сека вечер доожда, 
на моите, мамо, егреци, 
цала ногц, мамо, ме либи, 
цал ден ме, мамо, увива, 
за това мамо изсаанах, 
изсаанах мамо новеенах
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Мама Иванчо продума: 
Синко Иванчо, Иванчо, 
това не е, синко, канина 
а си е горска самодива 
язе, мамо, ще дира, биле

лековно, омразно, 
ще дира, мамо, ще бера,та 
майкя да те омрази 
от таа нуста самодива.

Змей либи убава Рада
Слушана от Мария Станоева Р1лиева, м. Дратеовци. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Дек се е чуло, видело, 
сред зиме гръмеж да гръми, 
сред зиме, но Йовановден? 
Дали ще да е на гладия, 
или ще да е на мория?
Нито ще е на гладия.
Нито ще е на мория.
Мома е Радка бегала, 
но змея но горянина.
Не го е Радка познавала, 
не е Радка знаяла, 
че е по змея бегала, 
по змея по горянина. 
Връвеле, що са връвеле, 
Радка си дума продума:
- Овчарино, непознанино, 
Каде са твоите кошари, 
Каде са твоите егреци?

- Видиш ли, Радо, езеро. 
Езеро, Радо, облаци,
Тамо са моите кошари, 
тамо са моите егреци. 
Тогав се Рада досети, 
че е по змея бегала,
И си му тиом думаше:
- Овчарино, непознанино, 
Забоварих зелено сукно, 
зелено сукно, кован колан, 
да ида, да си т  зема.
Змей си на Рада думаше: 
-Я айде, Радо, сас мене, 
там има зелено сукно, 
зелено сукно, кован колан. 
Синьо се небо светнало, 
светнало, силно гръмнало, 
и си е Радка дигаало.
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Добра се отървава от змей

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Гръмнало, треснало, 
та Добра дигаало.
Та Добра дигаало 
в сини небеса, далеко. 
Добра ншци, вика,
- Мале, мила мале, 
имам девет братя, 
сите га  женете -  
мене не канете.
Кога зажените, 
най-малкото братче, 
тогав ме канете,
на свадба да дода.
По пиле абер нратете, 
и яз на свадба да дода.
Че ми се зажени, 
най-малкото братче.
По пиле абер нратиле. 
Добра на свадба да доде. 
Змей си на Добра не дава, 
сама на свадба да иде. 
Добра си на змей продума:
- Либе ле, Змейо, либе ле 
И ти сас мене тце идеш.
- Как тце със тебе да ида. 
Като ме сгледват бабички.

Тие тце ме, либе, онечат, 
или тце ни, либе, омразат, 
омразат, тце ни разделат.
- Либе ле, Змейо, либе ле, 
тие нема да видат, либе ле. 
Ти тце се сториш на нояс, 
на кръста тце те нренаша. 
Либе ле, Змейо, либе ле,
Са тцо тце ни, либе, омразат. 
Змей се не сети на каза:
-Ако ни либе норасат, 
сас комунита и сас тинтявя. 
Добра на змей продума:
-Не бой се, Змейо, либе ле, 
у назе нема, либе ле, 
тинтява и комунита.
Змей се престори на пояс. 
Добра го на кръст запаса.
Па са си двама отишле, 
у Добрини, в село на сватба. 
Като у село отишле.
Добра си пояс разпаса 
И го в одая остави.
Излезе Добра наванка.
Па на майкя си продума: 
-Мале ле, мила, мале ле.
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Идете, берете тинтява, 
тинтява и комунига, 
вари то, та ме расете, 
дано ме от змей омразите, 
омразите и разделите. 
Буен си отон наклади, 
нояс си в отин фрълете, 
дано си, мамо, изгори.

Добрина стара майчица, 
бръзо тинтява набрала, 
тинтява и комунига. 
Бръзо ги майкя сварила, 
сварила. Добра расила, 
буен е огин наклала, 
нояс е в отон фрълила, 
та си е Добра снасила.

Змеица либи млад юнак
Слугпана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Годигп ме, мамо, женигп ме. 
Ала ме, майко, не нитагп, 
гце ли се жена или не.
Мене ме, мамо, змеица либи, 
сека ми вечер доожда, 
цела се ногц либиме, 
а ти ме за друга годевагп. 
Мака на Нейко продума:
- Синко ле, Нейко, Нейко ле, 
та гцо не си, мама к азм , 
да дира биле омразно.

от нея да те омразим?
-Тя ми е майко казала.
Да ти, мале, не казвам. 
Че ако, мале, ти кажа. 
Млад гце да ме ногуби. 
-Не бой се, синко, от неа. 
Сега гце ида да дира. 
Тинтява и комунига 
Като те синко нораса. 
Сама гце бета от тебе.
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Гюро, тевничара и пиле соколенце

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин.
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско",
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св.
Климент Охридски", София 1969г.

Два се змея на планина бият, 
от них тече река Романия.
Бой се бият на долната земя,
бой се бият край тевна тевница,
а у тевница, у тевница, Гюро тевничара.
На рака му, на рака му пиле соколенце, 
нръсти тропли, нръсти тропли, та го рана рани, 
кръви лее, кръви лее, та го вода нои, 
на на пиле, на на пиле, но тиом говори:
- Леле пиле, леле пиле, сиво соколенце, 
не те рана, не те рана, курбан да те кола, 
най те рана, най те рана, далек да те нрата, 
далек да те нрата на горната земя, 
там да видиш, там да видиш, кое е време сега, 
ако е нролет, донеси ми от сливовия цвет, 
ако е лето да ми донесеш клас от ченица, 
ако е есен, да ми донесеш салкьм грозде, 
ако е зиме да ми донесеш от чемпгир листо, 
та да вида, та да вида кое време е сега.
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Гюро, тевничара и пиле соколенце II вариант
Записана в с. Вакарел, м. Брънковци, Ихтиманско; инф. род. в 
м. Мечковци. Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади. 
Съсг. Тодор Моллов. Барна: Ь11;егМе1:, 2006-2010

Гюро рани два сиви сокола, 
нръсти троши, та т  месо рани, 
сьзи рони та ги вода нои.
Проговарат два сиви сокола:
- Леле, Гюро, младо тевничарче, 
какво сме ти добро направили,
та нръсти тропгигп, та ни месо ранигп, 
та съзи ронигп, та ни вода ноигп?
Дали МИСЛИЛ! да ни нренродавагп, 
или МИСЛИЛ! да !!и касанувагп?
- Ой ви вазе, два сиви соколе,
!!Ито миела да ви препродавам,
!!Ито миела да ви касанувам,
на си миела далеч да ви нрагцам, 
да ви нрагцам до моята майка, 
да ви нрагцам абер да ностгге, 
да ностгге, че съм във тев!!ици.
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Момчил юнак и самодива
Слушана от Трендафил Р1гаатов м. Поновци. Записана от 
Йорданка Снасова 1970г. Вариант в „Славите ли млада бога"
-  съставител, коментар и бележки Ачо Калоянов, Варна 
Електронно издателство Ь11;егМе1:, 2002г

Сабрале се отбор момци, 
отбор момци се юнаци.
Да си фърлат бел камик, 
да го фърлат от мотела, 
от могила на планина, 
на не могле да го фърлат.
Па си доде Момчил юнак, 
та си фърли бел камик 
от могила на планина. 
Камик падна у градина 
у градина самодивска, 
потропги и, прекръпги и, 
прекръпги и рап босилек. 
Разсръди се самодива, 
разсръди се, разлюти се, 
та си фана сив елен, 
оседла го, обюзда го, 
па си яана сив елен, 
па отиде от планина, 
от планина на мотела, 
на юнаци проговара:
- Добро утро, отбор момци, 
гцо ви нитам, кажете ми! 
Кой си фърли бел камик 
Прекръпги ми, потропги ми, 
потропги ми рап босилек! 
Огговарат отбор момци:

- Нали питагп, да ти кажем - 
това бегпе Момчил юнак, 
гцо си фърли бел камик 
от могила на планина!
А, па Момчил с арна коня, 
с арна коня, заиграва, 
по планина, по валодзи 
самодива на ядове.
Разсръди се самодива, 
разсръди се разлюти се. 
па си на Момчил проговара: 
Дръж се, дръж се, Момчиле , 
да ти пугца танка стрела 
коя ми е ного дупги, 
ного дупги погубила, 
а за тебе - гцо бог даде!
Па си фърли танка стрела 
да умери Момчил юнак.
Той си фана танка стрела, 
запази си кон и себе, 
като фана танка стрела, 
потропги я, прекръпги я, 
па си коня заиграва, 
по планина, по валодзи 
самодива на ядове.
Гръмна, тресна самодива, 
гръмна, тресна от ядове.
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-Дръж се, дръж се, Момчпле, 
да ти пуща втора стрела, 
втора стрела двойносгрелкя, 
тя ми е се невести, 
оставила се вдовици; 
да ти пуща и трета стрела, 
трета стрела тройпосгрелкя, 
тя ми е пого майки, 
пого майки разплакала.

а за твойта - що бог даде! 
Фърли стрели каде Момлил, 
той и фапа тапки стрели, 
запази си коп и себе.
Разигра си арпа копя, 
развърте си боздугана, 
та удари самодива, 
по челото, стред олите, 
па я поби в дърпа земня.
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НАРОДНИ БАЛАДИ
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Петкана вдовица и Стоян

Слушана от Мария Станоева Р1лиева, м. Дратеовпи- „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. Климент 
Охридски", София 1969т.

Турни са Стоян фанале, 
фанале, маре, мачиле, 
мачиле и нотубиле.
Либе му, маре, Петкана, 
млада вдовица остана, 
сн ет манечкидечица. 
Често му на гроб идеше. 
Седела, маре мачила, 
мачила, маре година, 
година и половина.
Ного на Петкана дотегаа, 
отключи ковчаг шарени, 
извади бела нремена, 
та се убаво премени. 
Влела в ладни зимници, 
наточи вино червено. 
Влела в мала градина, 
откина цвете секакво, 
направи китка шарена, 
Стояну на гроб отцце. 
Три дена на гроб лежала, 
лежала, маре плакала, 
плакала и нареждала: 
-Либе, Стояне, Стояне, 
я стани либе да видиш.

Какво е грозно без тебе. 
Овци ти бляят в обори, 
навреме не наранени. 
Конче ти цвили в яъри, 
навреме не назобено, 
деца ти плачат за тебе, 
а най-малкия, Дамянчо, 
цел ден на портата седи, 
тебека, либе да чека, 
да чека, либе, да додеш. 
И Богу се е смилило, 
Стояну глас си зададе, 
Стоян се от гроб обади: 
-Чуя те, либе, чуя те, 
чуя те, ама не вида те, 
тежка ме земя палета, 
змии ми очи изпиле, 
смок ми лежи на сърце. 
Не мога , либе да стана, 
иди си, либе, иди си, 
иди си гледай децата, 
и най-малкия Дамянчо, 
да расте либе, порасте, 
и за татко си да отиасти.
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Пасъл е Станьо шилета

Слушана от Таска Стоилова, м Яздирастовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1997г.

Пасал е Станьо плилета 
край село, край гробитцата, 
воз бел се камик возсонил, 
с меден кавал засвирил. 
Нетцо му се гласи зачуло 
дали моми му нриглашат, 
или му кавал нриглаша, 
дали му Белка отблева? 
Поснре Станьо кавала, 
носнре, та нослуша.
Нито му моми нриглаплат, 
нито му кавал нриглаша, 
нито му Белка отблева, 
снаа му се из гроб обажда:
- Братче ле Станьо, Станиле, 
ожени ли се баче ти.

зе ли мома като мене, 
оди ли мойто одене, 
убава ли е като мене? 
Носи ли мойто носене, 
гледа ли добре децата? 
Станьо на снаа продума:
- Како ле, мила снапгице, 
и баче се, како, ожени, 
и зе мома като тебе, 
и оди твойто одене, 
и убава е като теб, 
и носи твойто носене, 
и добре гледа децата, 
ала баче си, каке, жали 
за тебе, за първо венчило.

Милчо и Янка

Слушана от Марика Ежова, м Селянин, родена в с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров през 1999г.

Изяснило се небото, 
Милчо войводо, войводо! 
Нашарила се земнята 
секакво цвете шарено, 
повече ружа алена 
и бела лоза винена.

Милчо под лоза седеше 
и милно Бога молеше:
- Боже ле, мили Боже ле, 
ако се с Янка не земеме, 
кога се Янка годева, 
я болен да се побола.
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кога на Янка занив ният, 
я ще но-зле да стана, 
кога се Янка зажени, 
я с дугпа да се раздела, 
кога си Янка венчават, 
и мене да си оневат, 
кога си Янка изваждат, 
и мене да ме изнасат, 
но Янка зъви да неят, 
но мене сестри да плачат. 
Какво рекъл така било: 
кога се Янка годила, 
Милчо се болен ноболи; 
кога на Янка занив ниле, 
Милчу си но-зле настана; 
кога се Янка зажени, 
Милчо се от душа раздели; 
кога Янка изваждаа, 
Милчоте си изнасаа; 
но Янка зъви нееа, 
но Милчо сестри нлачеа. 
Па се нред гц>рква ставиле. 
Янка девере говори:
- Девере, стари кумове, 
не е закон да ви думам, 
ама я гце да ви продумам: 
нугцете ми десна рака 
сас Милчо да се простиме. 
Не се сетиле кумове.

десна и рака пуснале, 
сас Милчо да се нрогцават, 
доде се с Милчо нростиле, 
Янка се с душа раздели.
Па т  двама законале.
Янка туриле нред гц>рква, 
Милчо туриле зад църква. 
Кога било утре ранина, 
утре рано на нреливки, 
на Янка танка тонола, 
на Милчо расне зелен бор, 
та се нрез гц>рква нревеле, 
на си връове ставиле. 
Преп>рнале се двамата. 
Кои ка са т  виделе, 
се са съзи норониле. 
Янкина майка, майчица, 
нали е майка рождена, 
сс1с студена вода прелива, 
Милчова майкя, магцеа, 
сс1с врела вода прелива, 
корене да му изсаанат. 
Вместо корене да изсаанат 
тие повече раснат.
Та са под църква прорасле, 
па са се двама ставиле.
Кои ка са т  виделе, 
се са съзи норониле.
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Георги Грозника
Слушана от Георгена Стаменова, родена в м. Мечковци. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1996г.

Имала майка, чувала, 
дор девет сина левенти, 
десети Георте Грозника. 
Майка на Георте продума:
- Синко ле, Георги Грознико, 
маани се, синко, оттука,
да ми не грозиш дворове, 
деветима сина левенти, 
и деветте снаи убави, 
и нийните дребни дечица, 
маани се, Георте оттука, 
от моите двори пгироки, 
да ми те, Георте, не грозиш! 
На Георте се жалба нажали:
- Я дай ми, мамо, япунджака, 
да ида, да ти не гроза 
дворове.
Като от двора, мамо, излеза, 
черната чума да влезе, 
и деветима сина да ти умори, 
и твоите снаи убави, 
и ниините дребни дечица, 
и за мене тажна да станеш. 
Излезе Георте от двора, 
мина през девет села в десето, 
там се ратай цани.
Като си Георте излезе.

черната чума е влела, 
измори девет сина левенти, 
и нийните булки убави, 
и нийните дребни дечица. 
Сама е майка остала 
и за Георте тажна е станала. 
Немало Георте девет години, 
покара лето десето,
Георте си стадо спечалил, 
двеста овчици сапиалици, 
па се Георте назад повърна, 
в негово село отиде, 
па премина, премина 
покрай багцини дворове.
На портата седеше 
негова стара майчица.
Георте и продума:
- Бабо ле, старо ле бабо, 
има ли място за мене
и за двеста, триста овчици.
- Та има, синко, место за тебе 
и за двеста - триста овчици . 
И язе съм имала,
до девет сина левенти 
и девет снаи убави, 
и рояк дребни дечица. 
Десети Георте Грозника,
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а я  Георте изпадих, 
да ми не грози дворове 
Като си Георте излезе, 
черната чума влезе, 
измори девет сина левенти, 
и нийните булки убави, 
и нийните дребни дечица, 
и я сама останах.
И за Георте каил станах, 
де е Георте да дойде.

да дойде Георте нри 
мене.Георте отговори:
- Мале ле, стара мамо ле, 
стана ли каил за мене?!
Те я съм Георги Грозника, 
ти, мамо, не нозна ли ме?
Тя станала и го нреп>рнала 
и заплакала, и както плакала, 
така паднала, умрела.

Ягуда и девет братя

Слушана от Парапжева Илиева, родена м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Илиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.
Заискале са Ягуда, 
нийце я майкя не даде, 
нийце я сърце не тегли.
Заискале са я отдалече, 
през девет села в десето.
Момче е ного богато,
Ягуда иска да иде, 
ала майкя и не дава.
Син и Кольо продума
- Мале ле, мила, мале ле.
Дай да дадеме Ягуда, 
като иска, да иде.
Ние сме Ягуда девет братя 
По веднаж да и отидем, 
по кравай да и занесем

тие са девет кравае, 
ако повторим, мале ле, 
тие са осемнаесе кравае, 
ако, мале ле, потретим 
ние гце и омръзнем. 
Искале я и дале я.
Кога са сватовете дошле, 
та са Ягуда извеле, 
черната чума вовеле, 
та си чума измори, 
девет братя Ягудини. 
Сите те майкя жалила, 
на сите на гроб одила, 
Кольо те, майкя, не жали, 
Кольо на гроб не иде.
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На сш:е свещи палила, 
на сш:е темян пушила, 
па Кольо пито главница, 
защо я Кольо придума.
Да дадат Ягуда далече. 
Минале десет години.
Богу се милост омили, 
па на Кольо те продума: 
-Кольо, ще ти дам арен кон, 
да идеш, Кольо, да видиш, 
твоята сества къде е?
Ала ще пазиш, Кольо ле, 
да те не зайде сьнцето.
Па си му даде арен кон.
Па си К О Л Ь О  отиде, 
у негова сестра, Ягуда, 
на си на норти ночука, 
ночука, Кольо, новика. 
Излезе сестра му Ягуда, 
от кон му рака целуна.
Па си Кольо те нонита:
- Баче ле, баче Кольо ле, 
защо ти раце миришат, 
на земя, баче, на плесен? 
Кольо на Ягуда продума:
- Сестро Ягудо, Ягудо, 
девет сам черкви заправил, 
и ни една, сестро, направил, 
за това ми сестро, миришат 
раце на земя и плесен.
Я слушай, сестро, Ягудо, 
айде у назе да идем.

че имам мапжо детенце, 
да дойдеш, дете да кръстиш, 
че девет съм деца закопал, 
сега ми сестро казаа, 
ти да ми кръстиш детето, 
дано ми дете остане. 
-Отседай, баче, приседай, 
да меса вита баница.
Кольо на Ягуда продума:
- Сестро, Ягудо, Ягудо, 
дома ще месиш баници.
Па са си двама тръгаале, 
минале поле пгироко, 
настала гора зелена, 
като през гора вървеле, 
пилците в гора пеяле:
- Дек се е чуло видело, 
жив с умрел заедно да оди. 
Като дочула Ягуда,
на брата си продумала:
- Баче ле, баче, Кольо ле, 
защо пилците така пеят, 
жив с умрел заедно да оди? 
Кольо на Ягуда продума:
- Сестро, Ягудо, Ягудо, 
тука е гора зелена, 
има си пилци секакви. 
Стигаале нимното село, 
селото до гробищата.
Кольо на Ягуда продума:
- Сестро, Ягудо Ягудо,
Ти връви, сестро, ти връви.
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язе ще сестро почекам, 
кончето да ми попасе. 
Земи ми сестро, пръстена, 
пръстена, менаншстта. 
Ятуда дома стигаала. 
Майка си Ятуда пита, 
с кото идеш, тцерко ле?.

Ятуда майка разказа, 
а майка и е казала, 
че девет тодини минале, 
откак е Колоъо починал. 
Ятуда пръстен показа, 
пръстена менлияла. 
Тотав си майкя поверва.

Станка и глух и нем Йордан

Слушана от Надка Велева м. Хановете. Записана от Станислав 
Владимиров през 1993т.
Остана Станка сираче, 
сираче на дванайсе тодини 
без батца, Станка, без майка, 
на брат и снаа да слугува. 
Седела Станка, слугувала, 
доде в тодигш вленала, 
брат й я скрито тодева 
за момче мното убаво, 
убаво, ното ботато, 
ама е тлуо и немо.
Кота е допгло неделя, 
Стагжа рано станала, 
донела вода студена, 
помела равгш дворове, 
па си боклука изнела 
и си е Стагжа видела 
толема сватба болярска.
Па си е у двор вленала 
и на брата си продума:

- Баче ле, баче Р1лио, 
коя ли е мома честита, 
каква се сватба задава, 
толема сватба болярска? 
Брат на Стагжа продума:
- Стагже ле, мила сестрице, 
досета скрипгно вършееме, 
отсета скрипшо не може. 
Ние сме тебе тодиле,
за момче ното хубаво 
убаво, ното ботато, 
ама е тлуо и немо.
Като чу Стагжа тиа думи, 
па е викнала, заплакала, 
заплакала и заридала:
- Боже ле, мили Боже ле, 
досета клето сираче, 
без батца, без майка,
с ггикото думи не думах.
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пък и сега да се ожена 
за момче глуо и немо.
Глас й се високо разснесе. 
Богу и се глас дочуло, 
па му се мило смилило, 
па момче язик развръза, 
и му угЕЕИге отпупги.
Сватове в двори павлеле. 
Йордан па Стапка продума:
- Стапке ле, либе Стапке, 
я трай, Стапке, пе плачи! 
Досега си била злочеста.

отсега гце си честита!
Като чу Стапка тиа думи, 
сама си було турпала. 
Йордаповия багца като чу, 
че чедо му думи продума, 
фрълил шепа жътици, 
фърлил, силпо продумал:
- Сбирай се, мало и старо, 
сбирайте се и поменувайте 
какво е чудо станало, 
със Станка клето сираче, 
и Йордан глух и нем.

Люта клетва стига Ивана

Слушана от Веселинка Николова м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Либат се Иван и Руска, 
цела се зима либиле, 
настана лето работно, 
Иван на Руска говори:
- Дек гце се либе видиме, 
толчаво лето работно? 
Немаме нива на сапър, 
ни нива, либе, ливада.
Я слушай, либе, Руске ле, 
здрава се болна престори, 
майкя ти гце те понита, 
кой гце работи работата.

а тизе, Руске, да кажеш, 
да цанат мене ратайче, 
чесьм си ного работен. 
Руска си Иван нослупла. 
Здрава се болна престори. 
Майкя на Руска говоре: 
-Руске ле, гцерко , Руске ле, 
като се болна но боли, 
кой гце работи работата? 
Руска на майкя говоре:
- Цанете мамо ратайче, 
цанете байчо Иванчо,
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оти е ного работен.
Иван се ратай оцани, 
да либи Руска убава. 
Либтше се, лагале се, 
цели ми зве-три години. 
Верни си думи думале. 
Люта се клетва заклеле, 
кой се но-пьрво ожени 
три годин болен да лежи, 
четвърта година да стане, 
със сламка да се ноднира, 
и тя возтежка да му е, 
конче, комар да му е, 
иглени упги -  зинпги.

Иван си клетва нарулги, 
той си Руска остави, 
и се сас друга залиби, 
и се за неа ожени.
Люти го клетви стигаале, 
Иван се болен ноболи.
Па лежа, Иван, на лежа, 
цели ми две, три годин.
На четврътата Иван стана, 
и се със сламка ноднира, 
и тя му бегпе возтежка, 
конче му бегпе комар, 
иглени упги зингии.

Недка сан санувала

Слугпана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Легаала, Недка, заснала, 
нокрай бели Дунава, 
нод таа сенкя връбова, 
с бела се кърна нрекрила. 
Подууна ветар горянин, 
та и кръната отдуа, 
та и лицето нанрапги, 
и си я от сан сабуди.
Недка го люто нрокъна:
- Дано не дуунегп, ветре ле.

дано нресаанегп Дунаве. 
Таман бе сладко заснала, 
заснала, засанувала, 
моя мил братец рождени. 
Те стана десет години, 
откак се е брата номинал, 
сега го сан засанувах, 
Таман ми брата продума:
- Сестро, Недке, Недке ле, 
да кажегп, сестро, на мама.
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на мама, да ме не нлаче, 
у нетак срешу сабота.
Че като чуя, Недке ле, 
запирам да я послушам, 
и от дружина остаям.
Да кажеш, сестро, на тате, 
в сабота да се не бръсне, 
че като тръгнем с дружина, 
пред сите чисти пътеки, 
пред мене таста тръница.

И тизе, сестро, Неедке ле, 
главата да си не миеш, 
в сабота, Недке, сас ума, 
че като пойда с дружина, 
с дружина на пат да ида, 
пред сите бистра водица, 
пред мене кална и матпа. 
Дано не дуунеш ветре ле, 
че си ме от сан сабудил.

Георги и Ветринка

Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Георте Ветринка говоре:
- Ветринке, мома убава, 
те станаа три години, 
как сам у вазе ратайче,
в очи не сам те погледнал, 
дума не сам ти продумал. 
Сега те в очи поглеждам, 
и сам ти думи продумвам. 
Пита ли, Ветринке, майкя ти, 
майкя ти, огце татко ти, 
дали те дават на мене? 
Ветринка Георте говоре:
- Не сам т  Георте питала.

но сам те сногци слушала, 
мама да вика на тате:
- Дай да дадем Ветринка, 
на Георте, наппо ратайче. 
Тате на мама отвърна:
- До девет гцерки да имам, 
една на Георте не давам, 
че ми е Георте бекрия.
На вино пие каймака,
а на ракия, пръвака, 
с две раце дига оката, 
на един стих му не стига, 
за вино дава калпака.
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а за ракия, абата.
На вино вади ножеве, 
а на ракия нищове. 
Георте Ветринка говоре:
- Ветринке, мома убава, 
като те тебе не дават, 
я айде да ми придумаш, 
това момиче тцо рани.

рано рани за вода, 
като айдупжа войвода.
На снага танко, високо, 
на лице бело, червено, 
сас бели котли на рамо.
- Георте ле, младо ратайче, 
таа мома е на стрина, 
и неа нема да дадат.

Милкана и Черньо

Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969т.

Милкано, моме, Милкано. 
Твоето ситно одене, 
моето често доождане, 
дано не е залудо, 
а дано е за младо, 
Милкано за тебе.
Милкана Черньо думаше:
- Черньо ле, луда хидио, 
да не сам елена, делио.
Да би Милкана либила, 
такива, Черньо, като теб, 
свиняре и товедаре, 
и турски черни ратае, 
пълен 1И двор би сабрала, 
багцин плет, би изплела.

И тебе, Черньо, би зела, 
тебе, Черньо, гце тура, 
на малка врата, долен праг, 
та кога мина, замина, 
кравите да си издоа, 
и си чеелите окалям, 
о тебе да т  отриа, 
от твойте черни мустаци, 
от твоите сини чепхире. 
Черньо Милкана думаше: 
Милкано, моме, Милкано, 
не гце ли да те изварда, 
макар на ниве, ливаде, 
макар на река, на пране, 
очите да ти извърта.
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Милкана Чернъо думаше: 
Чернъо ле, луда гидио, 
мама на нившге оди.
Я имам снаа, снашица, 
кога е Чернъо за нране, 
дреиге дома онера, 
тя т  на река изнлави. 
Чернъо Милкана думаше:
- Я ще те моме изварда, 
касно вечер за вода. 
Милкана Чернъо продума:
- Чернъо ле луда тедио,
Я имам сестра но-малка, 
тя иде вечер за вода. 
Чернъо и ншцо не рече, 
на стана,Чернъо, отиде 
нри Нино, нри товедарина, 
на си на Нино думаше:
- Нино ле, товедарине, 
я стани заран но-рано, 
изкарай селски говеда, 
остави Милки кравите.

и моите черни волове, 
та двама да те гониме, 
но длибоките долеве.
Нино си Чернъо нослуша, 
та стана заран но-рано, 
изкара селски говеда, 
остави Милка кравите, 
и Чернъо мали волове.
Тиа са го двама гониле, 
но длибоките долеве. 
Чернъо Милкана думаше: 
-Моме, Милкано, Милкано, 
та надна ли ми на раце, 
дали дума да ти извада, 
или очи да ти извърта?
Да знаеш моме, Милкано, 
кога на ерген се смееш. 
Милкана, Чернъо думаше:
- Боле ми очи извади, 
ама ми дума не нугцай.

Калина гърло боляло

Слушана от Траянка Панева, с. Вакарел. Записана от 
Станислав Владимиров през 2003г.

Калина п>рло болело, от люта змия сръцето,
свекръва й го лекува, от зелен гугцер главата,
не тура биле лековно, Калина си п>рло подлюти,
най тура биле отровно - подлюти, огце повреди.
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Калина дума Стояну:
- Либе Стояне, Стояне, 
я препш  брези биволе, 
да идем у маманагосте, 
тя знае биле лековно, 
п>рлото ми да лекува. 
Свекръва не знае лековно, 
и тура биле отровно - 
от люта змия сръцето, 
от зелен гутцер главата. 
Стоян Калина не нослуша, 
внрегаа брези биволи, 
та си на оран отиде, 
на нива, на голямата.

Кога се върна вечерта, 
намери Калина умрела, 
мажко й дете до нея, 
тръкалягпе се и плаче. 
Като си влезе в одаи, 
виде си Калина умряла 
и мъжко дете как плаче. 
Разпаса си пояси свилене, 
па го през греда преметна, 
та се Стоян обеси 
и на майка си продума:
- Живей, мале ле стара, 
без мен и без Калина!

Бащини люти клетви

Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Майка Елена плетеше, 
пред мала врата в градина, 
на ситни, дребни редици, 
и на прековани вилици. 
Багца и на стол седеше, 
в рака чаша дръжеше, 
в чаша ракия ниеше, 
пиеше. Елена люто кънеше.
- Щерко Елено, Елено,

сега те майкя уплела, 
дореда да не повтори, 
че ми омръзна, Елено, 
кога мина, замина, 
през село гцерко, през Ловеч, 
се ловешките ергене, 
се ме за тебе питаа:
- Чичо ле, багца Еленин, 
порасна ли ти Елена,
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и  нейната руса косица. 
Елена атър станало, 
ката я майкя изплете, 
нрез мала врата излезе, 
на си далеко забегаа, 
у калугерския манастир. 
От далек иде и вика: 
Калугерицо, Димано, 
има ли место за мене, 
за мене у манастира. 
Калугерица говоре:
- Моме Елено, Елено, 
немаме место за тебе.

за тебе место у манастир, 
че ти е танка снагата, 
че ти са вити веждите.Не 
смеем, моме, не смеем, 
у манастир да те приберем, 
калугере гце прелажеш. 
Елена дума Димани:
- Прибери ме Димано, 
я гце си снага преп>рба, 
лице и очи гце пребрада, 
само да ме прибереш, 
много ми атър остана, 
от люти клетви багцини.

Мария и нейната стара свекърва

Слугпана от Василка Гогова, м. Яздирастовци. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Скарала се е Мария, 
със нейна стара свекърва. 
Па се три дни карале, 
ни една не е млъкнала. 
Стоян стред двори седегпе, 
от чимпгир рало делягпе, 
че гце да иде да оре, 
на нивата, на големата. 
Отиде Стоян да оре.
На никоа нигцо не каза 
само на Мария продума:

-Моме, Марио, Марио, 
да сготвиш топли ручоци, 
и на нива ми т  донеси, 
на нива на големата.
Язе там моме гце ора. 
Сготвила Малия ручоци, 
окапа мажко детенце, 
окапала, не подоила, 
опрала бели пелени, 
па на Стоян ручок занесе, 
и на Стояна думаше:
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- Дорутро либе, Стояне, 
а той и нищо не рече, 
изнрегна Брешко, бивола, 
внрегаа си либе Мария, 
та ора Стоян, та ора,
от ручок до икиндия. 
Мария Стояну продума:
- Либе Стояне, Стояне, 
ако ти не е жал за мене, 
барем за мажко детенце, 
1ЦО отзарна оканах.

Изнрегаа Стоян Мария, 
та си дома отиде, 
на си влезе в мала одая, 
на се над люляла наднесе, 
мажко и дете умрело. 
ОтЕслючи ковчат пларени, 
извади нояс свилени, 
на го нрез греда преметна, 
та се обеси Мария, 
заради мажко детенце.

Чорбаджи Стоян и Петкана

Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Чорбаджи Стоян, най-богат. 
Станаа девет години, 
как са се зеле с Петкана, 
рожба не са си имале.
Стана си Стоян, излезе, 
нивите да си обиде 
нивите, сичко узрело.
Той на Петкана продума:
- Чуда се либе и маа, 
какво гце берекет приберем, 
ного се либе родило. 
Петкана Стояну продума:
- Не бой се либе, Стояне,

какво сме го либе сбирале, 
така гце го либе саберем, 
и таа либе година.
Р1ди си либе сабери, 
сабери либе жатваре. 
Стана Стоян, отиде, 
сабра си Стоян жатваре, 
па т  на нива заведе. 
Редом са се наредиле, 
жанале, гцо са жанале, 
седнале да си починат. 
Тодорка, чакмакчийкята, 
Тодорка, постатчийкята.
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тя при Стоян седнала, 
на на Стояна норекла:
- Стояне, море, Стояне, 
алал да ти е имане, 
кога ти е грозно булчето, 
и ти дете не ражда.
Стоян и Н И 1Ц О  не рече, 
на стана та си отиде, 
отиде ното ядосан. 
Срепшала го е Петкана, 
та си Соян занита:
- Либе Стояне, Стояне, 
станаа девет години,
от как сме се либе земале, 
толко ядосан не си бил. 
Дали не жанат жатваре, 
или не надат сноне.
Стоян Петкани продума:
- Жатварете жанат гцо требе, 
сноне надат на често,
ала се чуда и маа,
как гце жатваре носрепшем.
- Не бой се либе, Стояне, 
какво сека година, 
така либе и таа.
Сготвила съм либе обеда, 
да връвим, да го караме. 
Стоян Петкани продума:
- Либе, Петкано, Петкано, 
я слези доле в зимници, 
наточи люта ракия,
да си жатваре почерпим.

Петкана си Стоян послуша, 
вленала в ладни зимници, 
Стоян си влезе по нея. 
Таман се Петкана навела, 
да точи люта ракия,
Соян и глава отреза, 
глава се мета, език дума: 
-Стояне, либе Стояне, 
станаа девет години, 
от как сме се либе земале, 
гцо ти сега прегрепгих, 
та ми главата отреза.
Доде от зимници излезе, 

говедарете чукат на порти:
- Стояне, чорбаджи Стояне, 
гцо си богу прегрепгил, 
турци през гора минаа, 
сите говеда забраа,
назе чорбаджи набиа, 
и ни назаде врънаа.
Доде си отидоа говедаре, 
те ти додоа овчаре:
- Стояне, чорбаджи Стояне, 
гцо си богу прегрепгил, 
какво си болюка насегпе, 
сичките до крак измреа. 
Таман изпрати овчаре,
те ти те идат жатваре:
- Стояне, чорбаджи Стояне, 
гцо си богу прегрепгил, 
тевен се облак зададе, 
веднаж гръмна и тресна.
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та ти нивата запали. 
Сичките ниа бегааме, 
Тодорка, чакмактаик5зта, 
Тодорка, посгаттаикота.

стред нивата изгоре.
Кога Сто5ш това чу, 
извади влапжо ноженце, 
в клето се сърце прободе.

Болен се Георги поболи

Слушана от Георгена Стаменова, родена в м. Мечковци. 
Записана от Станислав Владимиров през 1998г.

Болен се Георги ноболп, 
Георги ле болен, неволен.
Па лежа, Георги, па лежа, 
цалп ми девет години, 
зафана лето десето, 
девет ностелп изгиои, 
и девет чучи шарени, 
десета чуча пребрана, 
таман я майкя сменява, 
и си на Георги продума:
- Синко Георги, Георги ле, 
те стана девет години, 
зафана лето десето,
ка лежиш, Георги, на легло, 
не те е майкя питала, 
да не си негцо греовен.
Георги на майкя продума:
- Мале ле, стара майчице, 
като ме питаш да кажа, 
греовен сам, мамо, та ногу. 
Повниш ли, мале, повниш ли, 
кога беше разбер година.

ние се, мале, сабрааме, 
до седемдесет, мале, юнаци, 
па си се, мале, заклееме 
дек кого срешнем и стигнем, 
главата да му отрежем, 
ножеве да накръвавим.
Па като, мале, тръгиааме, 
минааме тора зелена, 
настана поле широко, 
там си мамо сешнааме, 
моята, мале, сестрица, 
сас мапжо дете на раце, 
с машко дете и зета.
Ногу се, мале, чудииме, 
кого мале да заколем, 
ако заколеме зета, 
сестра вдовица остая, 
ако заколем сестрата, 
дете сираче остая, 
на края, мале, решииме, 
детето да заколеме.
Язе си мале посегиах.
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на дете глава отрезах, 
та ножеве накръвавииме. 
После, мамо тръгаааме, 
през поле, мамо, широко. 
Стред поле, мамо, кошари, 
кошари пупи с 51гпета, 
и пелешати ярета, 
сите си мирпо мипаа, 
я мирпо пе мипах, 
па си кошари запалих, 
та изгореа ягпета, 
и пелешати ярета.
Кога вечерта додоа, 
овците, мамо, козите, 
овците като бляеа, 
козите като врегцеа, 
земя се па две раздвои, 
видох я, мале, сас оли. 
Попатат, мале, връвееме, 
връвееме, мале, пайдооме, 
яьри пълпи с телета, 
телета, мале, копчета.
Сите си мирпо мипаа, 
а я яьри запалих, 
та изгореа телета, 
телета, мале, копчета.
Като додоа кравите, 
кравите, мале, копьете, 
кравите като ревеа, 
кобили като цвилеа, 
пебото се па кръс препука, 
видох го мале със очи.

Тогав ме глава заболе, 
и люта треска затресе. 
По-патат мамо тръгаааме, 
Срешпааме сватба голема. 
Ногу се мале чудииме, 
кого от пих да погубим, 
решииме мале, младите. 
Па си ги, мале, земааме, 
в стред ги гора заведооме, 
тамо ги, мале, връзааме, 
сас очи да се пе видат, 
сас раце да се пе стигат, 
там ги, мале, оставииме.
А пие, мале, одииме, 
одииме девет годипи.
Кога се, мале, връпааме, 
от там, мале, мипааме, 
дек ги бееме връзале, 
две лози беа пикпале, 
връовете си беа ставиле, 
и бело грозде родиле.
Сите си мирпо мипаа, 
язе извадих пожеве, 
и лози, мале, посекох, 
от лози кръв потече. 
Грозпо ме глава заболе, 
и люта треска затресе.
От тогав, мале, до дпеска. 
Майкя па Георги продума:
- Сипко, Георги, Георги ле. 
Девет годипи ка лежиш, 
та огце десет да лежиш.
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девет постели изгнои, 
та още десет да изгаоиш, 
и десет чучж шарени, 
се в небо, Георги, да гледаш, 
сас оли нищо да не видиш, 
водица да си поискаш, 
да нема кой да ти даде.

Оти си синко греовен, 
с греове, Георги, големи, 
като каменье воденилни, 
колко и да се изповедаш, 
тиа се не прощават, 
Георги ле болен, неволен.

Дек се е чуло видяло
Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Дек се е чуло, видело, 
син батца на суд да кара, 
както Стоян, батца си.
Качи се Стоян на коня, 
нокара батца нред коня. 
Вървеле, тцо са вървеле, 
минале ноле плироко, 
батца на Стоян товоре:
- Синко, Стояне, Стояне,
я айде, синко, да се врънем, 
че кой ни срепше и стигае, 
и секи тце ни нонита, 
къде сме синко тръгаале, 
и секи тце се нодсмее. 
Стоян на батца товоре:
- Връви дрътако нред коня! 
Кара то и осуди то.

Кота се назад врътцале, 
минале тора зелена, 
настало ноле плироко, 
встред ноле езеро.
Батца на Стоян товоре:
- Синко, Стояне, Стаяне, 
Путци ми десна рачица, 
водица да се нания. 
Стоян си батца нослупла, 
нутци му десна рачица. 
Той се към изток обръна, 
и се три нати прекръсти, 
ллото Стояна прокъпа:
- Синко, Стояне, Стояне, 
да даде тоснод, синко ле, 
доде си до дома отидеш, 
акъла да ти кайдише.
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в селото, синко да вленеш, 
портите да си заминеш. 
Пусти планини да фанеш, 
зверове да те разкинат.
И сам в езерото рипна. 
Сто5ш си към дома отиде.

Кога в селото навлена, 
кога си портите стигиа, 
невеста му на порти стоеше, 
Сто5ш невеста не позна, 
и си дома замина, 
фана пусти планини.

Деян и Ладана
Слушана от Георгена Стаменова, родена в м. Мечковци. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1998г.

Тръгаала ми е Ладана, 
с нейни брата Деяна, 
зелено сено да нластат. 
Донладне сено нластиле, 
отЕшадне роса зароси, 
кога натате отипше, 
река но несак минале, 
кога се назад врънале, 
реката матна дотекла. 
Стояле и са чекале, 
реката да се оттече, 
а тя но-матна дотича. 
Деян Ладани продума,
- Сестро, Ладано, Ладано, 
фани се сестро за мене, 
ти за мен, сестро, я за теб, 
и гце реката да минем. 
Фанала се е Ладана, 
за нейни брата Деяна.

До стред реката стигаале, 
водата Ладана заляла.
Тя на брата си продума:
- Брате, Деяне, Деяне, 
нугци се братче от мене, 
язе сам брате греовна, 
греовна брате, та ного. 
Кога черковата горегпе, 
цало си село излезе, 
излезе, братко да гасат, 
а я братко не излезох, 
язе си платно доткавах. 
Кога поповете погрибаа, 
цало си село излезе,
„Бог да прости" да каже, 
а я братко не излезох, 
язе си, братче, останах, 
ризата да си допгия.
Сега я братко облекох.
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и вода ще ме отнесе, 
че сам си братко греовна, 
греовна, братко, та ного. 
Деян Ладани продума:
- Не бой се сестро, Ладано, 
фани се здраво за мене, 
ако се давим и двама.
Па си я Деян измакна.

из вода, кална и матна, 
седнале да си починат, 
Деян Ладани продума:
- Сестро, Ладано, Ладано, 
да идеш, сестро в черкова, 
в черкова, да се помолиш, 
да ти се греове опростат.

Радка мома, войник
Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Дошле са, Радке, дошле са, 
дошле са турци, презморци, 
с кола беглика да пишат, 
за цара войска да сбират. 
Писале, кого писале,
Стоян са пръви писале, 
сиромах, Стоян, сиромах, 
той нема сина да прати, 
най има девет дъщери, 
по двор оди и плаче, 
в кашд влаза и къне:
- Дъщери, девет дъщери, 
в един ден да ви погреба, 
с един поп да ви опея, 
защо си немам едпо мапжо, 
от война да ме отръве.

Най-малка била Радка, 
на висок чардак седела, 
и на багца си говоре:
- Не плачи, тате, не къни, 
я ще да войник да ида, 
води ме, тате, води ме, 
в Солуна града голема, 
при солунското берберче, 
косата да ми отреже.
Купи ми, тате, купи ми, 
кугги ми дреи, войнишки, 
купи ми пупжа, бойлиа, 
кугги ми сабля, френтеа, 
я ще да ида на война, 
сас чичовите синове. 
Радка млад войник отиде.
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девет години воювала, 
и е байрака носила, 
нокара лето десето, 
никой си Радка не узна, 
че е жена с войската. 
Царицата сан санувала, 
вторник снроти среда, 
че с войската жена има, 
и на цара си говоре:
- Царо ле, госнодаро ле, 
ти имаш жена с войската. 
Води то, Царо, води то,
в Солуна града голема, 
на солунските чарпгии, 
дека се само продават, 
продават урки, кавале. 
Ако има жена с войската, 
тя гце урка да купи.
Цар си царица послуша, 
па то поведе, заведе 
на солунските чарпгии. 
Пръва Радка кавал купи, 
и сас кавала засвири, 
свири Радка дори дума:
- Води ни царо, водини, 
каде гцеш, там води ни, 
не гце ме скоро узнаеш, 
че сам жена с войската. 
Царица сан санувала, 
сабота снроти неделя, 
че с войската жена има, 
-Царо ле, царо честити.

води то, царо, води то, 
на Охридското езеро, 
там да се, царо окапат.
Води то цара, заведе, 
на Охридското езеро, 
сите се бръже саблекле, 
и си в езеро навлеле,
Радка настран остана.
Цар си при Радка отиде:
- Войниче, младо войниче, 
тизе загцо се не капеш? 
Радка на цар отговара:
- Мене ме е мама заклела, 
вав вода да си не влазам, 
че я сам братче имала, 
то е вав вода умрело.
- Войниче, младо войниче, 
ти ли си жена с войската? 
Радка се с дрей фрълила, 
до стред езерото изплава, 
стани на камик мермерен, 
и си на цара говоре:
- Гледай ме, царо, погледай, 
язе сам жена с войската, 
девет съм годин сукала,
и девет съм годин воювала, 
багца си съм отменяла.
Цар я фала пофали, 
и си я града награди, 
па си я дома повърна, 
фала на мама да носи, 
на мама, фала на тате.
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Провикнала се Янинка
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Провикнала се Янинка, 
от Маркови тежки катци.
- Боже ле, милни Боже ле, 
вече ми сосе додеа, 
дене месене, готвене, 
ношкя свила нренридане, 
на зъви за танки дари.
Ка си я дочул Никола, 
Никола от гора зелена, 
на на Янинка продума:
- Айде, Янинке, сас мене, 
да те Янинке, отърва,
от Маркова тежка кагца.
А Янинка му продума:
- Либе Никола, Никола, 
чекай ме, либе, чекай ме, 
на ден, либе , Великден. 
Тогава, либе, гце прата, 
свекър, свекръва на черква, 
двет девере на борба.

и седем зъви на оро.
Тогава, либе Николо, 
гце мога с тебе да бегам.
Па я изчека Никола, 
на личен ден, на Великден, 
Янинка си е изпратила, 
свекър, свекърва на черква 
двет девере на борба, 
и седем зъви на оро.
Па си избега Янинка, 
бегала. Бога молила:
- Я, дай ми. Боже, я дай ми, 
да дуат силни ветрове, 
да валат кротки дадцеве, 
дирата да ми заличат, 
дирата от страпша потера, 
потера девет девере.
Па е бегала с Никола, 
минале гори, планини, 
никога да я не найдат.
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Цела нощ булка седела
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Цела Н01Ц булка седела, 
седела, седенкювала, 
кило ореи изтропли, 
и половинка лепшици, 
кило намук е изнрела, 
чекала либе да доде.
Булка Лиляна седела, 
доде нетли не нронеле. 
Свекръва Лиляня продума:
- Снао, Лиляно, Лиляно, 
легай си снао, легай си. 
Таман Лиляня легаала, 
легаала сладко заспала, 
либе на порти почука, 
почука отце повика:
- Либе, Лиляно, Лиляно, 
ела ми порти отвори.
Не го е чула Лиляна, 
най го е чула майкя му.
Па е излела наванка,
та му порти отвори. 
Кончето му долови, 
и на сина си продума:

- Твоата булка Лиляна, 
целата ногц е скитала, 
сега се е дома прибрала, 
легаала и е заспала.
Ного се Милен ядоса, 
па влезе в ладна одая, 
Лиляна глава отреза.
Глава се мета премета, 
язик дума, говори:
- Либе, Милене, Милене, 
цела ногц съм седела, 
седела, тебе чекала, 
кило ореи изтропгих,
и половинка лепшици. 
Кило памук съм изпрела, 
а ти ми глава отреза.
Като чу Милен тиа думи, 
извади влапжо ноженце, 
па си на майкя продума:
- Живей си мале без мене, 
без мене и без Лиляна.
И в клето се сръце прободе.
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Пратила мама Димана

Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Пратила мама Димана, 
между два друма да жане, 
жанала, мома, гледала, 
донладне турци но друми, 
отЕшадне, черни цитане. 
Сите ми рано минаа, 
а едно черно циганче, 
нри Димана се е отбило, 
на на Димана продума:
- Загцо си, моме, самичка, 
самичка между друмеве? 
Димана се чудом чудеше, 
какво да каже, да лаже, 
на му Димана казала:
- Я не сам сама, самичка, 
баче отиде за вода, 
мама леб да донесе,
да донесе за кьорано пладне, 
А циганче и продума:
- Лажи, моме, кого гцеш, 
мен не можеш излага.
Па си я фана за рака, 
та я покачи на бел кон, 
па я заведе далеко, 
през девет села в десето, 
у това село циганско.

Денем я пече на сънце, 
ногцем я нугЕЕИ на пушак, 
дано Димана почернее. 
Минале са девет години, 
Димана рожба добила, 
мажко дете, циганче, 
ного го Димана обича, 
нали се от сърце кинало. 
Димана дума циганче:
- Айде да идем да просим. 
Па са отишле у село,
у Диманини двори пгироки, 
Димана влела самичка, 
майкя и я не познала, 
сас черна кръпа забрадена. 
Димана майкя продума:
- Мале ле, стара. Мале ле, 
кого жалиш, мале ле.
Майка тогава продума,
- Тебе те жала, Димано, 
а ти си жива и здрава, 
ама си, гцерко, циганка, 
седи , Димано, при мене.
- Жал ми е, мамо, жал ми е, 
за мойто черно циганче.
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БИТОВИ НАРОДНСИ ПЕСНИ
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Народни песни за младостта, любовта и 
женитбата

Огин гори, мамо
Слушана от Елена Мшгева, м Дратеовци. Записана от 
Йорданка Снасова нрез 1971г.

Отен гори, мамо, отен гори, 
отен гори на планина. / 2 
Я гце ида, мамо, я гце ида, 
я гце ида да го вида. / 2 
Ако доде, мамо, ако доде, 
арижи му мамо, арижи му, 

арижи му врано конче. /2 
Ако доде, мамо, ако доде.

ако доде пасарелче, / 2 
арижи му мамо, арижи му, 
арижи му роена кихка. /2 
Ако доде, мамо, ако дойде, 
ако доде ихтиманче, / 2 
ако доде вакарелче, / 2 
арижи му мамо, арижи му, 
арижи му малка мома. /2

Седеле Иван и Рада
Слушана от Драга Малинова, м. Бърдо.- Записана от 
Станислав Владимиров 1993г.

Седеле Иван и Рада 
на суходолски долеве, 
на искровските мостеве. 
С една се вода миеа, 
с една се кърпа триеа, 
едни си думи думаа, 
че гце се двамата земат. 
Дорде са това думале, 
думале, не издумале, 
тевен се облак зададе 
загръме, силно затреска, 
ситпа ми роса зароси, 
Искъра матен дотече.

та т  двамата отвлече. 
Рада изфърли над село, 
на моминското сборигце. 
Иван изфърли под село 
на ергенското игригце. 
Двамата са т  земале, 
земале и погребале.
На Рада на гроб никнала, 
танка висока топола.
На Иван на гроб никнал е 
танак ми висок зелен бор. 
Корене са си събрале, 
връове са си ставиле.
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Сънце зайде, роса падна
Слушана от Георгена Стаменова, м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Сънце зайде, роса надна 
Геро си коня ле стегаше. 
Сънце зайде, роса надна 
Да иде Геро ле да иде. 
Сънце зайде, роса надна 
В Будина града ле голема. 
Сънце зайде, роса надна 
Сънце зайде, роса надна 
Леля му мома намерила. 
Сънце зайде, роса надна 
Двата са лика ле прилика.

Там има Геро ле лелица. 
Сънце зайде, роса падна 
Лелица, батцина сестрица. 
Сънце зайде, роса падна 
Леля му абер е пратила. 
Сънце зайде, роса падна 
Да иде Геро ле, да иде 
Сънце зайде, роса падна 
Като два бора ле у гора. 
Сънце зайде, роса падна 
Като два страка ле иглика.

Майка Мария плетеше
Слугпана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Майка Мария плетеше, моме Марио, Марио.
На ситни дребни редици, моме Марио, Марио.
Плетеше, люто кънеше, моме Марио, Марио.
Да даде Господ, гцерко ле, моме Марио, Марио, 
косата да ти окапе, моме Марио, Марио, 
косата, дор до главата, моме Марио, Марио, 
ръцете да ти изсаанат, моме Марио, Марио, 
ръцете, дор до лактите, моме Марио, Марио, 
ти грозна да погрознееш, моме Марио, Марио.
Вчера отидох, гцерко ле, моме Марио, Марио 
в Будин града, голема, моме Марио, Марио, 
житото да си продавам, моме Марио, Марио.
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Никой не пшга бабо ле, моме Марио, Марио, 
колко ти чини житото, моме Марио, Марио. 
Будински турски кметове, моме Марио, Марио, 
се за теб нигат, щерколе, моме Марио, Марио. 
Бабо ле, стара бабо ле, моме Марио, Марио, 
ти имаш щерка убава, моме Марио, Марио, 
ожени ли се Мария, моме Марио, Марио.
Я дай я бабо на мене, моме Марио, Марио, 
млада аньма да стане, моме Марио, Марио, 
на висок чардак да седи, моме Марио, Марио, 
жьти жьтици да ниже, моме Марио, Марио.

Боли Янка бело гърло
Слушана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Боли Янка бело п>рло, 
леле Яно, бела Яно! 
Никой Янка не верува. 
Кой си Янка веруваше, 
а той си е на далеко, 
на далеко у Софиа, 
у Софиа на кириа. 
Леле Яно, бела Яно! 
у нетак са разболела, 
у сабота душа дала. 
Нема либе да я види, 
само майкя и над нея 
и нейните девет братя. 
Па нонеле девет братя, 
на нонеле бела Яна,

нонеле я на носило, 
срешрало ги мило либе, 
срешрало ги от кириа, 
от кириа от Софиа.
Па на братя проговори:
- Море вие девет братя, 
оставете бела Яна, 
открите и бело лице, 
да си вида бела Яна, 
да я вида, да ми прости! 
Открили са бела Яна 
да я види мило либе; 
гцом я виде мило либе, 
извади си влапжо ножче, 
убоде се в клето сърце!
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Либиле се, либиле
Слушана от Надка Велева, с. Вакарел, м. Хановете. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1990г.

Либиле са се, либиле, 
либиле са се, лагале, 
Димитър и Галунка, 
Либиле се три тодин, 
Либиле се, не земале се. 
Галунка са я тодиле, 
нрез девет села в десето. 
Димитър са назариле, 
на сватбата да и свири, 
сас таа гайда писана, 
тостето да си весели, 
та оро да си играят. 
Димитър ситно свирегпе, 
гайда му свири, говоре, 
-Либе, Галунке, Галунке, 
загцо ме либе, излага.

Галунка оро водегпе, 
и на Димитър говоре:
- Димитре, олан, Димитре,
Я ела да се простиме,
че се три години либийме, 
либийме, па не земааме. 
Димитър при Галунка отиде, 
с лева я рака прегръна,с 
десната бръкна у пояс, 
извади влапжо ноженце, 
па си Галунка прободе. 
Галунка падна на земя, 
и на майкя си говоре:
- Проклета да си, майко ле, 
че ме на Димитър не даде!

Я разтурай, Цвето моме, магиите!

Слушана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Я разтурай, Цвето моме, магиите!
Цвето моме, връла магеснице, 
дугЕгман, моме, от Бога да найдеш!
Леб си носа, Цвето моме, гладен ода,
Цвето моме, връла магеснице.
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душман, моме, от Бога да найдеш! 
Вода газа, Цвето моме, жаден ода! 
Цвето моме, връла магеснице, 
дугЕгман, моме, от Бога да найдегп! 
Коня вода, Цвето моме, непги ода, 
Цвето моме, връла магеснице, 
дугЕгман, моме, от Бога да найдегп!
Я разтурай, Цвето моме, я нритурай; 
Цвето моме, връла магеснице, 
дугЕгман, моме, от Бога да найдегп!

Годи ме годи, мила мамо

Слугпана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Г оди ме годи, мила мамо, 
годен да ода, мила мамо, 
годен, пременен, мила мамо, 
със годеница, мила мамо, 
барем година, мила мамо, 
и половина, мила мамо.
Кога да пойда, мила мамо, 
на град да ида, мила мамо, 
да ме изпрати, мила мамо, 
и да зарача, мила мамо, 
гцо да й купа, мила мамо:
- Купи ми кугги, мило либе, 
на равна снага, мило либе, 
вигпнева рокла, мило либе.

и на роклата, мило либе, 
сърмено коланче, мило либе, 
сребрени чопразе, мило либе, 
на руса коса, мило либе, 
зелена стамболка, мило либе, 
и на стамболка, мило либе, 
цело бело перо, мило либе, 
и на перото, мило либе, 
жъти жътици, мило либе, 
на бела гуша, мило либе, 
ковано герданче, мило либе, 
на бели раце, мило либе, 
две вити гривни.
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Мале, мила мале

Слушана от Елена Мшгева, м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Мале, мила мале, 
1ЦО ме рано нрисна, 
та не видох, мале, 
мойто нръво либе 
но кой нат замина, 
горе или доле.
Да го бех видела, 
бих му зарачала.

в гора като оди, 
дръво да не сече, 
че гце да отсече 
мойта равна снага; 
в ноле като оди, 
вода да не ние, 
че гце да изние 
мойте бистри съзи

Петли пеле ли са

Слугпана от Василка Митова Гогова, м. Яздирастовци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Петли неле ли са, 
Райненце, Раде ма.
Рада Райни отговара:
- Пеле са Райненце, 
неле и новториле, 
а мойто либе, Райненце, 
нема го да доде.

Дали кон затри, 
или друм ногрепги, 
ел на друга седенкя, 
Райненце, отиде.
Доде това продума, 
на порти се притропа, 
либе и в кагци влезе.
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Месечинке ле, Денице

Слушана от Ненка Димова, м. Хановете. Записана от 
Станислав Владимиров 1989г.

Месечинке ле, Денице, 
и ти звездице, сестрице 
Като ми грееш високо, 
високо, та на плироко, 
грееш ли село Камено, 
видиш ли моми каменки, 
моето либе Еленка, 
видиш ли до кого седи.

или си сами стои. 
Месечинка отговара:
- Ергенино, левенино, 
огрех село Камено, 
и видох моми каменки, 
и твоето либе Еленка, 
никой до неа немаше, 
сами седеше, предеше.

Мома момче лаже

Слушана от Василка Митова Гогова, м. Яздирастовци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Мома, момче е лагала, 
и бело грозде зобала, 
до де е грозде зобала, 
до тогаф го е либила, 
па в очи му се смеала:

Абре момче, лудо ли си, 
лудо ли си, шуро ли си, 
барем китката ми земи, 
тизе нигцо не умеа, 
язе ти грозде иззобах.
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Кавал свири горе, доле

Слушана от Василка Мшгова Гогова, м. Яздирасговци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Кавал свири горе, доле тце го зема, мамо, зет да ти е.
у ливаде, у росните. Надай се, мамо, на Великден,
я гце ида мамо, я гце ида, на Великден, с мажко дете,
я гце ида, да го вида, с мажко дете, мамо, на
и да питам от дека е, ръцете,
от дека и женен ли е. унлети му, мамо, чорапчета.
Ако биде мамо вакарелче, упгий му, мамо, и ризета,

че гце додем, мамо, на госте.

Ог сън Гана откраднале

Слугпана от Георгена Стаменова, м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

От сън Гана, Гане мори, откраднале, 
пренеле я, Гане мори, пренеле я, 
между майкя, Гане мори, между татко, 
между нейни, Гане мори, девет братя, 
девет братя, Гане мори, осем снаи.
Там се Гана, Гане мори, не събуди.
Изнеле я, Гане мори, низ селото, 
низ селото, Гане мори, ора п>чат, 
там се Гана, Гане мори, не събуди.
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Пренеле я, Гане мори, низ полето, 
у полето, Гапе мори, егрек има, 
цета лаят, Гапе мори, овци бляят, 
овци бляят, Гапе мори, овчар вика, 
там се Гапа, Гапе мори пе събуди. 
Запеле я, Гапе мори, в чуждо село, 
в чуждо село, Гапе мори, в чужда катца, 
туриле я, Гапе мори, па чардаци, 
там се Гапа, Гапе мори пробудила, 
па поиска, Гапе мори стовпа вода,
- Дай ми мамо, Гапе мори, студпа вода.
- Тука пема, Гапе мори мила майкя, 
тука има, Гапе мори, първо либе.
Викна Гапа, Гапе мори, та заплака:
- Мила мамо, Гапе мори, стари тате, 
девет братя, Гапе мори, осем спаи, 
та пикой ли то, Гапе мори, пе усети.

Либе ми се е разсърдило

Слушапа от Веселипка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Илиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Либе ми се е разсърдило. Па го сложи в лева пазва,
разсърдило, разплакало, в лева пазва, до сърцето,
чаша съзи изронило, па на кръпа проговара:
бело кръпе измокрило, - Саани, саани бела кръпо,
бело кръпе копринено, така саане, така веене,
копринено и ленено. мойто либе за менека.
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Неверно либе

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Ванче си конче седлае, 
че 1це да иде, да иде, 
у Ерхинкини на госте.
Ка го сагледа Ерхинка, 
чемплир му норти отвори, 
врана му коня дофана, 
на го но двори разведе, 
на го в яьри воведе, 
тури му сено зелено, 
на на Ванче говоре:

-Либе, Ванчо, Ванче ле, 
а да идем, либе, у кагци, 
сас мама да си оратим, 
сас мама, либе, сас тате.
- Я не сам дошал, Ерхинке, 
сас микяти да си оратим, 
а сам доплал, Ерхинке, 
от тебе нропжа да зема, 
че см се язе годило, 
за друга мома, Ерхинке.

Руса малка мома

Слушана от Василка Митова Гогова, м. Яздирастовци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Три ми звезди най-рано греяле,
Пръва грее горе над селото, 
втора грее доле нод селото, 
трета грее настред на селото, 
на момче и тиом нроговара:
-Звездо, звездо не грей среплу мене, 
звездо, звездо, изгорех но тебе
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Не е било ясна звезда, 
най е било руса, малка мома.

Роднина ли са
Слушана от Василка Мигова Гогова, м. Яздирасговци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969т.

Радо ле, Радке убава, 
танка ти е снагата, 
черни са ти олите, 
тайтан ти са веждите.
Дай да т  връжем вав кръна, 
на да т  нратим нри бога, 
да види Госнод, да каже, 
роднина ли сме, не сме ли. 
Ако си бадем роднини.

брат и сестрица да станем, 
ако ли не сме роднини, 
двайцата да се земеме.
Па т  у кръна връзале, 
нри бога са т  нратиле, 
на видел Г оснод и казал, 
че не са биле роднини, 
и двайца са се земале.

Юнак язди низ гора зелена

Слугпана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Юнак язди низ гора зелена, 
тутун нупги с лулица 
червена,
нема с кого дума да продума, 
само има едно конче ранено. 
Юнак конче потиом говори

- Връви, конче, да връвиме, 
дека бееме сногци на конаци, 
тамо има три моми убави. 
Пръвата - убава и не е, 
втората -  по-убава от нея, 
третата-продай конче земи я.
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Яна у Николови дворове

Слушана от Василка Мшгова Гогова, м. Яздирасговци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969т.

Ой Яно, Яно, черна черешо, 
черна черешо, зрела нрезрела, 
дори и каннала у Николови дворове, 
у сребрена чаша, у Николова.

Девер на либето си

Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Проклети да са мале ле, 
Калинкините дутЕгмане, 
Калинкините и моите, 
дето Калинка кудеа, 
кудеа, Ваньо те думаа:
- Не зимай Ваньо, Калинка, 
че е Калинка дремлива, 
но двори оди и дреме,в катци 
влезе на заспи.
А на Калинка думаа:
Не зимай Калинке Ваньоте, 
че е Ваньо пияница.
Думале, раздумале те. 
Калинка се е годила.

за брата, за чичовия. 
Менека са викале, 
язека девер да ида, 
адет ми било мале ле, 
девер на преде да иде, 
чеелите да и обуе.
Я като мале, отидох, 
като се мале, наведох, 
чеелите да и обуа, 
като Калинка погледнах, 
от жалос, мале, от милос, 
съзите ми потекоа, 
уста ми се попукаа, 
на три, четири долини.
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Прободи ме в клето сърце

Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Брала мома китка, ружа, 
дек я брала, там заснала. 
Оздол иде левен Кольо, 
на на мома нротовара:
- Стани, моме, малка моме, 
цветето ти увеенало,
- Ако веене, нека саане, 
дрето цвете тце набера, 
но-убаво, но-шарено.

- Стани, моме, малка моме, 
либето ти се годило.
А мома му отговара:,
- Нек се годи, нек се жени, 
земи Кольо, земи ножа, 
нрободи ме в клето сръце, 
там гце видигп от гцо веена, 
от гцо веена, от гцо лежа.

Либе войник отива

Слугпана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Що ми свети в зелено ливаде? 
Дали са жьти танки свегци, 
ели ми са кули позлатени?
Не е било жъти танки свегци, 
не е било кула позлатена.

Най е било Ангол мала мома, 
та набрала синьо, роено цвете, 
та направила китка шарена, 
па я дала на първото си либе, 
че гце младо войник да иде.
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Стоянкино либе

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Ситно цвете цариградско, до Великден да нанониш,
от Цариград изпратено, до Герхъовден да разцафтиш,
на Стоянка донратено, да разцафтиш, да те откина,
Стоанка да го нолива. да те кича на руса коса.
Поливала го е Стоянка, че гце доде моето либе,
поливала, песен пеяла: че гце иде у гора зелена,
- Расни ми цвете, порасни, че гце водие отбор дружина.

Ей, пусто пиле Гепе паше живувапе

Записана от Ангел Бокурегцлиев през 1898 година. Слушана 
от Лата Велкова.

Ей, пусто, пиле Гепе, наше живувапе.
Ей, как гце да се, пиле Гепе, разделиме.
Ей, кой на горе, пиле Гепе, кой на доле.
Ей ние с тебе, пиле Гепе, на къде гцем.
Ей, а Гена му, пиле Гепе, отговаря.
Ей, ти на горе, лудо младо, аз на доле.
Ей, ако ти е, лудо младо, жал за мене.
Ей, нанигЕЕИ ме, лудо младо, на пупжата.
Ей, на пупжата, лудо младо, на кондака.
Ей, кога биеш, лудо младо, на нишане.
Ей, да погледнеш, лудо младо, на кондака.
Ей, да погледнеш, лудо младо, да ме сетиш.
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Одих горе, одих доле

Слушана от Георгена Стаменова, м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Одих горе, одих доле, 
нииде мома не найдох.
Па отидох у Ореоово, 
там найдох до три ора, 
нръво оро, се невести, 
второ оро, се ергене, 
трето оро, се девойки.
Па се носнрех, та погледах, 
и под мене кон продума:
- Ей, сайбио, аджамио, 
коджа стоя, коджа гледа, 
мойте очи звезди ли са, 
мойте подзе дръво ли са, 
сведи клонче, връжи конче, 
па се фани на орото.
Сведох клонче, връзах конче.

па се фанах на орото, 
на орото до Мария, 
па подскокнах, па подрипнах, 
настаних и чеалчето, 
а тя мене ме сподума:
- Мирно седи, лудо младо, 
че я мама дека гледа,
че я тате дека стои, 
че я бате дека следи.
Язе на Мария си продумах:
- На майкя ти, гнили крупги, 
ем да дъфче, ем да трае,
на багца ти, че бук тутун, 
ем да смуче, ем да трае, 
на бате ти, чифт ботулги, 
ем да носи, ем да се гордее.

Часа ми бие дванайсе

Слушана от Георгена Стаменова, м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Часа ми бие дванайсе / 2, 
часа ми бие дванайсе)2, 
а мойто либе го нема.
То е отишло, отишло /2 
то е отишло, (отишло)2 
да бере дърва букови.

Да бере дръва букови / 2 
да бере дръва (букови)2 
на Дунав моста да прави.
Че гце да минат, преминат/ 2 
че гце да минат (преминат) 2 
дор двама лудо влюбени.



Веене за Невена

Слушана от Богда Стойкова, м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Ой Вено, Невено, (проклети да са Невено,)2 
Ой Вено, Невено, (твоите стари кумове,) 2 
Ой Вено, Невено, (че те кръстиа Невена,)2 
Ой Вено, Невено, (света да веене по тебе,)2 
Ой Вено, Невено, (веене, кой веене, да веене,)2 
Ой Вено, Невено, (и я сиромах най-ногу,)2 
Ой Вено, Невено, (че кога тебе те вида,)2 
Ой Вено, Невено, (цал ден си весел я ода,) 2 
Ой Вено, Невено, (кога те тебе не вида,)2 
Ой Вено, Невено, (везден си болен я ода,) 2 
Ой Вено, Невено, (че като ида да ора,) 2 
Ой Вено, Невено, (не мола Бога, Невено,)2 
Ой Вено, Невено, ( нивата да си изора,)2 
Ой Вено, Невено, (ала си гледам, Невено,) 2 
Ой Вено, Невено, (биволе да си разсръда,)2 
Ой Вено, Невено, (ралото да ми натрошат,)2 
Ой Вено, Невено, (та назад да се повръна,)2 
Ой Вено, Невено, (тебе, Невено, да вида,)2

Мома стои

Слушана от Драга Малинова. Записана от Ст. Владимиров 
93г.

Мома стои / 2 Дай ми Б оже / 2
У роено ливаде. Нодзе еленови.
Като стои/2 Та да литна/2
Па се Богу моли. У Кремена града
Дай ми Боже / 2 При моето / 2
Крила Соколови Мило пръво либе.
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Пофали се джан Дафина

Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Пофали се джан Дафина, 
СН ОП 1И  вечер на чеплиата, 
нред си моми и ергене:
- Мене не е турчин либил, 
не е либил, не тце либи, 
не е узнал, не тце узнае.
От дека я чу Кара Смаил, 
на си дома отиде,
и на майкя си продума:
- Я дай, мале булски дреи, 
булски дреи, невестински. 
Па отиде на седенкя,
на седенкя, нри момите.

Наседале мома с мома, 
джан Дафина, с бело буле. 
Седеле, тцо са седеле, 
на легаале мома с мома, 
джан Дафина, нема с кого, 
на легаала с бело буле. 
Сичките са леле нозаснале, 
джан Дафина, не заснала, 
провикна се джан Дафина:
- Стаяй, мале, ламба пали. 
То не било бело буле.
Най ми било Кара Смаил.

Момче и момиче облог са сториле

Слушана от Елена Митева, м. Драхиовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993т.

Момче и момиче, 
облог са сториле, 
заедно да легат, 
да не си посегат. 
Момчето залага, 
конче за петстотин, 
Момето залага, 
гердан за илядо.

Момчето легнало, 
веднага заспало, 
като вакло ягае, 
у роено ливаде. 
Момето легаало, 
и не мож да заспи, 
а се моме мета, 
като мрена риба.
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като мрена риба, 
у суи долеве.
Моме, момче буди, 
и му тиом дума:
- Стани, лудо, стани, 
стани погледни ме. 
Я сам прежалило, 
тердан за иладо, 
а ти лудо вардиш, 
конче за петстотин. 
Лудо обръни се.

с рака прегръни ме. 
Прекръши ми, лудо, 
таа танка снага, 
разроши ми лудо, 
таа руса коса, 
па ме пуни, лудо, 
по алени бузки. 
Пусто да остане, 
тердан за илвдо. 
Будите то 5ше, 
конче за петстотин

Сенгубо, либе, денгубо

Слушана от Елена Мшгева, м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Сенгубо, либе, денгубо, 
не губи нопжя залудо, 
я ела седни до мене, 
че гце те нита майкя ти:
- Оди ли, синко, на тлака, 
седна ли, синко, до мома, 
до мома, Гюзел Добра.
- Одих, мамо, на тлака, 
седнах, мамо, до Добра.

Та ми се, мамо, нрисмеа, 
снобутаа се ергене, 
та ми гуглата бутнаа, 
гуглата, мамо, в отена. 
Сногледнаа се момите, 
нрисмеа и нродумаа:
- Потикай, тико, главните, 
нобутай, искро, искрите.
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Моме, гиди мрена рибо

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
,,Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дшшомна работа на Василка Атанасова Илиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Моме, гиди мрена рибо, 
не стой, моме, срешу мен, 
изгорех за тебе, 
като лен за вода, 
босиляк, за роса.
Гори, либе гори, 
и яз така гора, 
нема що да стора.
Мойта стара майкя, 
нръва ми душманка.
Кога, либе, нойда.

навода да ида, 
и тя е но мене, 
стовна да наляе, 
че сме изгореле, 
за пустата вода.
В градина да влеза, 
цвете да откина, 
китка да увия, 
либе да затакна, 
и тя но мен доде, 
цвете да нолива.

Гано, Ганке, гюл фиданке

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Гано, Ганке, пол фиданке, 
оше ли мома мари одиш, 
отце ли света мари гориш. 
Изгори ме, Гано, нонари ме, 
нанрави ме, Гано, суо дръво, 
суо дръво, Гано, яворово.
Със секира, Гано, пресечи ме 
нанрави ме на три труна.

наклади ме на три огаа, 
та да стана ситен ненел, 
да ме земат санунджиите, 
да ме нрават ракит санун, 
да ме кунат малки моми, 
да си мият бело лице, 
да ме кунат и невести, 
да си белат бело нлатно.
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Молба на калугерин

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин.
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско",
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св.
Климент Охридски", София 1969г.

Сабрале се две малки моми, 
две малки моми, чичови тцерки, 
на са викнале, та занеяле,
Ка си 1И зачу млад калугерин, 
на си на моми тиом продума:
- Ой ви вазе две малки моми,
1ЦО не викнаате да занеете, 
да занеете малко но-нанред, 
малко но-нанред, лани, нолани, 
лани, нолани, ланска година, 
доде се не бех нокалугерил, 
нокалугерил, руо пременил, 
книжа бих фърлил, 01ин да горат, 
черно мастило, вода да носи.

Ах, да би знаяла

Слушана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селянин.
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско",
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св.
Климент Охридски", София 1969г.

Ах, да би знаяла, че теб гце да зема, 
фърлила се бих в тихи, бели Дунав.
Ах, Дунав да ме носи ногу надалече.
Ах, дека падне мойта танка снага, 
тамо да поникне танечка топола.

93



ах, дека падне моота руса коса, 
тамо да стане зелена лпвада, 
ах дека наднат монте черни очи, 
тамо да станат два бистри кпаденца. 
Морен да мине, на сенкя да седне, 
овчар да мине, овци да нанасе, 
жаден да мине, водица да си нийне.

Не ми задавай ядове

Слушана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селшшн. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Илиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969т.

Момиче, мало тяволе, 
не ми минувай нрез двори, 
не ми задавай ядове, 
ядове и нередове, 
че малко ли са моите, 
моите и мамините.
Къде да дена твоите?
- Сбирай ги, лудо, сбирай ги, 
връжи ги в кръна ленена, 
тури ги в левата назва.
Па като биде напролет.

прегЕШ си брези биволе, 
изори черни угари, 
та насей, лудо, ядове, 
ядове, лудо, нередове, 
па стойни, та ги погледай, 
кое ще никне най-напред. 
Ако ти никне невена, 
ного ще веенеш по мене, 
ако ти никне босиляк, 
бос ще да тръчиш по мене.
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Кирчо и Калудка

Слушана от Василка Мшгова Гогова, м. Яздирастовпд. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Кирчо на чардак седеше, 
нечено ягае ядеше, 
червено вино ниеше. 
Оздоле иде Калудка, 
Калудка мома убава 
беличка и червеничка, 
нод гърлото забрадена. 
Кирчо на Калудка говоре: 
-Калудке, мома убава.

огце ли мома одиш, 
огце ли света гориш. 
Калудка дума Кирчоте:
- Кирчо ле дърто матаре, 
не се закачай сас мене, 
че я сам мома годена, 
годена, годеш нравено, 
таа неделя беше годежа, 
до неделя е свадбата.

Бегала Рада, бегала

Слушана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Бегала Рада, бегала, 
но Балабана, чобана, 
той се я дома не води, 
най я заведе, заведе, 
в таа гора зелена.
Рада нод камик седеше, 
Балабан здравец береше.

Ради го в скути фърляше, 
и си на Рада думаше:
- Мерипги, Радо, воздиплай, 
твоите, Радо, другарки, 
сека е рано станала, 
сека е вода донела, 
сека е двори номела.
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А тизе, Радо, а тизе, 
твошге стовни шарени, 
тие са, Радо, тинясале, 
твошге равни дворове, 
тие са, Радо, неметени. 
Рада на Балабан продума: 
Балабане ле, чобане, 
твоите, Балабане, другаре, 
секи е рано подранил, 
секи е овци издоил, 
секи е цета наранил.

секи е стадо помамил. 
Твоите овци, недоени, 
твоите цета, неранени, 
твоето стадо, непутцено. 
Балабан на Рада продума:
- Либе, Радо, либе ле, 
и мойто, Радо, и твойто, 
тие са пусти остале, 
я стаяй, Радо, либеле, 
я стаяй дома да идем.

Яна и божур

Слушана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Служила е Яна, Яно моме, 
два дена и две нощи, 
три дена и три нощи, 
на турци, анадолци. 
Задремала Яна, Яно моме, 
с рака нотреннала, 
чаша изпушела, 
вино разсипала.
Дек вино капна, Яно моме, 
ален божур никна, 
момите го берат, 
на глави го такнат, 
ергене го дръпат, 
на елеци такнат.
Я божур продума, Яно моме: 
Не ме давай на момите.

че момите мудро одат, 
мудро одат, лудо носат, 
вечер додат от чешмата, 
оттакнат ме от главата, 
па ме фрълат зад вратата, 
зад вратата под метлата. 
Най ме давай на ергене, 
че ергене лудо одат, 
лудо одат, мудро носат, 
цел ден носат на елека, 
вечер додат, оттакнат ме, 
па ме турат във бардака, 
във бардака сас водица, 
па ме качат на полица, 
на полица до паница.
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Ненка на седенкя

Слушана от Марика Ежова, м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Сбрала Ненка седенкя. бръзо каделя да допредеш,
Сите са моми надошле, та дома да си одиме,
до сека мома и момче, че тце кръвнина да стане,
до Ненка седат троица, сас мене и болюкбашии.
троица болюкбашии. Ненка кавала разбира,
Отсретца брат и седеше, преде Ненка каделя,
с меден си кавал свиреше, скуба, през рамо префръля,
кавала му дОума думаше: та си каделя допреде,
-Сестро Ненке, Ненке ле, с брата си дома отиде,
преди, допридай каделя, брат си от кръвнина заварди, 
скуби, през рамо префръляи.

Пиленце нее в градина

Слушана от Василка Митова Гогова, м. Яздирастовци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Пиленце пее в мала градина, 
то като пее, то думи дума:
- Проклета да си, мале ле, 
проклета да си, че ме не даде, 
дек сама исках, а най ме даде, 
дек язе негцех, на старо, на аро, 
при него си легни, душа му мерише, 
душа му мерише, на старо бунигце, 
на рака му леплш, като на каменье, 
у пазва му бръкни, като у тръница.
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Младо, та па младо, при пего лепш, 
душа му мерише па дърчип карамфил, 
па рака му лепш , като па толук памук, 
у пазва му бръкпи, като детелина.

Мария се готви за сватба

Слушапа от Непка Димова, м. Хаповете. Записана от 
Станислав Владимиров 1989г.

Избистрила се планина, 
провидело се Загоре, 
загорски лозя големи, 
след лозе дръво високо, 
и под дръвото кочия, 
а у кочия, Мария.
Никой Мария не виде, 
съгледа я Петко падарче, 
па на Мария говоре:
- Моме Марио, Марио, 
гцо гцеш, Марио, в лозето, 
дали гцеш грозде да береш.

ели гцеш дули да краднеш? 
А Мария му отговара:
- Нито гце гроде да бера, 
нито гце дули да крадна. 
Мене ме мама пратила, 
под това дръво високо, 
пгумата да му обера, 
сукното да си зелена, 
сукното и чорапете, 
че ми е скоро сватбата, 
таа неделя годежа, 
до другата, сватбата.

Пак при тебе ще доде

Слушана от Непка Димова, м. Хановете. Записана от 
Станислав Владимиров 1989г.

Калино, буйна малино, 
по двори одиш тездава, 
тездава, а не весела. 
Калина дума Ивану: 
-Бае ле, баче Иване, 
та как гце да сам весела.

мажко ми дете на раце, 
а друго на клето ми сръце, 
момче ми се е годило, 
горе, в горната маала, 
за една нуста довица, 
та баре да е довица.
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а то пуста напустеница, Иван, Калини товоре:
та баре да е бездетка, - Не бой се олан Калино,
а тие са дори четири, тие тце олан пораснат,
та да са баре моми, и него тце да изтонат,
а тие са сите момчета. и той при тебе тце доде.

Заспала Яна

Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин.
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско",
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св.
Климент Охридски", София 1969т.

Служила е Яна три дни и три ногци, 
доде задремала и с рака потрепнала, 
вино разсипала, вино и ракия.
Дек вино капнало, тамо е никнало, 
дръво дафиново, филизе пугцило, 
до синьото небо и рожба родило, 
две зърна Маргарит и едно бисерно.
Та кой гце го обере, Яна го обрала, 
гердан да нанизала и го е връзала, 
на белата пгия, та и останало, 
белег на грълото, дамга на челото.
Майкя Яна каже, Япо, мила гцерко, 
от гцо ти е, гцерко, белег на грълото, 
белег на грълото, дамга на челото?
Яна майкя каже, мамо, мила мамо, 
проклет да е тате, че друми загради, 
а по друми одат от секва вера.
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Снощи си минаа три млади турчеха, 
конъе доведоа, мене ги нодадоа, 
мене т  нодадоа, вода да т  ноя. 
Конъе се сршгаа, та мене ритнаа, 
та ми оставиа, белег на грълото, 
белег на грълото, дамга на челото.

Мома познава брата си

Слугпана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Кругповица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Две моми вода наливат, 
едната вода налива, 
другата стои, та гледа, 
сагледале я овчаре:
- Що стоигп, моме, та гледагп, 
та си вода не наливагп?
А мома им отговара:
- Милно ми е да ви гледам, 
жално ми е да ви слугпам.

че я имам брата, като вас. 
Те стана девет години, 
ка е от дома излело, 
назад се не е врънало. 
Овчар на мома продума:
- Ти ли си сестро, Еленке? 
Па са се двама фанале. 
Дек са се двама фанале, 
накръс се земя пропука.

На мила майкя на госте

Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Стоян на двори седеше, 
шарени кола стегаше. 
Стоянка на чардак седеше, 
мажко си дете дръжеше. 
Стоян Стоянки говори:
- Либе, Стоянке, Стоянке,

остави мажко детенце, 
воспретай бели ръкаве, 
па влези в ладни зимници, 
отсей си брапшо белия, 
омеси преспа погача, 
и два рогати колаци.
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че ще те вода Стоянке, 
при мила майкя на госге. 
Остави Стоянка детето, 
на влезна в ладни зимници, 
три нати брапшо нресея, 
брапшо, бела белия, 
омеси нресна ногача.

Отвори ковчат шарени, 
извади дреи, венчални. 
Окана си мажко детенце. 
Станале рано сабаале, 
нрегаале брези биволе, 
на я у майкя заведе, 
у мила мяикя на госте.

Бега от деверче

Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Бегала Яна, бегала, 
бегала, бога молила:
- Боже ле, мили боже ле, 
я дай ми боже, я дай ми, 
да дуат силни ветрове, 
да валат кродки даждеве, 
дано ми дири заличат, 
да ме потера не стигае, 
потера, седем девере,
и шест зъви и етръви. 
Таман е това думала, 
те я, че иде потера, 
потера, седем девере, 
и шест зъви и етръви, 
па си на Яна викаа:
- Стой, Япо, 1ЦО беташ, 
дали от свекър, свекръва.

ели от седем девере, 
ели от зъви, етръви?
А Яна им отговара:
- Не е от свекър, свекръва, 
не е от седем девере,
не е от зъви, етръви. 
Най-бетам от братец, 
най-малкото деверче.
Че кога на маса седнеме, 
братец до мене гце седне, 
сас нога ше ме побутва, 
сас уста гце ми продумва:
- Я, айде Япо да бегаме.
За това язе побегаах,
от срам, от свекър, свекръва, 
от девере, зъви, етръви.
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Вито се оро извило

Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Вито се оро завило, 
доле, на стред селото, 
накривил калнак начело, 
Никола орото водеше. 
Радка до него играе, 
и си Никола гледаше. 
Никола Радки думаше:

- Радке, либе Радке ле, 
я ме не гледай, Радке ле, 
че ми сръцето изгоре. 
Вито се оро завило, 
доле, на стред селото, 
накривил калнак начело, 
Никола орото водеше.

Пил бех вино

Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Пил бех вино, мамо,
НИЛ бех и люта ракия.
Страх ме беше, мамо, 
страх ме беше да се не ония, 
че ми беше конче аджамия, 
яз на него, мамо, 
яз на него дваж но-аджамия. 
Я го карам, мамо, 
я го карам но равни друмеве, 
то ме води, мамо.

то ме води у момини двори.
Не излезе, мамо,
не излезе самата девойкя,
най излезе, мамо,
най излезе момина майкя.
Не ме нита, мамо,
не ме нита гладен ли си,
най ме нита, мамо,
най ме нита женен ли си.
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Невеста и гугутка
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Гугутка гука в градина, 
невеста крави доеше, 
и на гугутка говоре: 
нри мама, огце нри тате. 
Руса ми коса растеше, 
бело ми лице цафтеше. 
Сега нри свекър, свекръва, 
руса ми коса окана.

- Гукай ми, гукай гугутке, 
и яз така съм гукала, 
доде сам била нри мама, 
бело ми лице новеена, 
мажко ми дете на раце, 
и друго в клетото сръце. 
Гукай ми, гукай гугутке, 
и яз така съм гукала

Либе итро разумно

Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.
- Синко, Стояне, Стояне, 
вечери ти синко постилам, 
зарани ти постелкя дигам, 
и на постелкя наождам, 
секакво цвете, ронено, 
бел, червен каранфил,
и черноочак босиляк.
Дали ти некой доожда, 
или ти одиш некаде?
- Мале ле, мила, мале ле, 
нито ми некой доожда, 
нито я ода некъде.
Залибих моме убаво, 
ного е мале убаво,
ама е малко глупаво, 
не знае либи да либи, 
дава ми цвете убаво.

- Синко, Стояне, Стояне, 
питай го мале, питай го, 
гцо е по-мило от майкя, 
гцо е по-благо от бел мед, 
гцо е по-бръзо от коня?
- Питах го, мале, питах го, 
а то ми, мале, говори, 
либе е по-мило от майкя, 
саня е по-благ от меда, 
окото е по-бръзо от коня.
- Синко, Стояне, Стояне, 
либи го, синко, лебе го, 
то не е, синко, глупаво,
а тебе прави на глупав, 
то си е, синко, разумно, 
разумно, итра лесичка.
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Седнала Радка да ткае

Слушана от Дафинка Мшгева с. Вакарел., родена м. Пановци. 
Записана от Станислав Владимиров 1998г.

Седнала Радка да ткае на комплийското разбойче, 
само ми Радка седнала, бръдото си е строплила.
Викнала Радка да нлаче, ох леле боже до бога, 
мене ми се скръпли бръдото, и то ми беше комплийско.
Я дочуло момче овчарче и на Радка тиом говори:
- Не нлачи, Радке, не тъжи, я гце ти бръдо нанрава,
Я гце в гората да ида, дабера танки пръчици,
Бръдото гце ти направа, и гце те зема невеста.

Разболе се Бона

Слушана от Парапжева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Дипломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Разболе се Бона, годена девойкя, 
па легнала Бона цали три години.
Бонината майкя се по поле оди, 
та си биле бере Бона да лекува.
Бона майкя каже, мале, мила, мале, 
стига си одила, тревата супгила, 
язе гце си умра млада и зелена.
Ти да ми извикаш три млади майсторе, 
гроб да ми направат и на него мамо, 
тие да остават до три прозореца, 
на пръви прозорец ти да ми доождаш, 
на втори прозорец либе гце ми доожда, 
на трети прозорец дружки гце доождат, 
дружки гце доождат мене да повикат:

Дружке Боне, Боне, айде на орото!
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- А я ще им кажа, дружвси, мои дружки, 
идете, идете, мене не викайте.
Мале, мила, мале, стига си одила, 
стига си одила, тревата сугиила.

Две невести оро водат

Слушана от Парашкева Стамова Илиева, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Две невести оро водат, Отговарат две невести:
емго водат, ем го кръшат. - Ожени се та тце видиш.
Между них е малка мома, арно ли е женилото,
на си нита две невести: арно ли е в чужда катца,
- Ой ви вазе, две невести, арно ли е чужда майкя,
арно ли е женилото, арно ли е чужди батца,
чужда майкя, чужди батца? женилото, чернилото.

Здравче венче

Слушана от Яна Цветанова м. Яздирастовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1989т

Здравче, венче, цвете миризливо, / 2 
берат ли те моми и ергени? / 2 
Берат, берат, как да ме не берат. / 2 
В градинката две рози цафнале, / 2 
една цафти, а другата веене. /2 
Таа, гцо цафти, момина е убост, / 2 
таа, гцо веене, момкова е младост. / 2
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Сънце грее

Слушана от Яна Цветанова м. Яздирастовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1989г

Сънце, грее леле, сънце грее,
гердан се белее, / 2
Пасал овчар леле, насал овчар,
сиво, вакло стадо, / 2
ем го насал леле, ем го насал,
ем с кавала свирел. / 2
Кавала му леле, кавала му,
свири и говори, / 2
Я гце ида, леле, ягце ида,
вав равно загоре, / 2
там гце вида, леле, там гце вида,
моми загорчанки, / 2
като неят леле, като неят,
несните им звънат, / 2
Като играт леле, като играт,
земята се тресе. /2

Бре Иване

Слугпана от Яна Цветанова м. Яздирастовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1989г.

Бре Иване леле, бре чобане леле, 
но нолек оро води, 
момите се леле измориа, 
кихките си изгубиа.
Бре Иване леле, бре чобане леле, 
но нолек оро води, 
момците се леле измориа, 
гуглите си изгубиа.
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Бре Иване леле, бре чобане леле, 
по полек оро води, 
невести се леле измориа, 
децата си изгубиа.

Райне, Райне
Слушана от Яна Цветанова м. Яздирастовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1989г.

Шетнало се танко Райне, леле Райне, танко Райне, 
шетнало се, метнало се, леле Райне, танко Райне, 
низ широки, равни друме, леле Райне, танко Райне, 
затрило си кован колан, леле Райне, танко Райне.
Па се върна да го дири, леле Райне, танко Райне. 
Насрешд и калугерче, леле Райне, танко Райне.
Райна калугер говоре, леле Райне, танко Райне:
- Калугере, черен гяволо, леле Райне, танко Райне, 
ти ми найде кован колан, леле Райне, танко Райне, 
ти го найде, да го дадеш, леле Райне, танко Райне. 
Калугерин се къне, пече, леле Райне, танко Райне: 
Ако сам го я намерил, леле Райне, танко Райне, 
да се свивам и превивам, леле Райне, танко Райне, 
окол твойто танко кръсче, леле Райне, танко Райне.

Гюла през поле връвеше
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Гюла през поле връвеше. Гюла на Стоян говори:
насрегца иде млад Стоян, - Целувай, брайно, не брана,
па на Гюла проговара: нишан не мой ми оставя,
- Дай Гюле да те пуна, че имам майкя, душманка,
от две страни по веднаж, мама гце каже на тате,
по челото два пати, той гце ме млада ожени,
а в устата три пати. ожени, млада зачерни.
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Сама китка
Слушана от Марика Ежова м. Сел5шин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Сама китка, мамо, сама китка, и ме фрълат зад вратата, 
сама китка продумала:
Берете ме малки моми, 
кичете си, мамо, кичете си, 
кичете си руси коси, 
на момци ме не давайте.

зад вратата под метлата 
Давайте ме мамо, давай те ме, 
давайте ме на момите, 
че момите крепно одат, 
крепно одат, леко носат.

Че момците, мамо, че момците, Врънат ли се мамо, врънат ли се
че момците лудо носат.
Врънат ли се мамо, врънат ли се 
врънат ли се от орото.

врънат ли се от орото, 
натопат ме в чашата, 
па ме турат на масата.

Провикна се бела ружа
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Провикна се бела ружа, 
леле руже бела руже. 
Сред селото на мегдана, 
леле руже бела руже. 
Аресах си, бендисах си, 
леле руже бела руже, 
пусти моми вакарелки, 
леле руже бела руже.

Цело лето жатва жанат, 
леле руже бела руже, 
па са бели и червени, 
леле руже бела руже, 
та че сьнце невиделе, 
леле руже бела руже.
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Сите овчаре
Слушана от Елена Мшгева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Сите овчаре, /2 Яно моме, 
надол отидоа, / 2 Яно моме, 
и моето либе, /2 Яно моме, 
и то отиде, /2 Яно моме, 
отиде, не доде, /2 Яно моме, 
само му доде, /2 Яно моме, 
враното конче / 2 Яно моме, 
и на кончето, / 2 Яно моме.

шарено седло, / 2 Яно моме, 
и на седлото, / 2 Яно моме, 
писмо написано,/2 Яно моме, 
у писмото пише, /2 Яно моме, 
жени се либе, /2 Яно моме, 
мене не чекай, /2 Яно моме, 
че се ожених, /2 Яно моме, 
за черната земя, /2 Яно моме.

Повел ветар, Яно ле
Слушана от Елена Митева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Повел ветар, /2 Яно ле, 
не било ветар, / 2 Яно ле, 
кой е било, / 2 Яно ле, 
най е била, / 2 Яно ле, 
руса мома, / 2 Яно ле, 
овчар я гони, / 2 Яно ле, 
да и оземе, / 2 Яно ле.

кихка от челото, / 2 Яно ле, 
па да я занесе, / 2 Яно ле, 
на златни бачии, / 2 Яно ле, 
та да я натопи, / 2 Яно ле, 
у сребърно ведро, /2 Яно ле, 
у пресното млеко, / 2 Яно ле

Погинало е Латинче
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Потенало е Латинче, леле Раде, бело Раде, 
у Николови дворове, леле Раде, бело Раде.
Никола, беда бедиле, леле Раде, бело Раде, 
и са го на съд съдиле, леле Раде, бело Раде, 
голема го глоба глобиле, леле Раде, бело Раде, 
глава за глава да пада, леле Раде, бело Раде,
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Радо ле, гълъбино ле
Слушана от Стоянка Иванова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Знаеш ли, Радо, новниш ли, Радо ле п>лъбино ле, 
дек мало пладне ядооме, Радо ле п>лъбино ле, 
на таа нива голема, Радо ле п>лъбино ле, 
там забоварих Радо ле, Радо ле плъбино ле, 
моето влапжо ноженце, Радо ле плъбино ле, 
връни се, Радо, земи го, Радо ле п>лъбино ле.
Не смея, байчо, не смея, Радо ле плъбино ле, 
гора е нуна с айдуте, Радо ле плъбино ле, 
тамо е айдут Никола, Радо ле плъбино ле.

Замръкнала Янка
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Замръкнала Янка у гора зелена, Яно, Янке, калиларке, 
с нейния но -  малък брат, Яно, Янке, калиларке, 
брат на Янка нроговара, Яно, Янке, калиларке, 
до сега бехме брат и сестра, Яно, Янке, калиларке, 
а от сега либовници, Яно, Янке, калиларке, 
гце се либим, гце се земем, Яно, Янке, калиларке.
Викна Янка, гора екна, Яно, Янке, калиларке,

ме горо, чуй ме сестбо, Яно, Янке, калиларке, 
дек се е чуло и видело, Яно, Янке, калиларке, 
брат и сестра да се либат, Яно, Янке, калиларке, 
да се либат, да се земат, Яно, Янке, калиларке.
Чула гора, новеенала, Яно, Янке, калиларке, 
чула трева, изсаанала, Яно, Янке, калиларке, 
чула вода, нресаанала, Яно, Янке, калиларке,
Яно, Янке, калиларке, Яно, Янке, калиларке.
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Тодора лиляк кръшила
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Тодора лиляк кръплила, 
на Дунавските брегове, 
пусти се лиляк откръпли, 
та се Тодора удави, 
на се Тодора провикна:
- Боже ле, мили. Боже ле, 
толчаво село големо, 
се братя, се братовчеде, 
па нема кой да ме чуе, 
от тука да ме извади.
Ка я зачу млад овчар, 
па на Тодора продума:

- Пливай, Тодор о, изпливай, 
дано до брега достигаеш,
я гце те моме извада.
- Не мога, баче, да пливам, 
руса се коса развива, 
зелено се сукно налива,
я тука гце се удава.

Простре овчара тояга, 
па на Тодора говоре:
- Фани се яко, Тодоро, 
от вода да те извада, 
и дома да те заведа.

Денке ле
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Денке ле, либий ме се, Денке ле, багците ни.
Депо, мари от маненки.
Депо, мари до големи,
Денке ле, па станааме.
Депо, мари по-големи.
Депо, мари по-убави,
Денке ле, доде време.
Депо, мари да се земем.
Депо, мари излезооме.
Депо, мари баш роднини.

м.

Депо, мари двама братя. 
Депо, мари майки те ни. 
Депо, мари две етърви, 
Денке ле, а пък ние. 
Депо, мари двама пръви. 
Депо, мари братовчеде, 
Денке ле, опустела.
Депо, мари таз роднина. 
Депо, мори разделница.
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Дена слаза от горица
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Дена слаза от горица, не ме давай на момците
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме,
от горица лилякова, че момците лудо одат,
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме,
лилякова, осенкова, лудо одат, лудо носат,
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме,
на глава и роена кихка, най ме давай на момите,
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме,
роена китка, росенова. че момите кротко одат,
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме.
Роена китка нроговара, кротко одат, кренно носат,
Дено, Дено, малка моме, Дено, Дено, малка моме.

Елено, моме Елено
Слугпана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Моме Елено, Елено, убава мома, загорко!
Да знае мома, да знае, убава мома, загорко, 
да знае да се не жени, убава мома, загорко, 
че е женило чернило, убава мома, загорко.
Доде е мома при майка, убава мома, загорко, 
тя си е бела, червена, убава мома, загорко, 
като петровка ябука, убава мома, загорко, 
като пауница, царица, убава мома, загорко.
Откак се мома ожени, убава мома, загорко, 
тя стане жъта, зелена, убава мома, загорко, 
като есеня дуля презрела, убава мома, загорко.
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Майка Елена думаше, убава мома, загорко,
- Щерко Елено, Елено, убава мома, загорко. 
Защо ми щерко почерне, убава мома, загорко, 
почерне, щерко, погрозне, убава мома, загорко. 
Дали се щерко уплапги, убава мома, загорко, 
че ти са дреи манинко, убава мома, загорко? 
Стига са, щерко, стига са, убава мома, загорко, 
стига са девет сукмане, убава мома, загорко, 
девет сукмане пларени, убава мома, загорко, 
десети, кокар венчален, убава мома, загорко,
и девет футе алени, убава мома, загорко, 
и девет тевни-зелени, убава мома, загорко, 
десета, бела венчална, убава мома, загорко. 
Елена майка продума, убава мома, загорко:
- Мале ле, стара мале ле, убава мома, загорко, 
стига са, мале, стига са, убава мома, загорко. 
Погрознех, мале, почернех, убава мома, загорко, 
защо ме мале не учи, убава мома, загорко, 
нимния пусти табиет, убава мома, загорко,
низ бунар вода да вада, убава мома, загорко, 
у корито дреи да пера, убава мома, загорко, 
на ортома да т  простирам убава мома, загорко.

Два се млади залибиле
Слушана от Лазаринка Стайкова м. Дратеовци, родена м. 
Ръжана. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Два се млади залибиле. Виделе се сногци вечер.
От как са се залибиле, сногци вечер на кладенче,
не са се ич виделе. Седеле са и орателе.
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доде петлите пропеяле, 
месечинка рог подаде, 
рог подаде два издаде, 
кобилица филизе пугци. 
Мома момку продумала:
- Айде, момко, да си одим. 
А момък и отговара:

- Постой, постой малка моме!
- Що да кажа стара майка?
- Слушай, слушай малка 
моме,
ти гце кажеш стара майка, 
че са камилите мипале, 
и са водата изпиле.

Стойновото булче
Слушапа от Елепа Митева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Стойновото бултге, 
сногци доведено, 
сногци доведено, 
в кагци не влезнало, 
в кагци не влезнало, 
свекари си било, 
свекари си било, 
свекар и свекръва.

Стойно през плет бета, 
в коприва се слега, 
копривата го жили, 
по кривите жили.
Па се Стойно фали, 
мойто булче е добро, 
мойто булче е добро, 
гони ме с дръво.

Дума ми Лило гайдара
Слушана от Елена Митева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Дума ми Лило гайдара, 
да стана, да му пристана. 
Мене ме мръзи да стана, 
та па и да му пристана.

Вечер ме бият да легам, 
сутрин ме ритат да стаям. 
Каква ли мома гце стана, 
като ме мръзи да стана!
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Кога мама умираше
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Кога мама умираше, лельо ма, лельо, лелице, 
тя на мене зарачаше, лельо ма, лельо, лелице, 
низко либе да не либа, лельо ма, лельо, лелице.
Нали е пусти касмет, лельо ма, лельо, лелице, 
пусти касмет за никаде, лельо ма, лельо, лелице, 
даде Господ, та залибих, лельо ма, лельо, лелице, 
та залибих низко либе, лельо ма, лельо, лелице.
Каната му тридни дъга, лельо ма, лельо, лелице, 
тридни дъга, ден пгирока, лельо ма, лельо, лелице.
Я го турих под водника, лельо ма, лельо, лелице, 
капна капка, удави го, лельо ма, лельо, лелице, 
изнесох го пред вратата, лельо ма, лельо, лелице, 
доде свинкята, уапа го, лельо ма, лельо, лелице, 
па го турих на дръвника, лельо ма, лельо, лелице, 
доде петела до него, лельо ма, лельо, лелице, 
изсили се да го клювне, лельо ма, лельо, лелице, 
либе му се ококори, лельо ма, лельо, лелице, 
ококори да се бори, лельо ма, лельо, лелице, 
па изфръкна пуста квачка, лельо ма, лельо, лелице, 
пуста квачка със пилетата, лельо ма, лельо, лелице, 
та прехфръкна през дръвника, лельо ма, лельо, лелице, 
та ми либето сабори, лельо ма, лельо, лелице.
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Земи ме Пено
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Земи ме, Пено, земи ме душо, 
нема да сбръкаш, а ще илядиш, 
язе си имам от Бога дарба, 
от Бога дарба, кагца богата, 
кагца богата, свинска кочина! 
Не гца те, голчо, голо магаре! 
Земи ме, Пено, земи ме душо, 
нема да сбръкаш, а ще илядиш, 
язе си имам от Бога дарба, 
от Бога дарба, чифте нигцоле, 
чифте пищоли, от петел нодзе. 
Не гца те, голчо, голо магаре. 
Земи ме, Пено, земи ме душо, 
нема да сбръкаш, а ще илядиш, 

язе си имам от Бога дарба, 
от Бога дарба, сабля френхия

сабля френгия, говеяадо ребро! 
Не гца те, голчо, голо магаре! 
Земи ме, Пено, земи ме душо, 
нема да сбръкаш, а ще илядиш, 

язе си имам от Бога дарба, 
от Бога дарба, сини чепгире, 
сини чепгире, се на парцале, 
единия парцал е на колено, 
другия парцал е на бунигце, 
третият парцал е вав оплшгце. 
Не гца те, голчо, голо магаре! 
Земи ме, Пено, земи ме душо, 
нема да сбръкаш, а ще илядиш, 

язе си имам от Бога дарба, 
две жени вода, без гагци ода, 
и теб да взема, гол ща да пойда.

Облагале се
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Калина плаче, вдовеца негце, 
че вдовеца е есенна слана.

Облагале се вдовец и 
ергенин,
кой ще префръли дръво яворово, 

той гце да земе бела Калина, 
вдовец префръли дръво яворово, 

той гце да земе бела Калина,

а ергенин е пролетна роса, 
сланата пада, китките пари, 
росата пада, китки весели.
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Народни песни за бита, труда и 
семейството

Стояне, Стояне
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Стояне, млад мале, Стояне, педесе девойки, шеесе подевки,
я излез мале наванка, на двора, па си ги заведе в това бело поле. 
да видиш това черно поле, Стоян моми дума, коя ще се наеме,
това черно поле, бело побелело, постат да зафане, до края да кара. 
бело побелело, жьто пожътело. Най се е наела, най-мала Седефка, 
Сабери Стояне педесе девойки, най-мала Седефка, мома е 
педесе девойки, шеесе подевки, подевка,
жатва да жанат, сено да пластат. постат зафанала, песен запеяла.
Па си сабра Стоян педесе девойки, пеяла, жънала, до край изкарала,

до край изкарала, нива дожьнала.

Леле коси Мома
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Леле коси мома / 2 зелена ливада, 
леле с една коса / 2 три откосе кара, 
леле пръви откос / 2 трева детелина, 
леле втори откос / 2 алена латина, 
леле трети откос / бели карамфиле, 
леле съгледал я /2 юнак чуждоземен, 
леле па на мома /2 тиом проговара, 
леле да съм ерген/2 жена гце те зема, 
леле син да имам / 2 снаа гце те зема, 
леле брат да немам /2 брат гце те зема.
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Сама мома у ливаде коси (втори вариант)
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Сама мома у ливаде коси, 
с една коса три откосе кара, 
нръви откос, трева детелина, 
втори откос, овчарски босиляк, 
трети откос, алена латина.
Детелина, мома на офчаре дала, 
да закръмат сиво, бело стадо, 
да е стадо здраво и нрездраво.
Босиляк, мома но ноле фрълила, 
да е ноле родовито, плодовито.
Латина е кръстом у село фрълила, 
да са моми и момци бели и червени, 
да е село здраво и нрездраво.

Сама мома у ливаде коси (трети вариант)
Слушана от Дафинка Божичкова м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993т.

Сама мома у ливаде коси, 
с една коса три откосе кара, 
нръви откос трева детелина, 
втори откос алена латина, 
трети откос овчарски босиляк.
Съгледа я цара от палата, 
па на мома тиом протовара, 
леле моме, леле малка моме, 
да бех ерген за мене гце те зема.
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брат да имах, за брат тце те зема, 
син да имам, за снаа тце те зема.
Сина имам, сина у нелени, 
на си зеле руса малка мома, 
да я женат за царева сина, 
отвеле в черква на венчане.
Черкови се врати затвориле, 
ноновете неми занемеле, 
калутере тлуи утлушеле.
Разрева се дете у нелени, 
а мома му тиом нротовара, 
мълчи, мълчи дете у нелени, 
тце пораснеш и на тце се земем.

Сънце се Стано наднесе
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от
Станислав Владимиров през 1993т.

Сънце се Стано наднесе, убава Добро, заторко.
Над гора Стано, над река, убава Добро, заторко.
Свекър на Стана товоре, убава Добро, заторко.
Сабирай Стано люляла, убава Добро, заторко, 
задевай Стано детенце, убава Добро, заторко, 
па дома да си отидеш, убава Добро, заторко, 
говеда да си прибереш, убава Добро, загорко, 
вечера да си приготвиш, убава Добро, загорко, 
жатваре да си носрегЕгниш, убава Добро, загорко, 
жатваре, огце косаче, убава Добро, загорко.
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Карай, карай малка моме
Слушана от Траянка Панева. Записана от Станислав 
Владимиров нрез 1993г.

Карай карай малка моме, Данке ле мома убава, 
дано до край изкараме, Данке ле мома убава.
И накрая зелен явор, Данке ле мома убава, 
и нод явор малка мома, Данке ле мома убава, 
с овчар се разговара, Данке ле мома убава.
Дек седеле там заснале, Данке ле мома убава,
А кога се събудиле, Данке ле мома убава, 
номежду им мапжо дете, Данке ле мома убава, 
обуено, облечено, Данке ле мома убава, 
и с ремиче запасано, Данке ле мома убава.

Овчар мома лаже
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Овчар мома лаже, лаже прелагува.
Че е пладне дошло, дошло и минало.
А мома му дума, овчаре ле брале,
Лажи кого лажеш, мен не мож излага.
Ега мома знае, кога пладне доде.
Мама ми казала , и съм запазила.
Кога пладне доде, сръпа почернее,
Сръпа почернее, под сноп сенкя нема.
Лажи кого лажеш, мен не мож излага.
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Свекре Борине, Борине
Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.
- Свекре Борине, Борине, 
имаш ли нива голема, 
да жана, да се нажана, 
да нея, да се нанея.
Свекър Петкана говори:
- Снао Петкано, Петкано, 
имаме нива голема, 
девет е дена орана,
с девет чифта биволе, 
десети сиви волове, 
ако я цела ожанеш, 
целата гце ти арижа. 
Петкана рано станала, 
окана мажко детенце, 
и си на нива отиде.
Поби неткана люляла, 
остави мажко детенце, 
зафана ностат голема, 
цал ден Петкана жанала, 
жанала несен неяла, 
цал ден се не изправила. 
Сънцето тренти, заожда, 
на нивата края доде, 
тогай се Петкана изнрави, 
тури си сръна на рамо, 
и си дома в село отиде. 
Издои крави младочни.

задои крава Неделя, 
Неделя, рита, не стои. 
Петкана Недели думаше:
- Кяно Недельо, Недельо, 
загцо риташ, не стоиш, 
те ти телето до тебе.
Крава на Петкана думаше. 
Недельо, млада невесто, 
телето ми е до мене,
а кам ти тебе детето? 
Петкана се тогав сетила, 
че дете забоварила, 
фръли бело котленце, 
и си на нива отиде.
По натя срепша два вуци, 
и си на вуци говори:
- Вуци, братя дя сте ми, 
видохте ли мойто детенце, 
на нивата, на големата. 
Вуци на Петкана говорат:
- Петкано, млада невесто, 
детенце ти беше на нива, 
с бели рачички плескаше, 
с млечна уста гукаше.
Кога на нива отиде, 
грозно се люляла вееа, 
Петкана викна, заплака
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Тръгна Трена на гария
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Тръгаа Трена на гария, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
на гария, турска жатва, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
Майкя Трена леко учи, 
Трено, мрено, мрена рибо: 
Като идегп на гария, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
не бели се, не черви се, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
не поглеждай у турчето, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
турско око намихиува, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
турска рака ногциннува, 
Трено, мрено, мрена рибо. 
Трена майкя не нослугпа, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
набели се, начерви се, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
на зажана до турчето, 
Трено, мрено, мрена рибо. 
Кога било на ручоци, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
сите моми булгур чорба, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
Трена мома ориз чорба, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
кога било на нладнина.

Трено, мрено, мрена рибо, 
сите моми ориз чорба,
Трено, мрено, мрена рибо, 
Трена мома блажен зелник, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
кога било на вечера,
Трено, мрено, мрена рибо, 
сите моми блажен зелник, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
Трена мома младо ягае, 
Трено, мрено, мрена рибо. 
Кога било на нлагцане, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
сите моми бели нари,
Трено, мрено, мрена рибо, 
Трена мома се жътици, 
Трено, мрено, мрена рибо. 
Кога било на но ода,
Трено, мрено, мрена рибо, 
сите моми низ нортата, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
Трена мома на чардака, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
на чардака със турчето, 
Трено, мрено, мрена рибо, 
на чардак седи, мархит ниже, 
Трено, мрено, мрена рибо.
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Жани, наваляй невесто
Слушана от Василка Мшгова Гогова, м. Яздирасговци. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969г.

Свекар на снаа говоре:
- Жани, наваляй невесто, 
нивата да си ожанем, 
нивата, бела ченица, 
та 1це си дома идеме, 
ръкавете тце запретнеш, 
1це месиш бела ногача, 
тце наточа вино, червено, 
и тце те вода, невесто, 
у мила майкя ня тосте, 
сас твойто мажко детенце.

Невеста свекър нослуша, 
жанале, тцо са жанале, 
накрай са нива стигаале, 
на са си дома отипше. 
Невеста дете окана, 
запретна бели ракаве, 
омеси бела погача, 
наточи вино червено, 
па са на тосте отипше, 
у мила майкя и батца, 
с нейно мажко детенце.

Жани, наваляй невесто (втори вариант)
Слушана от Веселинка Атанасова Николова, м. Селянин. 
„Духовна култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", 
Динломна работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у „св. 
Климент Охридски", София 1969т.

Жани, наваляй невесто, 
нивата да си ожанем, 
у мила майкя на тосте. 
Жанале, тцо са жанале, 
доде ченица ожанат, 
бели овесе стигаале, 
доде са сичко ожанале.

нивата, бела ченица, 
па тце те вода невесто, 
доде са сичко овръле, 
тежки снегове са паднале, 
та си друмеве заличите, 
та не могле да отидат, 
у нейна майкя на тосте
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Дойна платно бели
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Дойна платно бели, не ми прапли платното,
овчар по брет оди, че ми е платно даровно,
та си стадо води. за свекар и за свекръва,
Брет се рони та пада, за зъви и за девере.
а Дойна му проговара: Овчар Дойна говоре:
- Овчаре, овчаре, - Дойне, мари убава,
не оди по брегове, не ти мата водата,
не рони праове, не ти праша платното,
не ми мати водата, моите овци го прашат.

Мома нее и се богу моли
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Мома пее и се Богу моли:
Дай ми Боже, овчар да си зема, 
че обичам на игрек да ида, 
че обичам на бачия да седа, 
че обичам цета да му рана, 
че обичам ведра да му мия, 
че обичам сирене да му сира, 
че обичам буталкя да му бутам.

Дали вали, дали гръми
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Дали вали, дали гръми, 
ели се рони каменна могила?
Ни вали, ни гръми,
ни се рони каменна могила.
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Пасла Магда, пасла Маща, 
сиво, бело стадо, 
та изпасла, та изпасла, 
един вакал овен.
Овен носи, званец за илядо, 
леко бие, на далек се чуе, 
дочуле го млади бегликчие, 
на на Маща нотиом говорат:
- Айде Магдо, стадо да преброим!
А Магда им отговара:
- Мойто стадо два, три пати броено.
Те на Маща ти ом отговарат:
- Дай ни Мащо, овен за илядо, 
овен за илядо, званец за петстотин.
А Магда им отговара:
- Не давам си овен за илядо,
овен за илядо, званец за петстотин.

Три ми звезди (втори вариант)
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Три ми звезди най-рано греале, 
пръва грее горе над селото, 
втора грее настред на селото, 
трета грее доле под селото.
Не са биле звезди на небото, 
най са биле моми у селото.
Трите стоят и се Богу молат.
Пръва се е Богу помолила:
- Дай ми Боже, орача да зема, 
че обичам вечер да го срегцам, 
че обичам навугца да му пера.
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Втора се е Богу помолила:
- Дай ми Боже, овчара да зема, 
че обичам на игрек да ида, 
ведра да му миа, цета да му рана.
Трета се е Богу помолила:
- Дай ми Боже, даскалче да зема, 
че обичам книто да му чета,
КЕГито да му чета, язе да се уча.

Карала Стойна кириа
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Карала Стойна тежка кириа, 
карала и се врънала, 
никой си Стойна не позна, 
че тя била млада девойкя. 
Карала и се врънала, 
запрела Стойна кервана, 
биволе у гьол да лежат.

волове на лад да пасат. 
Па влела Стойна в кочиа, 
саблекла мажка премена, 
облекла дреи момински, 
па е наванка излела, 
низ таа ладна кочиа.

Заплакала е вдовица
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Заплакала е вдовица.
на Стоянова гробница, 
плакала и нареждала:
- Либе Стояне, Стояне, 
стани ме либе научм, 
как да си гледам децата, 
без баша, либе, сираци,
без брапшо, либе, без лебец. 
Стоян се низ гроб обади:
- Чувай ги, либе, гледай ги.

лете по чужди стрънигца, 
зиме по чужди отегца. 
Децата дано очуваш, 
очуваш, да си пораснат. 
Послушала го Петкана, 
чужди е ниви жанала, 
чужди е урки изпрела, 
та си дечица изгледа, 
изгледа, книга изучи.
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Украдна Стоян, украдна
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

таман т  Стоян заназари.Украдна, Стоян, украдна, 
чичови брези биволе, 
татови мали волове, 
на т  Стоян закара, 
закара ного далече, 
на назар, на назаритцето. 
Скана им цена заиска, 
на биволе иска илядо, 
на мали волове, петстотин.

я го чича му че иде.
Като го виде Стоян, побегна, 
чичо му на Стоян говори:
- Стой Стояне не бегай, 
биволето сме стигаале, 
стигаале, море познале, 
и тиа мали волове.

Сънчице, мило, мамино
Слушана от Трънка Мичева, м. Хановете, родена м. 
Крушовица. Записана от Станислав Владимиров 1989г.

Сънчице, мило, мамино, 
ели ти майкъо зарачах, 
до пладне греом да грееш, 
от пладне в облак да зайдеш, 
че погореа жатваре, 
жатваре и говедаре, 
че изгореа косаче, 
косаче в роено ливаде.

Сънце на майка говори:
- Седех, майко, та гледах, 
два брата делба делиа, 
по пгиник жъти жътици, 
по регцо бели грошеве. 
На майкя си дел дадоа, 
дадоа урка, вретено 
да преде, та да се рани.
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Синко Русине, Русине
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Синко Русине, Русине, 
заран е ден Гергьовден;
Я иди, синко Русине, 
вав тая гора зелена, 
на старото пладнище, 
помами девет палаше, 
па приспи девет овчаре, 
та фани ваюто ягненце, 
та си го дома донеси, 
ягнето да си заколем, 
на свети Гьорги молитва!

ние молитва немаме, 
молитва, ваюто ягненце! 
Русин си майкя послуша, 
отиде в гора зелена, 
на старото пладнигце, 
помами девет палаше, 
па приспа девет овчаре, 
та хвана ваюто ягненце, 
та си го дома занесе, 
на свети Гьорги молитва!

Манол Петкани думаше
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Манол Петкани думаше:
- Либе Петкано, Петкано, 
нещо ще те попитам, 
правичко да ми кажеш. 
Три пати си се женила,
я кажи, либе, я кажи 
кое венчило най-мило: 
пръвото, или второто, 
или третото сас мене? 
Петкана дума на Манол:
- Либе Маноле, Маноле, 
като ме питаш да кажа, 
ще кажа, да не те лажа, 
ама ме е страх, Манолчо, 
и ние погача носееме.

нещо да не ми погъчиш. 
Пръвият беше сиромах, 
селски говеда пасеше, 
по кило брашно носеше, 
ала го сладко ядееме.
Вторият беше чорбаджия. 
Повторило, либе, проклетило. 
А третото, либе, сас тебе, 
третото, най-проклетото.Знаеш 
ли, либе, повниш ли 
на една сватба болярска, 
сичките бееме канети, 
и ние с теб отидооме.
Сите погачи носеа 
с уста викаш "Режи я!".
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Сите погачи ченични, с очи ми викаш " Не барай!"
нашта погача ръжена. Не е ли жално и тежко,
Когато на трапеза седнаме при нашто тежко имане,
сите погачи режеа, ръжена погача да меса?

Леле, легнала мома заспала
Слушана от Елена Мшгева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Леле, легаала мома, заснала, / 2 
Леле, нод дърво маслинено, / 2 
Леле, шарен си килим нослала, / 2 
Леле, с бела се кръна нрекрила, / 2 
Леле, ситна я роса избила, /2 
Леле, ситна бе като даж, / 2 
Леле, бела бе като снет, / 2 
Леле, таман бе сладко заспала, / 2 
Леле, подууна ветар торнянин, / 2 
Леле, той и кръпата отхдуа, / 2 
Леле, сепна се мома, събуди, / 2 
Леле, и почна люто да къне, / 2 
Леле, опустел ветре, торнянин, / 2 
Леле, опустел ветре, долнянин, / 2 
Леле, сега ли найде да дуаш/2 
Леле, таман бех сладко заспала/2 
Леле, заспала, засънувала/2 
Леле, мама ме на сан з^чеше, / 2 
Леле, сабота си глава не мий, / 2 
Леле, и бело пране не пери. / 2
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Провикна се бела ружа
Слушана от Марийка Цветанова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров 2012г.

Провикна се бела ружа, леле руже, бела руже 
Сред селото на мещана, леле руже, бела руже 
Аресал съм бендисал съм, леле руже, бела руже 
Пусти моми вакарелки, леле руже, бела руже 
Цело лето жътва жънат, леле руже, бела руже 
Па са бели и червени, леле руже, бела руже 
Га че слънце не виделе, леле руже, бела руже

Я тропнете, да тропнем
Слушана от Марийка Цветанова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров 2012г.

Я тропнете , да тропнем 
я скокнете да скокнем/2 
Че слънцето захожда 
момчето си отожда/2 
Гайдата си занася 
шарена гайда писана/2 
Шарена гайда писана 
със маниста низана / 2 
Та кой ли я написа, 
та кой ли я наниза / 2 
Поповата дъгцеря 
даскаловата балдъза/2 
Я тропнете , да тропнем 
я скокнете да скокнем/2 
Че слънцето захожда 
момчето си отожда/2
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Убава е Драгана
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

убава е Драгана, 
затцо и била убоста, 
кога я майкя не нугца, 
никаде една да оди.
ни с момите на оро, 
ни с невести навода 
Бог номогна Драгани. 
Поболи се майкя и, 
на заиска нонуда, вода 
студеня, букова, 
от кладенец, буковец. 
зема стовни гпарени. 
Стоя, Драгана, ногледа, 
не се фана у момите, 
не се фана у невести, 
най се фана у ергене, 
да води оро ергенско, 
до Р1лия, фален терзия. 
Па се премени Драгана, 
па си отиде Драгана, 
на кладенец, на буковец, 
водица да и донесе.
Там си завари Драгана, 
до три ора се играят.

Пръво оро се невести, 
второ оро се моми 
трето оро се ергене. 
па на Илия говори:
- Илио, фален терзио, 
сукното да ми прекроиш, 
без арпгин и без ножици, 
без игла да го сапгиеш. Илия 
дума Драгани:
- Моме Драгано, Драгано, 
сукното гце ии прекроя, 
без арпгин и без ножици, 
без игла гце до го сапгия.
Тизе моме, Драгано, 
погача да ми омесиш, 
без сито да я отсееш,
без вода да я замесиш, 
без отен да я опечеш. 
Драгана дума Илия:
- Илио, фален терзио, погача 
гце ти омеса,
сас коса гце я отсеа, 
сас съзи гце я замеса, 
на сънце гце я опеча.
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Събрале се момите, Яно Яне галено
Слушана от Марийка Цветанова м. Селянин. Записана 
от Станислав Владимиров 2012г.

Сабрале се момите, Яно Яне галено 
Снроти нетьк на тлака, Яно Яне галено 
Седеле гцо са седеле, Яно Яне галено 
Догореле си дръвата, Яно Яне галено 
Дониле си водата, Яно Яне галено 
Дозобале си гроздето, Яно Яне галено

Ишал ли си Павле
Слугпана от Марийка Цветанова с. Вакарел, родена м. 
Селянин. Записана от Станислав Владимиров 2000г.

Р1шал ли си Павле в вакарелско поле, /2/ 
Виплал ли си Павле, моми вакарелки. /2/ 
Слушал ли си Павле, песните им кръпши, /2/ 
На полето Павле, само как са сръчни. /2/
Кога песни пеят, песните им звънят. /2/
Кога оро играт, земята се тресе. /2/
Че са тие Павле бели и червени, / 2 
бели и червени, весели засмени. /2/
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Първата група за автентичен фолклор в с.Вакарел, 
1953година
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Доде бе Ненка маненка
Слушана от Дафинка Божичкова, м. Дратеовпд. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.
Доде бе Ненка маненка, 
в село айдуци немаше, 
откак Ненка норасте, 
в село айдуци додоа, 
цало е село бегало, 
само Ненка остана, 
гертефа да си доплива, 
разбоя да си доткава, 
П1ила е, дотЕЕИла го, 
ткала е, доткала го. 
Тръгаала Ненка да бета, 
до стред е село стигаала, 
айдуци Ненка фанале, 
в гаста я гора завеле, 
буен са огин наклале, 
вакал си овен заклале.

на Ненка са го нредале, 
ненка да им го онече.
Доде го Ненка онекла, 
бело си лице окади, 
танки си нръсти изгори, 
вити си вежди онръли, 
дребни си съзи нророни. 
Войвода Ненки говоре: 
-Знаегп ли, Ненке, новнигп ли 
кога бе разбер година, 
кога бе сугпа голема, 
язе бех у вас ратайче, 
на си се болен разболех, 
на ти поисках водица 
ти ми не даде водица, 
а най ми даде помия.

Драгана по двор одеше
Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Дипломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Драгана по двор одеше, 
люто Бощана кьнеше 
златно кандило миеше, 
и го пред Бога палеше, 
люто си Бощан кьнеше. 
Бощане, мори, Богдане, 
Бог да те мори убие!

Сногци донесе, Богдане, 
братова рака, кръвава, 
с пръстена на раката, 
и на пръстена, името. 
Богдане, мари Бощане, 
Бог да те мори убие, 
вече ми сосе додеа.
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кръвави дреи да пера, 
тръговски глави да крия. 
Онаа ми вечер донесе, 
на тръговеца, на чичо ми.

на чичо Р1лия главата, 
Чуда се каде да я крия. 
Богдане, мори, Богдане, 
Бог да те мори убие!

Засвирил кавал в усое
Слугпана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Засвирил кавал в усое, 
в усое, тевно нресое, 
Драгана двори метегпе, 
на фръли майци метлата, 
и си на майци думагпе:
- Мети си, майко, дворове, 
рини си тейко, гаойове, 
я гце да ида да вида, 
дек свири кавал в усое.
Ако е моето братче, 
надай се, мамо, надайсе, 
напролет сас кошник ягоди. 
Ако е моето либе, 
моето либе айдут Никола, 
нас(дай се, майко, надай се, 
напролет с мажко детенце. 
Па е отишла в усое, 
усое, тевно присое.
Чека я, майкя, чека я.

напролет с кошник ягоди, 
чека я, майкя, чека я, 
напролет с мажко детенце. 
То не било брата и, 
най бил айдут Никола, 
Никола, дружина оставил, 
та си с Драгана отишел.
Па т  стигаале, стигаале, 
Николовите другаре, 
другаре, върли айдуци.
Па т  фанале, фанала, 
в стред са т  гора отвеле, 
дек има два бука, близнака. 
Там са Никола и Драгана, 
за двата бука връзале. 
вав очи да се не гледат, 
сас раце да се не стигат. 
Така им душата излела.
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у  гора зелена дръво яворово
Слушана от Марика Ежова м. Селянин. Записана 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

У гора зелена дръво яворово, 
нод дръвото Демян ранен лежи, 
на него са до три люти рани, 
една рана, рана курпгумлия, 
друга рана, рана сачмалия, 
трета рана, от черната чума.
До него седи Яна мила сестра, 
дари дере, та рани увива, 
коса кине, та т  нревръзва, 
на Демяну тиом говори:
- Болат ли те твои люти рани?
Демян на Яна тиом говори:
- Що е рана, рана курпгумлия, 
гцо е рана, рана сачмалия, 
тие болат, болат и не болат, 
гцо е рана от черната чума, 
таа боли, като оп>н гори!
Багца немам, зеетин да кугги, 
майкя немам, восак да донесе, 
либе немам,меелем да направи.
Та ти сестро да ме полекувагп!
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Цар Мурад мари думаше
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Цар Мурад Мари думаше:
- Айде се, Маро нотурчи, 
да станеш турска царица, 
на висок чардак да седиш, 
жътици, грошеве да броиш, 
ситен Маргарит да нижеш.
Мара на Мурад думаше:
- Царо ле, царо Мураде, 
яз не сам, царо, свикнала, 
на чардаци, царо, да се да, 
жътици, грошеве да броя, 
ситен Маргарит да нижа.
Язе сам, царо, свикнала, 
на сиромашки тегло българско.

Турчин робиня караше
Слушана от Парапжева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Турчин връви низ равни друмеве, Турчин я бие през белите раце:
па като връви, друмеве се тресат, - Фръляй си море мажкото дете,
друмеве се тресат, робини карат. оди, да одим, дружина да стигнем.
Сите робини вав куп връвеа, Янка на турчин тиом продума:
Янка, робиня най-одзаде оди, - Как да го фръла, като е мило,
най-одзаде оди, дете си носи. язе сам била попова снаа,
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девет години дете немала, 
па сме одиле, та сме сбирале, 
билки и коренье, та сам варила, 
та сам варила, та сам ги пила, 
мажко детенце сам си сдобила.
Как да го фръла на равни друми?
- Фръляй го, фръляй, оди да одим, 
оди, да одим, дружина да стигнем. 
Па е настала гора зелена, 
на стред гората вита ела зелена. 
Янка отвръза свилени пояс.

па го завръза на танка ела, 
на танка ела на дете люлляла.
Па си остави мажко детенце, 
па го залюля, Янка, заплака:
- Нани ми нани, синко Найдене, 
падне гце роса, окапе гце те, 
доде кошута, надои гце те, 
ду у не гце ветар, залюля гце те. 
Нани ми, нани, голем да станеш, 
юнак да станеш, майкя да тръсиш, 
майкя да тръсиш, майкя робиня.

Ей, горице
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Ей, горице, горо ле зелена.
Що си, горо, рано новеенала, 
рано горо, рано, та без време, 
нред ден,горо,нред свети Р1лия 
Дали те е слана осланила, 
ели те жар опожарила, 
ели те е секира нросекла?
А, гората тиом нроговара:
- Нито ме е слана осланила.

нито ме е жар опожарила, 
нито ме е секира нросекла. 
Сногци турци низ мене минаа 
минаа, клети робе нрекараа.
С нодзе ми корене крътиа, 
с раце ми саци кръпгиа, 
за сенкя да си нанрават.
За това сам рано новеенала.
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Седнал е Дамян да яде
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Седнал е Дамян да яде, 
да яде Дамян, да ние, 
с негови девет синове, 
с негови осем снаи, 
с негови седем унуци. 
Най-малка снаха Еленка, 
не седа да яде и да ние. 
Дамян Еленки продума: 
-Снао, Еленке, Еленке, 
кому си, снао, сръдита, 
дали на свекар, свекръва, 
ели на девере и етръви? 
Еленка свекар продума:
- Свекре ле, стари багцица, 
не сам тате сръдита, 
ни на свекар, свекръва, 
ни на девере и етръви. 
Сногци сам, тате, одила, 
на айдупжото кладенче. 
Там си тате заварих, 
турци ,до три билюка, 
четвръти, Янко потурнак. 
Печено ягне ядеа, 
червено вино пиеа, 
по турски се, тате, сговарат, 
у назе, тате, да додат. Вазе, 
тате, да погубат, 
сас деветте ти синове,
Вазе, тате, да погубат.

сас деветте ти синове, 
назе тате да потурчат, 
сас моите осем етръви, 
менека тате да водат, 
кръвави дреи да пера, 
остри им сабли да триа. 
Дамян Еленки продума:
- Не бой се снао Еленке!
Па си синове повика:
- Синове, девет синове, 
я стаяйте и се гответе, 
портите да заключите, 
малката врата немойте, 
от тамо турци да вленат, 
по-лесно да се справиме. 
Сите сас сабли милвайте, 
Янко те жив да фанете,
Янко те, потурначето.
Доде си това издума, 
турци на порти викаа:
- Дамяне, чорбаджи Дамяне, 
я излезни да се видиме. 
Дамян се от кьопжа обади, 
-Идеме айол иде ме.
Па са се на бой фанале.
Сите са турци изклале,
Янко те жив са фанале, 
и са го ратай туриле, 
свинъете да им пасе.

140



Па тръгнааме с баче
Слушана от Елена Мшгева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

При мене додоа.Па тръгаааме с баче, 
плума да береме, 
в церова гарина, 
на сме брале с баче, 
от ручок до пладне. 
Па седнааме с баче, 
малко да починем, 
водица да пиинем. 
Нетцо шумка шумна, 
баче си побегаа, 
сама ме остави, 
в церова гарина.

дор три млади турци. 
Пръви турчин каже, 
дай да я убием.
Втори турчин каже, 
дай да я потурчим, 
с назе да я водим, 
у наша Турция.
Трети турчин каже, 
дайте да я пугцим, 
аир да направим, 
дома да си иде.

Рачай, зарачай
Слушана от Геортена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров през 1993т.

Рачай, зарачай позел Антело, Па и изпрати нейната майкя,
чини, 1ЦО чини твоята майкя, па и изпрати едно илядо,
да ти изпрати едно илядо, чича и даде второ илядо,
чича ти да дава второ илядо, па си откупи пръвото либе.
да си откупиш пръвото либе. Та да не оди връзан по гора.
Та да не оди връзан по гора, връзан по гора, кован по поле.
връзан по гора, кован по поле. Да го не карат турци, арапе.
Да го не карат турци, арапе, турци, арапе в те впи зандане. 
турци, арапе в те впи зандане.
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Грозно ме глава заболе
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Грозно ме глава заболе, 
люта ме треска затресе, 
между две гори зелени, 
между два дола студени. 
Нема си никой нри мене, 
водица да ми нодаде, 
сенчица да ми нанрави.
Над мене се вие славейче.
С крилца ми сенкя нанрави, 
с човка ми вода донесе.
Язе на ниле продумах:
- Пиленце, славей, пиленце, 
гцо сам ти аир направил,
та и ти аир ми правиш.
- Стояне, позел, Стояне,

знаеш ли, Стояне, повниш ли, 
кога беше разбер година.
Вие се беете сабрале, 
до седемдесет юнака.
Турците да ви прогонат, 
гората с жар ожариа, 
та си гората гореше.
Гнездо ми беше стред гора, 
матех манечки ниленца.
Сите юнаци, минаа, 
минаа и заминаа.
Ти ми гаездо сагледа, 
посегаа, зема гаездото, 
та го из гора изнесе, 
та ми спаси ниленца.

Снощи е Янка низ гора слела
Слушана от Марика Ежова м. Селянин, родена с. Мирово. 
Записана от Станислав Владимиров през 1993г.

Сногци е Янка низ гора слела, 
низ гора слела, у село влела, 
у село влела, байрак побила, 
байрак побила, турчин убила, 
турчин убила, ем го е скрила 
в багцини те впи зимници.
Янка са я фанале, на суд я карале.
Са я карале, са я судиле.
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Янка се една дума думала:
- Не сам го убила, не сам го крила.
Юнак е била, та го е убила, 
ербан е била та го е скрила, 
у багцини тевни зимници.

Надвечер се робе препродават
Слугпана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Надвечер се робе препродават, ее робе препродават. 
Продава се тездава девойкя, ее тездава девойкя.
Продава я турчин у джамия, ее турчин у джамия.
Купува я керкез от керкозко, ее керкез от керкезко.
Пари брои, мома в лице гледа, ее мома в лице гледа.
Що е лице, лице за гледане, ее лице за гледана.
Пари брои, мома в снага гледа, ее мома в снага гледа.

Що е снага, снага за кършене, ее снага за кършене.

Що си горо повейнала
Слугпана от Марийка Цветанова с. Вакарел, родена м. 
Селянин. Записана от Станислав Владимиров през 2012г.

Щ о си горо повейнала,бело Раде, Сбогом,сбогом малки моми,6ело Раде,
повейнала, посърнала. Любени, недолюбени.Втори синджир
Дали те слана ослани, бело Раде, се девойки,бело Раде,
ели те огин изгори. те си жално нареяадая.
Нито ме слана ослани,бело Раде, Сбогом, сбогом танки даре,бело Раде,
нито ме огин изгори. Правени, недоправени.
Снощи от тука миная,бело Раде, Трети синджир се невести, бело Раде,
три синджира млади роби. те си жално нареяадая.
Пръви синджир се ергене,бело Раде, Сбогом, сбогом малки деца,бело Раде
те си жално нареяадая. баняни, недобаняни.
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Море, Стояне, Стояне
Слушана от Георгена Стаменова м. Селянин, родена м. 
Мечковци. Записана от Станислав Владимиров нрез 1993г.

Море, Стояне, Стояне, 
на два те друма вардеа, 
на третия те фанаа. 
Черни ти връви развиа, 
надзад ти раце връзаа, 
на те, Стояне, караа, 
у Ерил нона на конак. 
Пона има две тцерки, 
и трета Гюла, снаа му, 
бело си млеко буташе. 
Две моми дворе метеа. 
Стоян на Гюла говоре:
- Гюле, ле снао нонова, 
какви са тиа две моми,
З Ъ В И  е л и  К О М П 1И Й К И ?

Гюла на Стоян говори:
- Стояне, олан, Стояне, 
та 1ЦО ти требе да ниташ, 
заран 1це да те обесат.

у царевите дворове, 
царица саир да гледа. 
Стоян на Гюла говоре:
- Гюле, ле снао нонова, 
негцо гце да те мола, 
я, дай ми. Гюле, едната, 
ризата да ми онере, 
я, дай ми. Гюле, втората, 
чомбаса да ми разрепги. 
Обичам, Гюле, обичам, 
кога юнака обесат, 
ризата да му се белее, 
чомбас да му се ветрее. 
ПДе доде старо и младо, 
да гледа. Гюле, да чуе, 
как тене млад българин, 
за нигцо. Гюле, никакво, 
че дума лоша съм рекал, 
че царицата е гръкиня.

144



Провикна се дели Иван
Слушана от Елена Мшгева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров нрез 1993г.

Провикна се дели Иван, той тце ни е войводата,
от гората, от зелена: Па излеле на планина,
- Саберете се левене, па сабрале суи дръва,
се левене като мене, та наклале буен отен.
да станеме айдуте. Па фанале вакал овен,
да гоним керкезе, турци. и го в отена фрълиле.
Ще саберем суи дръва, Огин тляе, овен бляе.
ше накладем голем отен, Сите айдуте заплакаа,
гце си фанем вакал овен, дели Иван не заплака,
гце го фрълим вав огина. Той си стана войвода.
Кой се сдръжи да не плаче, войводата на айдутите.

Сичка се е гора листом зеленила
Слушана от Елена Митева м. Дратеовци. Записана от 
Станислав Владимиров през 1993г.

Сичка се е гора листом зеленила, 
само едно дръво не гце да зелени, 
под дръвото ранен юнак лежи.
Ранен юнак лежи с три люти рани.
Пръвата е рана, рана сачмалия, 
втората е рана, рана курпгумлия, 
третата рана с нож е прободена.
Юнака лежи, душа му излаза.
Кой си юнака рани с тиа люти рани?
Тиа саго раниле, турци анадолци.
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Оздоле идат сеймене
Слушана от Парашкева Илиева, м. Селянин. „Духовна 
култура и фолклор на с. Вакарел, Софийско", Динломна 
работа на Василка Атанасова Р1лиева в С у  „св. Климент 
Охридски", София 1969г.

Оздоле идат сеймене, 
айдупжа глава носеа. 
Минаа села, градове, 
никой главата не нозна. 
Стигнале село Койнаре, 
Койнаре и Таджиларе. 
Оздоле иде бабичка.
Щом я виде, заплака:
- Синко, Найдене, Найдене, 
така ли сам се надала.
Кога сам тебе гледала, 
на ч)Ача не сам легала, 
на лакат сам нреснивала. 
Така ли е майкя мислила

главата на кол да ти носат, 
но села и но градове. 
Сеймена бабата тишеа:
- Аферим, бабо, машала, 
мълчи, бабо, не плачи, 
барем си син очувала, 
ем левен, бабо, ем юнак. 
Доде Найдена фанааме, 
девет планини минааме, 
доде му раце връзааме, 
девет синджире скинааме, 
доде му глава земааме, 
девет сме сабли стропгиле. 
Аферим, бабо, машала.
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НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ ВАКАРЕЛ 
ЗАПИСАНИ ОТ АНГЕЛ ВукуРЕЩЛИЕВ 

ПРЕЗ 1898 г.
Картоните на записите според Мултимедийната 
база данни за българската фолклорна музика на 
Института за изследване на изкуствата при БАН 
К1;1;р://ти81саг1;лтЬт.Ьа8.Ь§

Ангел Букорешдиев
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Вела е тлака тлачила

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа
ЬЩ>:// ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4561 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004561 .С1Б

е 'шлбШл

. 'тлл. _Ил 'гплл '1.Ц .ЛЛ

 ̂ ^___
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^  ^̂ .̂ ййГ

&4Г
Ау с̂сс̂  еЗ ♦

_ в̂- 
*̂ 51̂  «-''̂ ййят?
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Похвали се джан Дафина

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4562 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004562.С1Б

V ( 1 г И

1̂ге<ил,*«гдайг' 

4̂  агг̂
Л>г9 ^

2/̂ и _

йЛ7«С>*<(:
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Ах вода тече, вода тече

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4581 
Фото на записа
Ь1:^: / / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/Ми11:1тес11а / СгарЬ/М0004581 .С1Б

~ Т ^ ~ *

^  —̂1* -г< ф/л ^ ле -м

к̂ и*у /̂ У __________
,̂ _ / ̂ ог  ̂)

иил̂в̂ляг АТ,
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Сама Драгана жънала

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4559 
Фото на записа
Ь1:^://ти8каг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004559.С1Б 

С лж л ^ 4,ла лл

* и '  ̂ *ц  ̂ \
--- '1Л АСЛ

га -«а _______ ИЛ _ .*л -

//а  ^
Ая /  _
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1̂емес2̂  бф/С гт/ ^сгти^
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/ИХ 4^0.
- .  .  ^  п„с^^_ -с,- ^ .

/̂ Лл*-е4о! <■ , ̂ ДДу ^
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Ей, пусто наше пиле, Гепе, живувапе

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4560 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004560.С1Б

^м, ллш е п и л е, ^1еке ,
''Мо 1/̂ !̂

< ' ЯЛ1 - тл , к̂ т/а, Л-г —н* , ^  — «<г.
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4 лгй' ЛЙ

//агш№и ,, , Мв( ягк
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„ .- ,. ^  -*■? гдагея/
4̂ /алягг1 Аг-̂ <->а/̂ а_ -('̂ от.Я

152



Моме, Васильо, Васильо

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4565 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004565.С1Б

- с** --~€̂

~ ^  ̂А ^ __ ___ -
-  ̂ _

. - Ж^<_дге*е#нггтг* ' - *^
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Гради Тодор крайна кула

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4566 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004566.С1Б

Ои

М^шми̂  с̂ум»_ . 
/й-  ̂ /-е̂ и̂ *̂С4&
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йг/ тт и̂е/ Хлчгг̂
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/4̂ _  ̂ гг̂ а̂/л.
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Изяздило лудо младо

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4567 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004567.С1Б

Л - ^  ^ ро .ЛЛЛ - 0̂  ̂ ^  ГШЗ̂ :ку ^л-^ ил -л?.
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/7^1^елю ‘̂ рши/
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Гора се листом разлиства

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4568 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004568.С1Б

С& лисмгеи/г .
-см
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Полудя Свилен, побесня

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4569 
Фото на записа
ЬЩ>://ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004569.С1Б

-------------- -----------------------у -^ --- ,--------^ .------------------
С А г-м м г ■пвчМ с-иА, &€, е х е  и>-
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■4̂
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Рано рани свети Георги

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4570 
Фото на записа
ЬЩ>://ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004570.С1Б

& на

^  — т/ р4к. — «« -та. ги ̂  рл — .

д,4̂ €сг:еъ
■2? йгр

сс-' сх‘-̂ ж̂ -(Уп̂  -«ЯГ
«- , ^^/звййгя..
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Сокол прелетя

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4575 
Фото на записа
Ь1:^://ти8каг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004575.С1Б

- & --- - ггг̂  «  ̂^ __»&4~-нЛ-
%

-  -  2̂  _ .
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-------  /4 _^̂ иг.л̂ е̂  ___ __
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Припаднала тевна мъгла

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4576 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004576.С1Б

Т1р.4л'па2нллл т е/м

^ . 1 )  I
Л/Ш

//и  ^  у̂ &йг
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Слънцето трепти да зайде

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4563 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004563.С1Б

Слл4с — - -тх) Не«Мо л ---с
а̂ Я т- 2Л----  ^̂пм — й? — ад

________  _
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Седнал е Дамян да яде

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4564 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004564.С1Б

й» ЛЯе.

3 _  а  ^ о
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Маре, Никола, Никола

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4571 
Фото на записа
Ь1:^: / / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/Ми11:1тес11а / СгарЬ/М0004571 .С1Б

Г и н ел а

•М̂  Дя —160 .лик. ^  ^

-   ̂ д?? гга?̂ д̂ 7г/,.̂ и̂  _
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Ой Донке, Донке хубава

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4572 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004572.С1Б

&
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164



Стано ми лелина мори

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4573 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004573.С1Б
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Тодоро, Тодоро, тръгнала Тодора

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика 
Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4574 
Фото на записа

/ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004574.С1Б
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Разплакала се, горо. Стара планина
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Сама се е мома излагала
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Пустото турче море Алия

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
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Рашке ле, конакчийке ле

Записана от Ангел Букорещлиев през 1898г.
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Картон на записа

/ / ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/каг1:оп.а8р?2ар18ГО=4580 
Фото на записа
ЬЩ>://ти81саг1:лтЬт.Ьа8.Ь§/МиШтес11а/Сгар11/М0004580.С1Б

^ лш ле л е, л л .

«ле

I
С'

Ш
~м** — Аел -Яя.

///̂ »«̂  X

Л '̂и/ лгр

е ^ . б с г  .  . ,

'̂ уЦ.̂  €̂ с\_
//&
С М̂̂Л,Р̂Л•̂ (Г̂ч̂̂Р / у ,

170



Речник на диалектните думи
- А -
абата - връхна дреха от груб 

домашен плат 
абер - съобщение 
авлия -място насадено с овошки 

ИПИ затревено пред дома 
айдушка- хайдужка 
акъла да ти кайдише- да си 

загубиш разума 
алал да ти е - да бъде за добро 
- Б -
бета белия - вид пшенлща
берекет- плодородие
биле - билка
Божича - Коледа
бой - ръст
Боле - дано
брези биволе - биволи с бяло на 

челата
бунище- място за струпване на 

торта и отпадъци 
- В -
в годинк влезнала- порастнала 
вайдудулки- момичета, които 

пеят и играят на празнлжа за
дъвд

веенеш - вехнеш, жалиш 
вовеле - въвели 
воз - до
В О З С О Н !^  -  ЗаСЛОН1Ф 1

- Г -
геракйна - женска птица сокол 
гладйя - неплодородна година 
говоре- говори, проговаря 
годеваш - годяваш 
Гради - съгравда 
гривненца-гривн1 г̂чки

- д -
да те не зайде сънцето-да умреш 

до залез 
даж-дъжд 
далек-далече
демир бой - вметната дума без 

значенке 
д е ш щ а .  - красива 
Деян ти, ресан ти, реснк кос, 

зелен лос-вметнати думи без 
значенке 

дйра-търся 
доила- кърмила 
доовдане-идване 
дореда, 60 
Елен делен, 23 
- Е -
Епен делен-вметнати думи без 

значенке 
есенъо-есенен посев 
- Ж -
жена-женя, омъжвам 
- 3 -
залудо-напразна 
заггив-свадбен обичай преди 

годежа 
запирам- спирам 
заран-сутрин 
затакна-закича 
земаа-взеха 
зингии-конска сбруя 
зъви-зълви, сестри на съпруга 
- И -
Игната-Игнажден
изгнои-разкапа
изнела-изнесла
- К -
кпйнци-пиронк за подковаване 

на животни
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кован колан-метален, най-често 
сребърен колана 

кове-подковава 
ковчаг-ракла 
Кольоте - на Кольо 
К у ш 1- иконк 
- Л -
Лен перо, лен памперо, коз ларо- 

вметнати думи 
либи-люби 
ливолвере-револвери 
люляла-люлка 
- М -
малка врата-задна врата
месеца-луна
морйя-мор
- Н -
на дукван-поднесено лрхчно 
на един стих -на един дъх 
на момче язик развръза-момчето 

проговори 
на свети Йован да иде-да ходи в 

Рилския манастир 
на сите темян пупшла- 

прекавдала с тамян 
на ситни, дребнк редици-на 

тънки плитки 
на суд карат-ходят на съд 
наванка-навън 
навлеле-влезли
налбатин-подковач на животни
небото-небето
непознан1жо-непознат
нийнк-тяхни
нимното-тяхното
нкне-сега
нога-крак
ного-много
нодзете-краката

Носи ли мойто носене-облча ли се 
като мен 

ношкя-през поща 
- О -
обраа-обраха
отин-огьн
бди ли мойто одене-ходи ли като 

мен 
одила-ходила
оката-ока, турска мярка за тегло и 

обем 
опера-изпера 
отблева-блее 
- П -  
па-та
пелешати-с обици 
пиле-птица 
плочи-подкови 
по полепо полето 
побола-разболея 
поболи-разболя 
погореа- ожадняха 
подлюти-възпали 
подоила-накърмила 
полите-долната част на женска 

дреха 
помреа-припаднаха 
портата-голяма дворна врата 
постатчршкята-жена която първа 

жъне в редицата жътвари 
прекованк витици-вметнати думи 
прекрила-покрила 
премена-облеча 
приглашат-пригласят 

Проди- ела 
П ри н адила -паднала 
пролетно-пролетни култури 
пръвака-първак, силна ракия 
пръстена, менанлршта-венчален 

пръстен
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пулпас-люлка от върбови пръчки 
- Р -
раздреме-разсъни 
разигра- разиграе 
рана-храня 
рани-храни
рано рани-стана рано сутринта
расила-поръсила
Раснк-пораснк, израсни
решто-еро сито
рогат колак-обреден хляб

р о д а - р о д Б ш н к

ручоци-хранене м е ж д у  закуску и 
обяд 

- С -
саанеш-съхнеш
сабаале-сутринта
сапиалици-дойнк овце
салкъм-чепка
санър-гран1щ а
сваи-свахи
секакви-всякакви
сенкя-сянка
сйнорето-границите м еж д у  

нквите 
ситно одене-кокетно ходене 
ставйле-събрали 
старойкя-стар сват 
стред-по средата 
срш о-женска дреха 
съзи порбнлФте- разплакали се

- Т -
тажна-тъжна
танка-тънка
тевен-тъмен
тевнвда-тъмн1щ а, затвор 
тевн1^ара-надзирател в затвор 
Тйзе-ти
толчаво лето-голямо лято 

трбпш-чупи
трън1щ а-място обрасло с трънк 
- У -  
ума-хума 
_ ф _  
фала-хвала 
фърлат-хвърлят

-ц-
цанат-наемат
ц ^ е-ц ел у н е
- Ч -
чакмакчршкята-многознайн1щ а, 

клюкарка 
чеелите-чехлите 
ченитта -птттенитта 
червена ченица- вид пшенлща 
чомбас-перчем 
Чубра- чубрица 
чувай-отглелдп;ай 
- Я -
яана-яхна
язе-аз
япунджака- ямурлука
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Мале, мила мале------------------------------------------------------------------------------------ 79
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на порти се притропа, либе и в кагци влезе.------------------------------------------79
Месечинке ле, Д енице-------------------------------------------------------------------------- 80
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до Великден да нанопигп, до Гергьовден да разцафтигп, да разцафтигп, 
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гора зелена,-------------------------------------------------------------------------------------------87
че гце водие отбор дружина.----------------------------------------------------------------- 87
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Провикна се бела ружа-----------------------------------------------------------------------130
Я тропнете, да тропнем-----------------------------------------------------------------------130
Убава е Драгана----------------------------------------------------------------------------------- 131
Събрале се момите, Яно Яне галено----------------------------------------------------132
Ишал ли си Павле--------------------------------------------------------------------------------132

РАЗБОЙНИЧЕСКИ ПЕСНИ------------------------------------------------------------------- 133
Доде бе Пенка маненка-----------------------------------------------------------------------134
Драгана по двор одеше------------------------------------------------------------------------134
Засвирил кавал в усое-------------------------------------------------------------------------- 135
У гора зелена дръво яворово--------------------------------------------------------------136

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРОДИИ ПЕСПИ------------------------------------------------------137
Цар Мурад мари думаше---------------------------------------------------------------------138
Турчин робиня караш е-----------------------------------------------------------------------138
Ей, гор и ц е-------------------------------------------------------------------------------------------139
Седнал е Дамян да я д е ------------------------------------------------------------------------140
Па тръгнааме с баче---------------------------------------------------------------------------- 141
Рачай, зарачай------------------------------------------------------------------------------------- 141
Грозно ме глава заболе------------------------------------------------------------------------142
Снотци е Янка низ гора слела--------------------------------------------------------------142
Надвечер се робе препродават------------------------------------------------------------143
Море, Стояне, Стояне-------------------------------------------------------------------------- 144
Провикна се дели И ван-----------------------------------------------------------------------145
Сичка се е гора листом зеленила-------------------------------------------------------- 145
Оздоле идат сеймене--------------------------------------------------------------------------- 146

НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ ВАКАРЕЛ ЗАПИСАНИ ОТ АНГЕЛ БукуРЕЩЛИЕВ
ПРЕЗ 1898 г ---------------------------------------------------------------------------------------------------147

Вела е тлака тлачила--------------------------------------------------------------------------- 148
Похвали се джан Д аф ина------------------------------------------------------------------- 149
Ах вода тече, вода тече------------------------------------------------------------------------150
Сама Драгана жънала-------------------------------------------------------------------------- 151
Ей, пусто наше пиле, Гене, ж ивуване--------------------------------------------------152
Моме, Васильо, Васильо-----------------------------------------------------------------------153

179



Гради Тодор крайна кула------------------------------------------------------------------- 154
Изяздило лудо младо-------------------------------------------------------------------------- 155
Гора се листом разлиства------------------------------------------------------------------- 156
Полудя Свилен, побесня---------------------------------------------------------------------157
Рано рани свети Георги-----------------------------------------------------------------------158
Сокол п релетя------------------------------------------------------------------------------------ 159
Припаднала тевна мъгла---------------------------------------------------------------------160
Слънцето трепти да зайде------------------------------------------------------------------ 161
Седнал е Дамян да яд е------------------------------------------------------------------------162
Маре, Никола, Никола------------------------------------------------------------------------163
Ой Донке, Донке хубава----------------------------------------------------------------------164
Стано ми лелина мори------------------------------------------------------------------------165
Тодоро, Тодоро, тръгнала Тодора------------------------------------------------------- 166
Разплакала се, горо. Стара планина----------------------------------------------------167
Сама се е мома излагала----------------------------------------------------------------------168
Пустото турче море Алия------------------------------------------------------------------- 169
Рапже ле, конакчийке л е ---------------------------------------------------------------------170

Речник на диалектните д у м и ------------------------------------------------------------------ 171
Съдържание:------------------------------------------------------------------------------------------ 174
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