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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Издавая первую книгу древшіхъ болгарскихъ народныхъ 
пѣсенъ подъ заглавіеыъ,,Веда Словена11,<;'},я непадѣялся, что 
буду впослѣдствіп ішѣть счастіе открыть іі собрать въ 
Родопскпхъ горахъ гораздо бодѣе богатое сокровнще паыят-
ппковъ древней славянской народной культуры непзвѣстныхъ 
авторовъ, въ неизвѣстной странѣ Македоніп и еще ыенѣе пз-
вѣстныхъ временъ. 

Эти-то былины древне славянскаго прошедшаго содер-
жатся именно въ обрядныхъ пѣсняхъ, которыыи я наполнилъ 
ѳтотъ второй томъ столь заыѣчательпыхъ, рѣдкихъ п харак-
теріістпческихъ особепностей, которыя весьма важны не только 
по форыамъ ихъ языка, но и по ихъ миѳологическому содер-
жанію, т а к ъ что о нхъ великой древности соынѣватьсй нельзя. 

Предоставляя ученныыъ изслѣдователяыъ опредѣлнть вре-
ыя и вначеніе пѣсенъ и выяспить разныя ыетаыорфозы, кото-
рыыъ безъ всякаго соынѣнія иодвергались теченіеыъ вреыени 
эти былипы духовнаго склада нашихъ давнихъ предковъ, я 
довольствуюсь болѣе фактоыъ гроыаднаго количества собран-
ныхъ н открытыхъ ыпою древнихъ болгарскихъ нѣсенъ и 
случайпостію обстоятельствъ, благодаря которыыъ, я ыогу 

*) «Беда Словеиа»—Вългарски народнп песнп отъ предпсторпчно 
п предхристіанско доба. С»ткрылъ въ Тракпя п Македонія и пздалъ 
Стефанъ И. Всркоипчъ. Београдъ 1й"4. 
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при содѣйствіи славякскнхъ патріотовъ, пздать этотъ сбор-
никъ въ Россіи, гдѣ столь мпого высокоуважаеыыхъ славян-
скихъ ученыхъ, фплологовъ, лннгвистовъ и разныхъ спеціа-
листовъ славяпской науки, которые въ состояніи будутъ оцѣ-
нить и изслѣдовать во всѣхъ отпошенінхъ этотъ долго и до-
вольно трудпо собранный мвою ыатеріалъ. 

Въ этоыъ второ.мъ томѣ находнтся нсключнтельно обряд-' 
ныя пѣсни, раздѣляющіяся на двадцать одннъ разныхъ празд-
ннковъ, изаключающін въсебѣдо 1 5 , 0 0 0 стиховъ, вслѣдствіе 
чего этотъ томъ далеко болѣе объемистый, чѣмъ первый. 

Хотя я желалъ иомѣстпть въ немъ всѣ обрядныя, до сихъ 
поръ собранныя мною пѣсіін, около 3 0 , 0 0 0 стнховъ, по, впдя 
въ настоящее время невозмошность такого предпріятія, я дол-
женъ былъ огранпчиться только тщательнымъ выборомъ луч-
шихъ пѣсенъ, лиінь скорѣе нредставіггь этотъ томъ въ руки 
читателя. На сколько я успѣлъ въ своеыъ желапіп, это предо-
ставляю рѣшпть будущимъ изслѣдователямъ этнхъ неизвѣст-
ныхъ намятппковъ славянской старины. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ праздниковъ я помѣстилъ въ 
эту книгу еще два прибавленія, изъ которыхъ въ первомъ 
находятся пѣснп одного только пѣвца, а во второмъ включены 
нѣкоторыя пѣсни, могущія послужить нѣсколько къ разъ-
ясненію болѣе темныхъ вопросовъ родопскихъ открытій 
вообще. 

Немогу необратпть далѣе вниманія читалеля, что въ этомъ 
сборникѣ болгарскпхъ народныхъ пѣсенъ замѣчательны кроыѣ 
старославянскихъ словъ, также и слова нензвѣстнаго ынѣ 
какого-то другаго языка, но которому нельзя отрпцать въ 
сродствѣ съ индо-европейскиміі языкаміц есть даже н та-
кихъ языковыхъ элементовъ и выраженій, непонятпыхъ даже 
и сампмъ пѣвцамъ Родопскихъ горъ *). Есть и рѣчи, от-

*) Напр. Рама. ѵйяа, акрам ь, пппа, увалъ, вета, вила, ветиша, хруй, 
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части похожія па гречесній п на славяпскіе я зыкп , но 
которыя не сохранилнсь нн въ одномъ нзъ мѣстныхъ болгар-
скихъ нарѣчій разговорнаго современнаго болгарскаго языка 
во Ѳракіи п Македоніи, ни въ марвачскомъ, помацкомъ, пули-
ваконскомъ, Сързачскомъ, міячскомъ, сираковскомъ и проч. бол-
гарскихъ діалектахъ *). 

Кто же изъ славянскпхъ ученыхъ будетъ такъ счастливъ , 
чтобы вннкнуть первымъ въ столь древпее образованіе э тихъ 
до насъ дошедшпхъ былннъ Родонскнхъ горъ? Кто памъ ска 
жетъ нсточннкъ, судьбу этпхъ древнихъ остатковъ почти 
всецѣло религіознаго характера? Остаткн-ли нашихъ праот-
цевъ докирнловскаго временп нли еще болѣе старинной эпо-
хи ,—ктожъ намъ ато опредѣлптъ п разъяспнтъ ихъ значеніе 
въ миоологнческомъ н религіозномъ отношеніяхъ? 

Но пикакъ не могу на этотъ разъ обойти ыолча-
ніемъ одну весьма замѣчательную н ярко бьющую въ 
глаза особенность въ упомянутыхъ Родопскпхъ пѣсняхъ, 
н для разрѣшенія и понныанія которой, думаю со-
всѣмъ пе нуженъ какой-лнбо предварительный сфииксъ, по-
добно миѳическому ѳиветскому сфинксу, ни дѣлать про-
гулки до уфимскпхъ и еннсейскихъ каторжниковъ для 
узнанія этой тайны, потому что она т а к ъ нросто и ясно 
изложена, что каждый въ состояніи "сразу безъ в с я к п х ъ 
затрудненій вполнѣ проникнуть и п о н я т ь е я н а с т о я щ і й с м ы с л ъ 
и значеніе ,—т. е. государственный порядокъ и взаимныя 
отношенія того народа, который былъоспователемъэтой неиз-

сефита, удита, вей, санпта, фпнпта. трай. далпта, флана, рай, еренъ, 
транъ, хавапъ, фура, татпна, рѵнъ, дефина, чпре, лра, дпа, прена, 
зерби, ярнешъ, усепъ. пазппа, дусунъ п проч. 

"*) Напр. Дере, мппп, гурѵ, солппа, краска, рука, служпта, пдруту. 
абросѵ, раптъ. пирну, уврелъ, афици. арпп, юпи, нпне. осепъ, уярилъ 
и проч. 
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вѣстеой нервобытной всеыпрпой образованности, сохраннв-
шейся въ этихъ пѣсняхъ. Каждая страница упоыянутыхъ 
былинъ переполнена приыѣраып такой выспренной и несравни-
ыой доблестп и разныын другпып необыкновенныыи и пора-
зительныыи качестваын, какнып я не ыогъ заыѣтнтьни ыалѣй-
шихъ слѣдовъ въ тѣхъ древпнхъ литературахъ, съ которыыи 
я имѣлъ случай познакоыиться до нынѣ.. Особенно рельефно 
таыъ воспѣваются слѣдующія добродѣтелп: пскренность, са-
ыоотверженіе, дружелюбіе, правдолюбіе, великодушіе, добро-
душпость, гостепріпыство, саыое нѣжное ынлосердіеи соболѣз-
нованіе къ сиротаыъ и вдовицамъ н безпредѣльное непоколеби-
ыое благоговѣніе н преданность къ Богу н Царю. Въ этн 
по пстинѣ пепорочныя п блажснныя вреыена—царь счнтался 
какъ бы пдеалоыъ н воплощеніемъ государственнаго быта и са-
модержавнымъ духовпыыъ отцемъ всѣхъ, а Онъ въ свою оче-
редь считалъ н любилъ всѣхъ, безъ исключенія, какъ своихъ 
собственныхъ любнмыхъ дѣтей. Слѣдовательно, тогда все го-
сударство представляло одну сплошную образцовую семью, 
члепы которой взанмно стоятъ другъ за друга такъ крѣпко и 
непоколебпмо, какъ стѣна. Что это нпкакъ не преувеличено, 
а ЛІІШЬ намекъ, чтобъ обратить вниманіе читателя на нихъ, 
объ этоыъ увѣрится каждый лишь только доберется до этихъ 
во пстину дивныхъ остатковъ нрошедшаго вреыеип пстпнпаго 
благородія п благочестія рода человѣческаго. 

Въ концѣ книги издатель нашелъ необходнмыыъ приба-
витъ короткій с.юваръ нѣкоторыхъ ыенѣе нзвѣстпыхъ бол-
гарскнхъ словъ, ІІЗЪ этнхъ совсѣмъ непзвѣстпыхъ болгар-
скпхъ ыѣстныхъ діалектовъ: ыервачскаго и поыакскаго, а так-
же п списокъ содѣйствовавшнхъ изданію этого тома. 

Н е смотря на мон старанія спабдить эти болгарскія пѣс-
нп русскпмъ переводомъ, я въ концѣ копцовъ должепъ былъ 
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отказаться отъ ыоего желанія. потоыу что для этой цѣли не 
ыогъ найдти довольно подготовленнаго переводчика. 

ІІадо также указать и на одну неправильность относительно 
распоряженія напечатанія ыатеріала книги, о чеыъ я вспом-
нплъ только ири окончаніи ея, т. е. я ноыѣстилъ объясне-
піе словъ послѣ каждаго праздника, а надо было это поыѣ-
стнть все въ концѣ книги; что я не вспоынилъ во вреыя объ 
этоыъ, прпчиною тоыу были крайне критпческія обстоятель-
ства, въкоторыхъ я тогда находплся,и которыя еще п теперь 
не уыенышшісь. 

Нужно еіце заыѣтить. что не ыогло обойтнсъ и безъ тпно-
графическпхъ ошибокъ, которыхъ болыпе въ началѣкннги , 
чѣыъ въ концѣ,—потоыу что ыеня почти во всю зпыу съ 
1879 на 1880 годъ такъ болѣлн глаза, что я нпкакъ не 
былъ въ состояніп держать коректуру, но это для ыеня дѣлалъ 
одипъ ыой знакоыый Руссъ , и которыхъ по сію ыннуту я ни-
какъ не ыогу провѣрпть и поправить,по той причинѣ, что н те-
перъ состояніе ыоего здоровья крайне критпческое—но онѣ 
такъ незначптельны, что н саыъ чнтатель, дуыаю, ыошетъ 
безъ затрудненій пхъ поправпть. 

Значительное чнсло словъ печатано курсивныыи букваып 
по той прпчипѣ, чтобьт на нихъ обратнть вниыаніе чнтателя: 
такъ какъ онп нринадлежатъ илп совсѣыъ неизвѣстноыу язы-
ку, ІІЛИ что не находятся въ употребленіи теперь у Македон-
ско-Ѳракійскихъ Болгаръ. 

Я очень желалъ поыѣстить предисловіе п на болгарскоыъ 
языкѣ, но ипкакъ не былъ счастливымъ отыскать такого 
услужливаго Болгарина, которыіі хотѣлъ бы оказать ынѣ эту 
услугу. 

Считаю своею священною обязаппостію изъявпть здѣсь 
свою плаыепную благодарность п прпзнательпость господину 
д-ру М'. А. Хану ,за то что онъ принялся за напечаганіе кніігн 
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безъ ВСЯЕПХЪ залоговъ и контрактовъ, И безъ всякихъ ко-
рыстиыхъ видовъ, атолько чтобы быть полезнымъ наукѣ. Ибо 
иначе Богъ знаетъ когда бы кннга эта появилась въ свѣтъ. 

Наконецъ ынѣ кажется пеобходныыыъ указать, что пѣс-
ни этого тоыа собраны ыною изъ устъ Поыаковъ —или ыу-
сульыанскихъ Болгаръ—и нн одна отъ христіанъ. Онѣ со-
браны по базараыъ Македоніи п Ѳракіи — въ Валовиштѣ 
Вараклп-Джуыи, Неврокопѣ и др., н ныенно: 

Пѣснь I. <0 Колеюву—іну» стр. 1 получена отъ иѣвца Эхя-ага 
нзъ селенія Селче Татаръ-Пазарджійскоіі Каазы; пѣснь П. <ОМръенпма-
днпма» стр. 79 получ^на отъ пѣвца Хасима пзъ села Чавдарлп Та-
таръ Пазарджшской Каазы. 

Пѣснь Ш. сО Суровомъ дву> стр. 94 получена отъ пѣвца ІІбрапмъ-
аги пзъ села Джиджево неврокопской Каазы; пѣснь <0 Сурову—днуэ 
стр. 1 2 7 получена отъ- пѣвца Халила пзъ села Тепленъ неврокопской 
Кіазы: пѣснь ІУ. <0 Власпну—дну> стр. 145 получена отъ пѣвна 
Сюлюмана изъ села Касаклц Татаръ-Пазарджіпскоіі Каазы; пѣснь V. 
<0 Ластавпчину-дну> стр. 163 нолучена отл> нѣвца Ибраимъ-агп пзъ 
села Джпджово неврокопскоп Каазы; пѣснь VI. «0 Първину—дну» 
стр. 184 получена отъ пѣвца Халпла изъ села Теплена неврокопской 
Каазы; пѣснь Ѵ П . «0 Маспну—дну> стр. 200 получена отъ пѣвца 
Эхя-агп изъ села' Селче Т. Пазарджійской Каазы; эта-же пѣснь стр. 2 2 6 
получена отъ пѣвца ІІсппна изъсела Кочена неврокопской Каазы; пѣснь 
У Ш «0 Угавиту—дну> стр. 2 3 4 получена отъ пѣвца Фетушъ-агп пзъ 
села Крушево неврокопской Каазы; пѣснь IX. <0 Сирину—дну» стр. 
246 получена отъ пъвца Далила изъ села Крабула неврокопскоп Каазы. 

Пѣснь X. <0 Гергюву—дну» стр. 2 6 9 получена отъ пѣвца фетуши 
изъ села Теплена неврокопской Каазы; пѣснь XII. іО витину—дну> 
стр. 2 6 9 получена отъ пѣвца Димпръ-аго изъ села Долно Дряново нев-
рокопской Каазы; цѣснь объ этомъ-же стр. 274 получена отъ Сайта 
изъ села Рпбнпцы неврокопскойКаазы; нѣснь XII. 0 Енюву—дну> стр. 
281 получена отъ пѣвца Далпла пзъ села также Крабула нев. Каазы. 

Другая пѣснь объ этомъ-же стр. 284 получена отъ пѣвца Сапта пзъ села 
Рибницы неврокопскоп Каазы: пѣснь ХШ. «0 Впшину—дну>: стр. 291 
получена отъ пѣвца Нсипна изъ села Кочена неврокопской Каазы; 
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ігЬснь XIV. <0 Зареву дну> стр. 2 9 5 нолучена отъ пѣвца Фетушъ-аги 
пзъ села Крушево. 

ІІѢснь XV. «0 Дравнну—дну> стр. 298 получена отъ пѣвца Ха-
спма пзъ села Чавдарлц Т . Пазарджіпскоіі Каазы; пѣсень ХЛ"І. «ОИзочну— 
дну> стр. 314 получена отъ пѣвца Саита пзъ Рпбнпцы неврокопской 
Наазы. 

Иѣснь ХѴП. <0 Гроздину—дну> стр. 3 2 5 получена отъ пѣвца фе-
тѵпш пзъ села теплена невр. Каазы. 

Нѣснь XVIII. <0 Иазпръ—дну> стр. 328 получена отъ пѣвца 
Алп-Аги пзъ села Банье Т. Пазарджшской Каазы; пьснь X I X . «0 Кол-
чуву—дну> стр. 354 получена отъ пѣвца Алп-агп изь села Бенье Т . 
Паз. Ііаазы: пѣснь X X . «0 .Іадову—дну» стр. 375 получена отъ пѣвца 
фетушъ-агп пзъ села Теплена: пѣснь X X I . «0 начальномъ обученш дѣ-
тей» стр. 383 получена отъ пѣвиа Хасана пзъ села Абланницы неврок. 
Каазы: пѣсни І-го прпбавлеиія стр. 3 9 3 получены отъ пѣвца ІІсшзна изъ 
села Лъжены невр. Каазы: нѣснп II прпбавленія стр. 557 полученп 
отъ пѣвца Мехмета Шубова изъ села Фъргова невр. Каазы. 

Всѣ этп пѣснп сппсаны съ устъ нарола по пазарамъ ыоимъ другомъ 
Гологановымъ. 

Ст. И. Верковичъ. 
С.-Петербургъ 1 Мая 1 8 8 1 . 
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Les l ec teurs qui s 'occupent de l 'archéologie s l a v e , cona i s sent 

déjà de di f férentes publ i ca t ions ' ) l e recuei l du p r e m i e r v o l u m e de 
chants populaires d e s B u l g a r e s d e Thrace e t d e M a c é d o i n e , l e -
quel j 'avais publ ié l 'année 1 8 7 4 à Be lgrade en Serbie 2 ) . 

D e p u i s ce t e m p s - l à j'ai fa i t t o u t mon possible pour p é n é t r e r encore 
une fois dans l es t é n é b r e u s e s e t peu access ib les f orê t s d u R h o d o p e 
pour y recuei l l ir e n c o r e des autres documents de l 'ant iqui té s lave 
pour compléter m a p r e m i è r e col lect ion e t p o u r fa ire s u i v r e à m o n 
premier vo lume l e v o l u m e s u i v a n t . Ma tâche n e r e s t a i t pas sans 
résu l ta t désiré. 

Sachant que le n o m b r e des rhapsodes de profess ion d i m i n u e d e 
jour en jour parmi l e s B u l g a r e s m u s u l m a n s — P o m a k s — j e m e mis 
en communicat ion a v e c e u x par mes amis e t g r â c e à nos ef forts 
communs j e peux p r é s e n t e r a u x lecteurs le deux ième v o l u m e d e 
chants populaires b u l g a r e s qui contient plus que 1 5 0 0 0 vers . J e 
suis heureux autant de p l u s d'avoir sauvé à l'oublie e t c o n s e r v é 
pour la sc ience s l a v e ces m o n u m e n t s de l 'ancienne c ivi l i sat ion s lave 
sur tout dans le m o m e n t ac tue l pendant des é v é n e m e n t s t rè s g r a v e s 

' ) Emile Buruouff: Essai sur le Yeda. 
D o z o n: Archives des missions scientifiques. 

D o z o n: Tournel officiel des 17 et 15 février 1873. 
L o u i s L e g e r : Revue politique et littéraire 21 et 22 Xov. 1873. 
D u m o n t : Bulletin de l'école française N III et IV. Sept. Oct. 1868. 

— giornale araldico-genealogico-diplomatico. Anno I I . Pisa 1877. 
' ) Le Veda Slave. Chants populaires des Bulgares de Thrace et de Macé-

doine de l'époque préhistorique et préchretieune. Découverts et édites par E . I . 
Verkovitch. volume I. Belgrade 1874. 
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en Thrace et Macédoine où l e s évêques grecs avec l e s Khogjas 
musu lmans rivalisent à entreprendre t o u t pour dérac iner et extir-
per t o u t e s les tradit ions pa ï ennes et s laves . Surtout la poésie po-
pulaire b u l g a r e est d e v e n u e l'objet d'une proscript ion v igoreuse 
de la part des Grecs et des Turcs , qui avaient m ê m e defendu aux 
B u l g a r e s musulmans de chanter publ iquement leurs chausons sous 
pe ine de se voir interdire les mosquées . 

T o u s ces chants du deux ième v o l u m e ont é t é recuei l l is de la 
bouche des m u s u l m a n s — P o m a k s - B a l g a r e s , par mon ami M-r Gologa-
noff qui v is i te très souvent les bazars de la Macédoine e t de Thrace 
surtout dans les d e u x caazas (distr i ts) de Hévrokop et de Tatar-
Bazardjik et j e crois donner l es noms de c e u x pevts i (rhapsodes 
de profess ion) à la publicité pour que chacun puisse s e persuader 
de l ' au thent i c i t é de ces chants anciens . Vo i là leurs noms: Fetoucha-
agha de vi l lage Teplene , Dimir agha d e Dolno-Dryanovo, Sa id-agha 
de Ribni tza , I s i ina-agha de Ivotshen, H a s s a n - a g h a de Ablanitsa , 
l s ina -agha de Lajené, Mehmet -agha Schubov de Frogovo tous du 
caaza N é v r o k o p e , Ivhassim-agha de Tchavdarl i e t Al i -agha de 
Banie du caaza de Tatar-Bazardj ik . 

L e vo lume I I . présent de chants myth iques et r i tuel pour 21 
d i f f é r e n t e s occas ions de temps païens qui portent les indices de la 
plus h a u t e antiquité s lave qui se sont conservés jusqu'à nos jours 
par la tradit ion orale déscendants de frères à f i ls . 

Le m o n d e savant ayant maintenant entre s e s mains un très 
cur ieux vo lume conviendra sans doute p lus faci lement de procéder 
à un dépoui l lement de plus r igoreux pour déterminer avec le con-
cours d e s historiens , des mvtholuaues , des slavistes e t des orienta-
l is tes l ' importance de ses anciens m o n u m e n t s pour l 'ancienne civi-
l isat ion s lave . 

Je suis très h e u r e u x de présenter ce volume a u x savants , pour 
qu'on puisse plus fac i l ement résoudre l es différents problèmes 
e thnogra f iques , m y t h o l o g i q u e s e t historiques qu'avait soulevés la pub-
l icat ion de mon premier volume des poèmes bu lgares pour déter-
miner sous plusieurs rapports l es quest ions très problémat iques 
de la mythologie et rel igion des anc iens Slaves . 

St.-Pétérsbourg le 1 May 1881. 

E. I. Verkovitch. 



Основа первобытной всемірной религіи, с л ѣ д ы которой с о -
х р а н и л и с ь в ъ Р о д о п с к и х ъ былинахъ: 

«Боже ыи Боже! 
Боже мп арппе, 
Арпне саипе , 
Саипе аяшне, 
Ажине ми Дине, 
Дине ми увншне, 
Увишне ыи талине, 
Санъ мп аднне . . . » 

Переводъ со словъ пѣвца: 

«Боже ып Боже! 
Боже мп пречпсти, 
Пречисти присветп, 
Присветп преыудрн, 
Преыудрп ып Боше, 
Боже ын увпшне, 
Увпшпе ып облачви — 
Умоыъ пепостижимн!» 

Эти стихи находятся въ одной эпическоіі иѣсни, состоя-
щей изъ 4 2 0 стиховъ , носящей заглавіе: 

Доііне са годп за 'Іобра ыалка ыоыа. 



Государственный лозунгъ н а р о д а , бывшаго основателемъ 
образованности, сохранившейся въ Родопскихъ пѣсняхъ: 

Б О Г Ъ И Ц А Р Ь . 
Самая пстинная, самая прочная п самая непоколебимая 

п несокрушнмая основа счастія н благоденствія рода человѣ-
ческаго: 

«Еслп Ты, Царь, будешь живъ— 
И мы будемъ жить; 
Если Ты погибнешь— 
И мы ногпбнемъ!» 

Эти стпхи находятся въ одной эппческой нѣсни, говоря-
щей о первобытномъ переселеніи народовъ. 

Эти нѣсни еще не напечатаны. 



I . 

Л И Ч Ш - Д Е Н Ъ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ. 

П Е С Н А 1 . 

Излела ші стара майка 
Излела ми угъ сарае, 
Фъ десна хи рока ясна борница 
Ясна борница ясенъ огань, 
Фъ лева хи рока бела книга 
Бела книга царну писму, 
Рукнала са подрукнала, 
Гласумъ рука песна пее 
Песна пее бела книга 
Бела книга царну писму: 
«Бре юнаци луди гидии, 
Вутре си е Баденъ вечерь. 
Дуръ да изгрее ясну сланц 
Съсъ сланце личенъ-день 
Личенъ-день Еоледовъ-день. 
Еоледа Бога на земе-та, 
Златна си тоега носи, 
Та са шета пу земе та 
Утъ града фафъ града, 
Утъ селу на селу, 



Утъ каща на каща. 
Дуръ да ми сланце изгрее 
Сита си земе прошеталъ 
Па са качилъ фъ Бела гора, 
Седналъ си пудъ даро-ту, 
Пуіъ даро-ту на белъ кладнецъ: 

Та си сииръ чини. 
Еой му юнакъ курбанъ коле, 
Кой му лови дребна лова 
Дребна лова бели пилци, 
Та ги на майка носи 
Да ги готви бадна вечере, 
Да си гости старъ бабайку 
Старъ бабайку на трапеза; 
Па си Коледа слева 
Та са шета пу земе та 
Утъ града фафъ града. 
Утъ селу на селу, 
Утъ каща на каща; 
Седнува си натрапеза, 
Привива си златна тоега 
Та си гони царни Юди 
Царни Юди самувили; 
Кой му юнакъ курбанъ ни коле, 
Еой му юнакъ ни лови дребна лова 
Дребна бели пилци 
Та си на майка ни носи 
Да си готви Бйдна вечере, 
Ни седнува на трапеза, 
Ни привива златна тоега 
Да си гони царни Юди 
Царни Юди самувили; 



Ф ъ пазуфи му златна чеше 
Златна чеше костевица, 
ф а ф ъ чеше урина вода 
Т а си ф ъ кащи парснува, 
Та м у ф ъ кащи нищу хаиръ, 
Ф ъ кащи му хаиръ ни устаналъ» 
Какъ излела стара майка 
Та си пее и си дума, 
Юнаци хи са смехъ насмели: 
Ти си на, мале, лажешъ! 
Какъ да слезе Коледа Бога 
Дуръ да изгрее ясну сланце 
Да прошета сита земе, 
Да са шета утъ града фъ града, 
Утъ селу на селу, 
Утъ каща на каща, 
Пиле да е па ни форка 
Па ни форка и ни лета 
Дилкимъ земе да исфоди: 
Кажи ни, мале, кажи 
Йоти на, мале, лажешъ, 
Йоти на, мале, мамишъ: 
Зеръ ти са сме веке дудели 
Та си наетъ сторила 
Да на пратишъ фафъ гора та 
Да си ловим' дребна лова 
Дребна лова бели пилци. 
Чи ги пасе Бела Змее 
Бела Змее и форката, 
Да на види фафъ гора-та 
Чи си ловим' дребна лова 
Дребна лова бели пилци. 



Р а з е д и л ъ са налютилъ, 
Ис#аралъ си люта срела 
Та на съсъ срела усрелилъ 
Иоще млади сме загинали, 
Йоще млади ни годени 
Нигодени ниженени.» 
Стара майка вели ютговори. 
Хаде, вие. нн ва маме 
Ни ва маме ни ва лага. 
Яхпалъ си коне лестувица 
Лестувица коне шестукрилна 
Та си форка кату пиле 
Еату пиле на високу 
На високу на широку 
На широку и на длегу, 
Дуръ да кіпгаешъ съ десну йоку 
Прошеталъ си сита земе 
Утъ край земе ду край земе. 
Утъ край море ду край море" 
Па ви юнаци думамъ: 
Еой си иде фафъ гора та 
Да си лови дребна лова 
Дребна лова бели пилци, 
Еоледа му Бога на трапеза, 
Привилъ си златна тоега 
Та си гони царни Юди 
Царни Юди самувили, 
Кой му курбанъ ни коле, 
Ни му лови дребва лове 
Дребна лова бели пилци 
Та си на майка ни носи 
Да си гот.ви Бадна вечере, 



Ни седнува на трапеза, 
Ни привива златна тоега 
Та ни гони царни Юди 
Царну Юди самувили, 
Фъ пазуфи му златна чеше 
Златна чеше костевица, 
Фъ чеше му урина вода 
Та му въ кащи парснува 
Ни му е фъ кащи хаиръ, 
Фъ каіци му хаиръ ни устаналъ.» 
Чули ми млади юнаци. 
Тенка хми пушка на раму ту, 
Тенка хми срела фафъ рака та 
Та ми фъ гора утишли 
Та си ловетъ дребна лова 
Дребна лови бела пильци. 
Дуръ излезе Бела Змее 
Бела Змее и форката, 
Налюти са разеди са, 
Искара си люта срела, 
Фтегна срела да ги срели, 
Иоще срела ни си фарлилъ 
Зададе са Юда самувила 
Та му вели ютговори, 
Е ти, братку, Бела Змее 
Бела Змее и форката, 
Що са, братку, лютишъ 
Та си срела искаралъ 
Да усрелишъ млади юнаци: 
Ни са съсъ воле дошли, 
Я ги нратила стара майка. 
Вутре си е личенъ-день 



Личенъ-день Еоледовъ-день. 
Та си ловетъ дребна лова 
Дребна лова бели пилди 
Да ги готви Бадна вечере; 
Да си сложи златна трапеза, 
Да си седне на трапеза, 
И да чека Еоледа Бога 
Да си седне на трапеза 
Да вечере Бадна вечере; 
Да привие златна тоега 
Да прогони царни Юди 
Царни Юди самувили 
Да ни му са фъ каіци за неволе. 
Еакъ хми думала сгара майка 
Думала говорила, 
Юнаци са уплашили 
Та ми фъ гора ни идатъ 
Да ни си ги усрелишъ. 
Па ги майка поканила. 
Хаде си, братку, трагни са, 
Флези, братку, фъ пещере та, 
Да си юнаци лова ловетъ 
Дребна лова бели пилци, 
Да са варнатъ ду вечере 
Чи ги майка чека; 
Да ни идатъ йоще малу, 
Налютилъ са Еоледа Бога 
Налютилъ са разедилъ, 
Ни седнува на трапеза 
Та ми вёчере ни вечёре; 
Ни привива златна тоега 
Та ни гони царни Юди 
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Дарни Юди самувили; 
Я му фъ пазуфи златна чеше 
Златна чеше костевица, 
Фъ чеше му урина вода 
Та му фъ кащи парснува 185 
Ни му е въ кащи хаиръ, 
Ичь му хаиръ ни устаналъ.» 
Бела Змее вели ютговори: 
Сесру, сесру Юда самувила, 
Да си ида фъ пещере та 190 
Уставемъ си бели пилци 
Та си форкатъ на високу 
На високу фафъ гора та 
Та са криетъ фъ камене те, 
Юнаци ги ни ловетъ, 195 
Три дни йоще да седетъ 
Дребна лова ни наловили— 
Та хми са Бога налютилъ 
Налютилъ разедилъ 
Ичь хми хаиръ ни устаналъ; 200 
Я ти са мольба моле 
Да ми чекатъ юнаци те 
Да ми чекатъ йоще малу 
Йоще малу ду полунъ-день, 
Дуръ да форкнатъ бели пилци 205 
Да си дойдатъ фъ пещере та 
Да си пасатъ фафъ ливаде; 
Язъ си фарлемъ тоега та 
Та ги съсъ тоега мае 
Да ни форкатъ на високу, 210 
Ни ги ловетъ съ тенка пушка, 
Ни ги ловетъ съ люта срела 



я пі ги съ рока фашатъ 
Живи ги носотъ на стара майка: 
Стара ги майка коле. 
Готви ги Бадна вечере. 
Коледа Бога на трапеза, 
Привива си златна чоега 
Та си гони царни Юди 
Дарни Юди самувили 
Та си бегатъ фафъ гора та.» 
Рукна са Юда подрукна 
На юнаци дума и говори: 
Е, ми вие млади юнаци, 
Я ми постойте почекайте 
Иоще малу ду полунъ-день. 
Дуръ да трепне ясну сланце, 
Дуръ да флезе Бела Змее 
Бела Змое и форкната 
Да си флезе фъ пеіцере та, 
Фаркнали си бели пилци 
Фаркнали си фъпеіцере та 
Та си пасатъ на ливаде; 
Какъ си пасатъ бели пилци 
Ни ги ловите съ тенка пушка 
Съ тенкп пушка съ люта срела, 
Я си ги съ рока фащате, 
На майка ги живи носите, 
Та си ги курбанъ коле 
Курбан'1, к о л е в е ч е р е готви. 
Та си с.і;ѵга з л а т н а трапеза, 
Дуръ да дойде Коледа Бога 
Да вечо,ю Бадна вёчере; 
Да приііце златна тоега 
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. [а п|Югопн царни Юш 
Царни Н »ди слыувиди.» 
Какъ хми духа Ійда самунила 
Юнаци ми каилъ станіли 
Га ын пудъ дару седнали, 
Чекали м н ду поаунъ-день; 
Дѵ|гь си трепва ясну сланис. 
Та сн (|).іезе Бела Змее 
Ііела Змее и форкната. 
.Іу си <Ц>лезе ()>ъ пеіцере та. 
Искара си златна свирка 
Та ми съсъ свирка свирна. 
Та ми ПИЛЦИ зафаркаліі 
Фаркнали ми фъ пещере та. 
Та ми пасли фафъ ливаде 
Фафъ ливаде фафъ бахчету. 
Излезе ми Беле Змее 
Беле Змее и форкната 
Та си фарли тоега та, 
Иоще си тоега ни фарлилъ 
Умали са бели ПИЛЦИ, 

Ни ми пасатъ ни ми форкатъ. 
Та ги фащатъ млади юнаци. 
Секи юнакъ деветъ ПИЛЦИ: 

Секи си на майка носи: 
Живи са пилци проживили. 
Съсъ пушка ги ни ловили, 
Съсъ срела ги ни срелили. 
Та ги майка курбанъ коле 
Курбанъ коле бели пилци. 
ІІа си готви Бадна вечере-
Та си слага трапеза та, 
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Я си на трапеза ни седнува. 
Лу запале ясна борна 
Ясна борна ясенъ йогань 280 
Та са шета низъ града гулема. 

Единъ денъ предъ Коледовъ-денъ сѣкой единъ ходилъ 
фъ гора-та, та зафащалъ по едно две пиле-та лу какви-то 
и да били, и ги отнеселъ дома си. та ги готвили съсъ 
кукошки или овни за Баденъ вечерь; жена-та на хоже-та 
срукувала деветъ моми. на кои-то давала по една запалена 
борна, кои-то огань нарицали « Б л е с а в ъ о г а н ь » и 
тие ходили по село то съсъ борна-та п пѣели слѣдоющата-
та пѣсна. 

П Е с н А 2. 

Мале, мале стара мале, 
Излези, мале, подай са 
Подай са, мале, на порти 
На порти, мале на капии, 
Вутре е, мале, личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Стара Барита йогань валила. 
Ясенъ е йогань еснити, 
Бадна си вечере готвила, 
З.іатна си трапеза сложи.та, 
На трапеза Бадна вечере; 
Я си йоще ни седнала 
Ни седнала да вечере 
Да си чека Коледа бога; 
Лу си запали ясна борна 
Ясна борна ясенъ йогань, 

15 

10 

о 



Та си ни борна даде, 
Та ни заракъ зараче: 
Лѵ кой си йогань валилъ 
Сега йогань да си гаси, 
Да си пали ясенъ йогань, 
Да си готви бадна вечере, 
Хемъ да си йогань ни гасне. 
Да си седне на йогнище, 
Да си седне стару деду, 
Да постигне златенъ кютецъ, 
Ичь да ми кютецъ ни погасне. 
Чи ми седи Коледа бога 
Седи ми на трапеза, 
Вечере ми Бадна вечере; 
Лу да си йогань погасне, 
Налютилъ са Коледа бога 
Налютилъ са разедилъ, 
Ни привива златна тоега. 
Фъ кащи му царни Юди 
Ц т р н и Юди самувили 
Та му хаиръ ни устаналъ; 
Поле му са запустилу, 
Съсъ поле ту и ниви те, 
Пшеница му си ни родила, 
Ситници му упразнели; 
Малки му деца заплакали 
Заплакали завикали 
Чи си леба ни едатъ, 
Чисга леба чиста пита. 
Чула ли си, мале? 
Аку си, мале, ни чула, 
Сега, мале, да чуешь: 



П<шати си ясна борна 
Та си нали ясенъ йогань. 
Та си готви бадна вечере; 
Баденъ вечеръ ми застигналъ, 
Трепналу ми ясну сланде 
Трепналу сланце зайделу, 
Та са веке мрачилу, 
Теманъ са мракъ спусналъ, 
Теманъ е мракъ царанъ. 
Па си ти, мале, думамъ: 
Аку-сп юнакъ ни пратила 
Фафъ гора-та, мале, фъ пеіцере 
Да ти лови дребна лова 
Дребна лова бели пилци, 
Аку ти юнакъ пилци ни донесе 
Да си готвишъ бели пилци 
Да ги готвишъ да ги колешъ, 
Да ни си борна палила, 
Да ни си йогань валила, 
Чи ша дойде Коледа Бога, 
Лу да седне на трапеза 
Да си види вечере-та 
Чи си, мале, ни готовила 
Бели пилци Бадна вечере, 
Налютилъ са разедилъ са 
Та си вёчере уставе; 
Златна си чеше искарува 
Златна чеше косгевица 
Та си фъ кащи парснува 
Парснува си урина вода, 
Фафъ каща ти царни Юди 
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Царнп Юди самувили, 8 0 
Каща ти са запустила. 

Сѣкоя мома излсвала съсъ борна, та запалела огань 
отъ оная борна, коя-то носили деветъ-техъ моми и пѣели 
горна-та пѣсна: моми-те са връщали въ къща-та на хо-
же-та, хънка та на кои то ги причекувала на порта-
та и хми давала борна-та, а тие пѣели слѣдоюща-та 
пѣсна. 

П Е с н А В. 

Мале ле, старе мале, 
Уста ти са, ма.те, позлатили, 
Коса ти са, мале, посребрила, 
Чи на си, мале, пратила, 
Чи ни си, мале, зарачела, 5 
Ясна си борна запалила 
Та си на фъ града пратила, 
Да фодиме, мале, низъ града 
Низъ града, мале, низъ кащи, 
Да пееме, мале, да думаме: 10 
Вутре си е личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Слелъ си е Бога на земе, 
Лу да си трепне ясну сланде 
Лу да си трепне да си зайде, 15 
Шедба ми са Бога шета 
Утъ града фафъ града, 
Утъ селу на селу, 
Утъ каща на каща; 
Кой си ми йогань валилъ, 20 
Ясенъ ми йоганъ на йогншде, 
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Кой си ми вечере готвилъ, 
Ясна ми вече})е бели пилци, 
Седналъ му Ііога на трапеза 
Та си ми вёчере вечёре, 2о 
Песна си, мале, пееме». 
Малки са моми излели, 
Ясна си борна златили 
Та си на майка подали, 
Па си е майка запалила, 30 
Ясенъ си йогань валила; 
« 

Иоще си кютецъ ни турила, 
Златенъ ми кютецъ позлатенъ, 
Да си ми трае ду рану 

у рану йоще ду зора: 35 
Хаде си, мале, седни 
Седни си, мале, на трапеза, 
Чекай си, мале, на вечере 
Дуръ да дойде Коледа Бога 
Дуръ да дойде на трапеза 40 
Да си седне да вечере. 

Сѣкой единъ турелъ на йогнище-то единъ голѣмъ кю-
тукъ за да трая до угринь-та и навалели огань-тъ; кога-то 
валяли огань-тъ пѣяли слѣдоюща-та цѣсна. 

П Е с н А 4. 

Мале ле, стара мале, 
Гледай си, мале, чувай 
Да си ти борна ни гасне 
Дуръ да си йогань валишъ, 
Дуръ да си йогань запалишъ. 5 



Малка са мома пременила 
Пременила наредила, 
На гора са, мале, качила. 
На гора, мале, на Бела-та. 
Де ми седи Коледа Бога 
Коледа Бога пудъ дароту.. 
Златенъ си кютецъ утпрала 
Утпрала си кютецъ утъ дару. 
Сама гу, мале. носила, 
Дуръ хи са веке дуделу; 
Врала са мома приваркала 
Чи си е сланце трепналу 
Трепналу, мале, зайделу; 
Та ми са мома чудила 
Що да ми прави іцо да ми стори 
Чи са е Бога налютилъ. 
Дойде хи Бела Змее 
Бела Змее и форкната 
Та хи дума приговори: 
Моме ле девойче ле, 
ТТІр ми си, моме. седнала 
Та ми са чудумъ чудишъ? 
Када та майка пратила 
Да си ми фъ гора идешъ 
Фъ гора моме, пудъ дару, 
Де ми седналъ Коледа Бога, 
Златенъ кютецъ да ютпреешъ. 
Да си гу туришъ на йогнище. 
Да си валишъ ясенъ йогань: 
Чи ша дойде Коледа Бога 
Да си седне на йогнище 
На йогнише на трапеза. 



*Е ти. Змею. луда гидие, 
Думашъ ми, Змею. говоришъ, 
Зеръ ти са йочи кіорави 
Кіорави, Змею, слепави! 
Майка ма фъ гора пратила 
Фъ гора (|»ъ Белита. 
Де ми е Бога слезалъ 
Слезалъ ми Бога пудъ дару; 
Златеиъ самъ кютецъ ютпрела 
Та гу самъ, Змею. носила, 
Сега ми душе прималела 
Прималела замалела 
Та са чуде що да праве: 
Да ни носе златенъ кютецъ, 
Майка ми са разедила 
Разедила налютила, 
Люту ма майка клела 
Клела ма-майка приклева.іа». 
Бела са Змее нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Златенъ си кютецъ нарамилъ, 
Носилъ си кютецъ фафъ кащи 
Та гу на йогнище сложилъ, 
Па си ми форкналъ побегналъ 
Да си гу Бога ни види. 
Вали ми, мале, йогань 
Вали ми, мале, навали. 
Какъ си е мома фафъ гора. 
Коледа ми Бога пудъ дару, 
Дума хи Бога продумалъ: 
Хаде си, моме, иди, 
Чи си е веке на вечере, 
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Испу ми славце трепналу 70 
Трепналу сланце зайделу. 
Да си гали ясенъ йогань 
Да си готви Бадна вечере: 
Чи си слевамъ на земе-та 
На земе-та фафъ селу-ту 75 
Фа<|>ъ селу-ту и ((>афъ града». 
Чула ми майка зачула 
Та си Гіогань валила. 
Лесна мп йогань полесна 
Та си вечере ;и'отвила. 80 
Бадна ми вечере есни-та, 
ІІпще МІІ тр.нісза ни слага. 

Кога-то турели трапеза-та за да вечеретъ. момпте пѣе-
ди слѣдоюща-та пѣсна. 

П Е с н А 5. 

Отара майка дума говори: 
Варай ми. моме, варай, 
Я ми са. моме, премени 
Премени, моме, нареди. 
Да ми трапеза сложишъ. 5 
На трапеза Бадна вечере; 
Чи мн е Бога зарачелъ. 
Да си трапеза ни слагамъ. 
Чп самъ либе либила 
Либила мамила, 10 
Та са Ьога налютилъ 
Налютилъ разедилъ, 
Ни ми флева ({>афъ каша. 
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Ни мн соди на трапеза. 
Нн ми еде ни ми пие, 15 
Ни си гони дарни Юди 
Царни Юди самувили. 
Премени са малка мома 
Пременп са нареди са, 
Златна си трапеза сложила 20 
С.тожила трапеза на йогнище: 
]\Іайка си вечере готвила. 
Бадна вечере на трапеза: 
Седнала майка на вёчере, 
Седналъ бабайку на йогнище. 25 
Та си иогань вали 

І Э 

Погань вали йогапь пали, 
Та ми ичь ни спне: 
Чи си чека Коледа 
Да си седне на трапеза. 30 
Да вечёре Бадна вечере: 
Чека.ть гу що гу чека.тъ 
Дуръ си дойдё малка мома 
Дуръ си дойде утъ гора-та. 35 

Кога то седнувалъ старецъ-тъ на трапеза-та. и зафа-
щалн да са гостетъ. мома-та пѣела слѣдоюща-та пѣсна 
съсъ майка си. 

П Е с н А 6 . 

Варнаса мома утъ гора 
Утъ гора мома при Бога. 
Та мп са рукна подрукна: 
Тате ле. мили тате. 
Седни ми. тате. на трапеза 



На трапеза на вёчере, 
Чи ми Бога зарачелъ 
Та мн думалъ говорилъ: 
Хаде си. моме, фафъ града 
Фафъ града фафъ сарае. 
Та си на царе кажи. 
На царе, моме. на баоайку: 
Майка ти трапеза сложила. 
На трапеза Бадна вечере. 
Сега веке да си седне: 
Чи с-и слевамъ утъ гора. 
Гора ми са дудела, 
Та си ида фъ Стамболъ града 
Фъ Стамболъ града фафъ сарае, 
Та си седе на трапеза. 
Аку си курбанъ заклалъ. 
Еурбанъ бели пилци, 
Наловилъ ги тое брата 
Тое брата Драчила войвода, 
Аку ги майка готвила 
Готвила ги Бадна вечере: 
Подавамъ му златна тоега, 
Златна тоега костевица, 
Царе си тоега вие 
Три си змии увива. 
Увива ги уплита ги, 
Укрили са пламенъ езикъ 
Та си зихиръ ни бливатъ. 
Лу си бливатъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну: 
Подали са царни Юди 
Царни Юди самувили 



Подали са на порти-то 
На порти-тс па капии-те 
Подали са видели са. 
Та са назадъ поварнали 
Па си фъ гора фаркнали; 
Аку ми курбанъ ни заклалъ. 
Курбанъ бели пилди, 
II и му давамъ златна тоега. 
Златна тоега костевица. 
Ни му седе на трапеза. 
Три си змии ни увива 
Ни увнва ни уплита. 
Пламенъ езикъ ни си криетъ 
Лютъ ми зихпръ бливатъ; 
Та си ({)лели царни Юди 
Царни Юди самувили, 
Пораспали злинипи-те 
Прогонили касмете-ту, 
Фъ сарае му хаиръ не усганалъ: 
Боленъ ми царе .тегналъ 
Боленъ ми легналъ на потстела. 
Боленъ ми три години.» 
Седналъ ми царе на трапеза, 
Седналъ ми съ парве либе. 
Съ паііве либе съсъ деца-та. 
Я ми йоще ни вечере, 
Лу си чека Коледа Бога: 
Петли ми припели 
ІІоще царе ни вечере; 
Малки деца задремали 
Задремали и заспали. 
Та му либе дума говори: 
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Царю ле парве либе, 70 
Доста ми еи. царю. чекалъ. 
Петли веке припели 
Па си ни иде Коледа Бога; 
Той ти са, царю, налютилъ 
Налютилъ са разедилъ: 75 
Кй ти йоще ни дойде, 
Утъ сегй веке ни иде. 
Ни ти флева фъ сарае: 
Я ти са мольба моле 
Да ми вёчере вечерешъ. 80 
Чи е вечере истинала. 
Малки ми деца заспали, 
Тешка ма дремка нападнала. 
И ти, царю. ша задремешъ. 
Та са Коледа налютилъ, 85 
Бадна сме вечере ни вечерели. 

Между това като пѣела мома-та горна-та пѣсна, до-
хождало едно старо дедо и седнувало на трапеза-та, та 
давало на сайбия-та една тоега; сайбия-та ударювалъ 
три пътя трапеза-та съсъ тоега-та, и послѣ зафащали да 
вечеретъ; а мома-та занѣвала слѣдоюіца та пѣсна: 

П Е С Н А 7. 

Тате ле. мили тате. 
Вога та, тате. сайдисалъ. 
Нийде ми йоще ии фодилъ. 
Лу ми утъ гора слезалъ 
Фъ сарае ти, тате, флезалъ, 5 
Златна ти тоега подаде, 



Златна тоега костешща, 
Трасни си, тате, тоега, 
Трасни е, тате. на трапеза — 
Царни са Юди на потоне 
На потоне на чердаци, 
Царни са Юди самувили 
Видели Вога загледали 
1Іи ти <|»ъ сарае флезе, 
II тие са, тате. <{ілели, 
Белкимъ са Бога налютилъ 
Та ти тоега ни дава— 
Бога ти. тате, на трапеза, 
Бадна си вёчере вѳчере. 
Давай му, тате. натдавай, 
Ду година му курбанъ колошъ. 
Милна ми брата пращашъ 
Да си лови дребна лова, 
Дребна лова бели пилци, 
Па си ги майка готви, 
Готви ги майка вечере, 
Слага ги майка на трапеза, 
Па да си Бога дойде 
Ду година на вечере. 
Клетва са царе заклева, 
На Бога си дава натдава, 
Ду година курбанъ коле 
Курбанъ коле белни пилци, 
Либе му готви Бадна вечере. 
Трасна си царе тоега 
Трасна тоега на трапеза, 
Три си змии увива 
Увива змии уплита, 
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Пламенъ еи езикъ укрили 
Та си зихиръ ни бдиватъ, 40 
Лу си бливатъ руйну вину 
Руйну вину тригодмпну; 
Подали са царни Юди 
Царни Юди самувили 
Подали са на порги-те 45 
На порти-тѳ на капиите, 
Лу са подали на порти-те, 
Лу видели ду три змии 
Чи си бливатъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну, 50 
Варнали са побернали 
Побегнали фафъ гора-та, 
Та са веке ни впдели. 

Друга пѣсна испѣвали на трапеза-та. 

П Е с Н А 8. 

Тате ле, царю ле, 
Коледа са Бога налютилъ 
Налютилъ са разедилъ, 
Чи ти йоганъ погасналъ, 
Погурелъ златенъ кютецъ 5 
Ясенъ йогань ни устаналъ: 
Сег& си веке става 
Да си, тате, иде, 
Иоще, тате, ни вечерелъ, 
Иоще си рока ни фтегналъ: 10 
Фани му. тате. десна рока 
Та му са мольба моли 
Да си, тате. вечере: 



Ду година му курбанъ колешъ 
Курбанъ колешъ белни пилци. 
Майка му вечере готви,» 
Стана ми царе утъ трапеза, 
ІІоще ми Бога ни станалъ, 
Фааа му царе рока. 
Та му са мольба моли 
Та му дума говори: 
Боже ле, Коледе Боже, 
Я си мн, Боже, с-едни 
Седни ми. Боже, на трапеза 
Да ми вёчере вечёрешъ. 
Чи ти е либе готвила 
Готвила белни ни.тци. 
Белни пилци поз.татени: 
Утмалъ си Бога седналъ, 
Та му дума говори: 
«Царю ле, млада царю, 
Що ми са мольба мо.тишь. 
Вутре ми личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Малки деца коледуватъ. 
Коледна ми песна пеетъ, 
Чи самъ слелъ на земе-та, 
Чи самъ седелъ фафъ гора-та 
Фафъ гора-та пудъ даро-ту. 
Та си ма фальба фалетъ. 
Вутре ти рану фъ сарае: 
II язъ ти са мольба моле 
Да ги дарба даришъ. 
Да ги даришъ три дукати 
Три дукати нишенлие: 
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ІІарііа дуката Вишну Бога, 
Вто|»;і дуката Коледа Бога, 
Т|ит;і дуката Бела Бога— 
А к у ми са. царю. заклевашъ 
Ч и ги дарба даришъ. 
І І І а тн ссдна на трапела. 
Ша ьечереиъ Гіадна вечеію; 
Аку ни ми са, царю. паклевашъ. 
I I н ти седе на трапеза, 
11и вечерсмъ Г>адна вечеое. > 55 
Гече Бога ни утрече 
Форкна си на небе-ту. 
Зададе са яспа зора 
Ясна зора ясна звезда, 
Съсъ зора личенъ-день 60 
Личенъ-день Коледовъ-день. 

Утрина-та кога-то билъ Коледовъ-||ень фодили три моми 
по село-то,и испѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 9. 

Царю, царю и везирю. 
Излези, царю, излези 
Да си видишъ фафъ сарае 
Какъ изгрела ясна зора 
Ясна зора ясна звезда, 
Съсъ звезда личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ день 
Коледа е Бога форкналъ 
Форкналъ Бога на небе-ту, 
На Бога са мольба молилъ. 10 

5 



На Бога на Снегина, 
Да си слуга ни праща 
Да си слезе фафъ гора-та, 
Да ни му дава бела каната, 
Фафъ каната бела снега, 
Да ни вие да ни раси; 
Лу да изгрее ясна зора 
Ясна зора ясна звезда, 
Съсъ звезда ясну сланце, 
Чи му е личенъ-денъ 
Личенъ-девь Еоледовъ-день; 
Малки ми деца коледуватъ, 
Коледна ми песна пеетъ, 
Та ми фодетъ фафъ сарае, 
Царе ги дарба дарува, 
Дарува ги три дукати 
Три дукати нишенлии; 
Да си вие бела^нега 
Да си вие да си раси, 
Нн излеватъ малки деца, 
Коледна ми пгсна ни пеетъ, 
Фафъ сарае ни ми фодетъ 
Та ги царе ни дарува. 
Та му хатаръ устаналу; 
Да ни вие бела снега 
Да ни вие да ни раси, 
Малки моми на хору-ту 
Та ми хору играли, 
Хору ми играли песна пели, 
Та си Бога фалетъ; 
Да ми вие бела снега 
Да ми вие да ми раси. 



Хору ми моми ня играли, 
Песна ми моми ни пели, 
Та си Бога ни <|»алетъ: 
Иллез' ми, царю, излези 
Да си видишъ ясна зора, 
Ясна зора ясна звезда, 
Чи си. царю. ни виделъ 
Сегй малу тримеіеца, 
Па си. царю, ни виделъ 
Утъ сега три месеца.» 
Пела си мома песна, 
Я си ми царе спие. 
тІи ми мощне ни спалъ, 
Рукнала са мома подрукнала, 
Па си е царе ни чуе! 
Дуръ са Юда разедила 
Разедила налютила, 
Та си слела на земе-та 
На земе-та фа<|>ъ сарае, 
Ни си Юда рукнала, 
Лу си флела фъ худае-та 
Та си царе побутнала: 
Иоти ми, царю, ни ставашъ! 
Да излезешъ на чердака 
Да си видишъ ясна зора 
Ясна зора ясна звезда, 
Чи ни е си, царю, виделъ 
Сегй, малу три месеца.» 
Дуръ тог^ ми царе станй,, 
Я си йоще ни излева, 
На чердака са ни подава. 
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Бредъ да излезе зорница-та утивали моми-те въ къща-
та на хоже-та та го пременували и пѣели слѣдоюща-та 
пѣсна: 

П Е С Н А 10. 

Собрали са яснп звезди 
Собрали са фафъ сарае, 
Собралъ ги Вишну Бога. 
Та хми дума и говори: 
< Ой ми вие ясни звезди 5 
Ясни звезди зоренити, 
Вутре си е личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Коледа е Бога на земе-та 
На земе-та фафъ гора-та, 10 
Три дни ми пудъ дару седи 
Пудъ даро-ту на чешма-та, 
На чешма та на белъ кладнецъ. 
Идите му, звезди, фафъ са]»ае 
Та гу, звезди, премените 15 
Премените наредите, 
Златна му дреха метните, 
Златенъ му чимбилъ турите: 
Какъ си седи пудъ даро-ту. 
Да изгрее ясна зора, 20 
Ясна зора ясна звезда, 
Съсъ зора личенъ му день 
Личенъ му день Коледовъ-день. 
Да си дигне десна рока 
Десна рока ду небе-ту, 25 
Да си мене пофали. 



На зікмда самъ зарапс.ть. 
ііараяе.ть порачелъ, 
Да ни чуе Сеегипа Бога. 
Лу да грейне на пебе-ту 
Да си е лету пролету, 
Да ни му са Коледа пажелилу 
Нажелплу натажилу, 
На земе си веке пп слева.? 

Чули ми яспи зпезди, 
Флели мн фафъ сарае, 
Де ми седналъ Коледа Бога 
Та ми са чудумъ чуди. 
Де да иде що да прави 
ІЦо да прави іцо да стори. 
Пременилп гу ясни звездп, 
Ясни звездп ясни зорити, 
Пременилп гу наредили, 
Златна му дреха метнали. 
Турили му златенъ чимбилъ. 
Та ми слелъ фафъ гора-та, 
'Га ми седналъ пудъ дароту 
Пудъ даро-ту ду чешма-та, 
Ду чешма-та ду белъ кладнецъ. 
Та си виде ясна зора 
Псна зора ясна звезда, 
Подигна си десна рока 
Десна рока на небе-ту, 
По<і>алп си Впшну Бога. 
Прёмеші са, царю, наредп са, 
Какъ са Коледа пременилъ, 
Та си седни на чердака, 
Да си видишь ясна зора 
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Ясна зора ясна звезда. 
Дуръ да ми изгрсе ясну сланце 00 
Съсъ сланце личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день-
Да излезатъ малки деца 
Да излезатъ на Коледу, 
Да си пеетъ Коледна песна. 65 
Фафъ сарае да ти дойдатъ, 
Да ги. царю. дарба даришъ. 
Да ги даришъ златни дукати 
Златни дукати нишенлии: 
ІІарва дуката Випіну Бога. 70 
Втора дуката Ко.теда Бога, 
Трета дуката Бела Бога. 

На день на Коледовъ-день дѣца-та коледѵвали по къщи-
те, а моми ходейки съсъ тѣхъ пѣели слѣдоящата пѣсна: 

П Е С Н А 11. 

Потруди са Злата майка. 
Ой Коледе нашъ Коледе, 
Потруди са замочи са, 
Ой Коледе нашъ Ііоледе, 
Да си роди млада Бога. 5 
Ой (*) 
Млада Бога и Коледа, 
Три дни майка са замочи. 
Па си Бога ни родила! 
Дуръ ми с.тезе угъ гора-та 10 

*) Нослѣ сеісой стихъ поптораііа <-я: 
..Оіі Коледе пашъ Котеде.1 ' 



Утъ гора-та на поле-ту, 
,1 ур"ь мп фле.іе фафъ Харапска града, 
«1»а(|а. сарао нн си флева— 
Чн хн са царе ааканилъ. 
Лу да роди иажку дете 
Мажду дете млада Бога 
Ша гу сече залуі-ъ пу залуі*ь. 
Чудн са Злата майка 
Де да иде да си роди. 
Хеле слезе свеги Анге.ть. 
Та е фана за рока-та 
Уткара е Фъ пещере-та 
Фъ пещере-та фъ камнипа-та. 
Оама си Злата майка. 
Та си родила млада Бога. 
Млада Бога и Коледа: 
Чудну ми дете нишенлие, 
На лику му ясну сланце, 
Фъ рока му златна книга, 
На книга ясни звезди— 
Златна са майка нажелилу 
Нажелилу натажилу 
Та ми заплака завика. 
Бога хи плачба чуе, 
Та си прати свети Ангела 
Да е пита да е праши 
Иоти ми майка плаче 
Плаче и вика. 
Ой ми свети Ангеле, 
Вишну ма Бога прати, 
Прати ма тука долу 
Тука долу на земе-та, 
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Да си роле млаіа Бога 
Млада Бога и Коледа; 
Да са шета пу земе та 
Да утемне млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми, 
На Бога гюнефъ сторили; 
Сега си Бога родихъ, 
На лику му ясну сланце, 
Фъ рока му златна книга 
Златна книга нишенлие— 
Сега вика и си плаче, 
Бога гу усгавилъ! 
Иоще гу самъ ни повила, 
Студна самъ вода ни пила, 
1Іиста самъ леба ни ела, 
Самй. самъ самичка 
Сама самичка фъ пещере-та.» 
Какъ си дума Злата майка, 
Задали са трима царе 
Трима царе трима крале 
Та си флели фъ пеіцере-та, 
Селемъ си на майка дали. 
Чи си Бога родила, 
Млада Бога и Коледа. 
Седели ми трима паре 
Трима царе трима крале 
Седели ми фъ пещере-та. 
Иоще ми ниіцу ни видели 
Ни видели ни ми чули — 
Дуръ си флезе свети Ангелъ, 
Фъ пещере-та ясну сланце! 
Пещере ми доста чудна 



Доста чулна нншонлпе; 
Светп Ангелъ златна тоега 
Удари еи златенъ камень, 
Та еи камень позлатилъ, 
Истекла ми студна вода, 
Станалъ ми златенъ кладнецъ. 
Вода пие Злата майка, 
Вода пие млада Вога, 
Вода пие книга пее, 
Та си учи трима царе 
Трима царе трима крале:» 
Вера хми <|>ъ Златна книга,» 
«Млада си Бога уверували 
Чи си слелъ утъ небе ту 
Утъ неое-ту на земе-та, 
Да утемне млади юнаци 
Млади юнаци. малки моми, 
Чи са на Бога гюнефъ сторили. 
Уторили трима царе 
Трима царе тршіа крале 
Уторили сандаци-те 
Сандаци-те ковчези-те, 
Искарали дребну злату 
Дребну злату, белу срэбру 
Белу сребру, линска билька 
Линска билька росевита, 
Линска билька бела свеща, 
Та си фъ пещере запалили 
Да си гори. да си блеска. 
Млада си Бога дарба дарили 
Излели си утъ пещере 
Утишли ми въ харапска та града 



Фъ харапска та града <}>афъ сарае 
Почѵди са царна харапине 
Какъ са дошли трима царо 
Трима царе, трима крале, 
Пита ги праши ги: 
Хаде, вие,.трима царе 
Трима царе трима крале 
Какъ сте дошли фъ мое града. 
Ыоще ми никой ни дойде, 
Никой ми фъ сарае ни флезалъ, 
Луди ли сте залудели 
Залудели полудели, 
Да ва сека залугъ пу залугъ.» 
Тие му думатъ говоретъ: 
Дарю ле, харапска кралю. 
Ние сме утъ край земе 
Утъ край земе, утъ море-ту. 
Три години звезда изгрела, 
Ду сег& звезда ни изгрела, 
Ни сме трима царе 
Трима царе трима крале, 
Лу сме трима звезници 
Звезници и биларе, 
Та са сме чудили 
Що е звезда изгрела; 
Ясна сме книга видели 
Видели сме и сме пели, 
Чи са родилъ млада Бога 
Млада Бога и Коледа; 
Та сме дошли угъ край земе 
Утъ край земе утъ море ту 
Та сме дошли фъ тое града 



Да му на Бога селемъ дадеме; 
Нийде гу сме ни намерили, 
Намерихме гу въ пещере-та, 
Та му сме селемъ дали, 
Поклонъ му са сме поклонили, 
Та гу сме дарба дарили 
Дребну злату, белу сребру 
Белу сребру. Линска билька, 
Линска билкка росевита. 
Линска билька бела свеща. 
Бела сме свеіца запалили 
Та си гори и си блеска. 
Сега са сме веке варнали. 
Та сме дошли мусефире 
Да на гостишъ да на поишъ.» 
Разеди са царна харапине 
Разеди са налюти са, 
Та си прати стара билетица 
Да ми фоди низъ града гулема 
Да ми сече малки деца, 
Да ги сече залугъ пу залугъ, 
Белкимъ си намери млада Бога, 
Млада Бога машку дете, 
Да му сече руса глава. 
Фафъ града стара билетица 
Та ми сече малки деца, 
Сече ми ги залугъ пу залугь, 
Заклалъ ми е малу млогу 
Малу лмогу три хиледи 
Три хиледи малки деца— 
Коледа си Бога форкналъ 
Форкналъ си на високу 



На ішсоку на нсбе-ту 
Та гу намера нн намсри— 
Малки дсца сече аалугъ пу залугъ 
Яхми душе форкнала 
Форкнала хми на иебе-ту 
На небе-ту при Бога. 
ІІа си ги Бога праща 
Та еи слели на земе-та 
На земе-та и фаіръ града— 
Сега веке коледуватъ, 
Коледна песна пеетъ: 
«Кои си на дарба дари, 
ІІодава му млада Бога 
Подава му златна книга 
Златна книга нишенлие, 
Та си нему верува, 
Верува гу селемъ дава, 
Поклонъ мѵ са клане. 
Слези ни, царю, слези 
Слези. царю, на дори, 
Та си на дарба дари, 
Дарба на дари три алтана: 
Парва алтана Вишну Бога, 
Втора алтана Коледа Бога, 
Трета алтана Бела Бога; 
Аку си на дарба даришъ, 
Фъ сарае ти Коледа Бога, 
Седналъ тн на трапеза 
Та си вёчере вечёре; 
Подава ти златна книга 
Та ти пее яспа песна 
Да си на Бога верувашъ, 



Да му гіонефъ ни чинигаъ, 
Да ни ти са веке лютилъ.» 
Утъ тога му песна устанала, *20о 
Та са пее фъ нагае селу 
Фъ наше селу и фафъ града. 
Ой Коледе нашъ Коледе. 

Дѣда-та като исходювали каіци-те и коледува.ти, тога 
са събирали момчета-та и моми-те. та играели опако хоро, 
и пѣели слѣдоюща-та пѣсна до два часа презъ нъіцья. 

П Е с н А 12. 

Застигналъ ми, мале. 
Личенъ-депь Коледовъ-день. 
Слеза.ть ми Коледа Бога 
Олезалъ ми фафъ гора-та, 
Та ми седналъ пулъ даро-ту 5 
Пудъ даро-ту на чешма-та: 
Я ми йоще ни тра.ть 
Да ми седи пудъ дароту 
ІІудъ даро-ту на чешма-та. 
Чи ми седи путъ даротѵ 10 
Та ми виде утъ гора-та 
ІДо станалу на земе-та. 
Юнаци ми на чешма-та, 
Малки моми вода точетъ 
Съсъ юнади са глуметъ. 15 
Та на Бога пригришили 
ІІригришили грехъ сторили. 



Нплютилъ са Вишну Вога 
Нплютилъ са разедилъ са, 
Та си наетъ сторилъ 
Да си фарли люта грома 
Люта грома. люта срела 
Да погуби юнаци-те 
Юнаии-те и моми-те: 
Юнаци са на чешма-та, 
Малки моми вода точетъ 
Съсъ юнаци са глуметъ. 
Коледа си Бога каилъ ни стана; 
Я му дума и говори: 
«Боже ле, Вишну ле. 
II язъ, Боже, каилъ ни ставамъ 
Да погубишъ млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми: 
Бива ли, Боже, ни бива 
Да ми с.тезе злата майка 
Да ми слезе фъ Бе.та гора. 
Да ма роди малку дете 
Малку дете нишенлие, 
Малку дете млада Бога? 
Да ми дадешъ З.татна книга. 
Та са шетамъ пу земе-та 
Та си уче млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми. 
Да ни фодетъ на чешма-та 
Да са съсъ моми ни глуметъ. 
Чуди са Бишну Бога, 
Чуди са малу млогу 
Малу млогу три нидели, 
Па си каилъ ни стана 



Да си фарли люта грома 
Люта грома, люта срела 
Да юбие юиаци-те 
Юнаци-те и моми-те: 
Л\ си рукнй, Злата майка 
Та хи вели ютговори:» 
«Ой. ти мале, Злата мале. 
Мольба ти са, мале. моле: 
Коледа ми Бога на земе-та 
На земе-та фафъ гора-та 
Та ми седналъ пудъ даро-ту. 
Чи му е личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Я ми юнаци гюнефъ сторили 
Гюнефъ сторили пригришили. 
Та самъ наетъ сторилъ 
Да си фарле люта грома 
Люта грома. люта срела 
Да осреле млади юнаци 
М.іади юнаци, малки моми. 
Чи са глуметъ на чешма-та: 
Коледа Бога каилъ ни става— 
Каилъ става да гу родишъ 
Да гу родишъ на земе-та 
Да гу родишъ малку дете, 
Малку дете м лада Бога: 
Да са шета пу земе-та. 
На рока му Златна книга, 
Та си учи млади юнаци 
Млади юнпци малки моми. 
Да ни ми грехъ усторетъ: 
Сега. мале. каилъ ли с і 



Каилъ ли еи, ни си каилъ? 
Да си слезешъ на земе-та 
Да си родишъ Коледа Бога. 
Да гу родишъ малку дете 
Малку дете млада Бога.» 
Майка му вели ютговори:» 
Иоти, Ііоже. каилъ да ни самъ. 
Вугре си слевамъ на земе-та. 
Лу ти с-а молъба моле. 
Лу да си роде малку дете. 
Да си пратишъ свети Ангелъ 
Да му донесе Златна книга. 
На лику му ясну сланце, 
Какъ са шета пу земе-та 
Да си пее ясна книга 
Да си пее да си учи. 
Кой гу види да верува." 
Рече майка ни утрече 
Зададе са златенъ облакъ 
Златенъ облакъ и сеничевъ 
Та си закри Злата майка, 
Та си слезе на земе-та 
На земе-та, <|»а())ъ гора-та. 
Лу си седнп. пудъ даро-ту. 
Де ми седи Ко.теда Бга. 
Та си майка затруднела 
Затруднела Коледа Бога. 
Та ми седи фафъ гора-та 
Малу млогу деветъ месепа. 
Я си ми йоще ни ражда. 
Дуръ си слезе на поле-ту. 
Я си фъ града ни флезе— 
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Богъ да иие царна харапине 
Царна харапине харапска-та крале, 115 
Чи да ми са научи. 
Разедилъ са налютилъ с-а. 
Та ми сече Злата майка, 
Злата майка малку дете 
Малку дете млада Бога— 120 
Та са чуди до да иде. 
Низъ поле са вартела 
Вартела са навартала. 
На Бога еа нажелилу 
Нажелилу натажилу. 125 
Та сп прати свети Ангелъ 
Та си слезе на поле-ту. 
Намери си Злата майка. 
Фана си е за рока-та 
Уткара е тука долу 130 
Тука долу фъ пещере-та; 
Темна ми пещере потемнела 
ІІотемнела поцарнела. 
Лу си флела Злата майка 
Ясну ми сланце изгрелу 135 
Та ми грее фъ пеіцере-та. 
Замочи са Злата майка 
Замочи са забахта са 
Та си роди малку дете 
Малку дете млада Бога. 140 
Млада Бога и Коледа: 
Чудну ми дете нишенлие. 
На лику му ясну сланце. 
Фъ рока му златна книга 
Златна книга звезналие 145 



Звезналие ясналие; 
Йшде ми чуду станалу, 
Чуду ми на небе-ту 
На небе-ту фъ облаци-те 
Фъ облаци-те фафъ магли-те, 
Изгрела ми ясна звезда 
Ясна звезда и зорница, 
Що ни ми йогце изгрела. 
Та са никой нп дусетилъ 
Чи ми са Бога родилъ. 
Д у с е т и л и са трима царе 
Трима царе башъ биларе 
Трима царе утъ край земе. 
Трима царе царни харапине. 
Та си пели Звезна книга, 
Звезна книга биларева, 
Какъ си пели и видели; 
Яхнали си барзи-те коне 
Та ми на поле излели, 
Иоще ми са чудумъ чудили 
Та си думатъ и говоретъ: 
Какъ си Бога каилъ станалъ 
Да си слезе на земо-та 
Да са роди малку дете, 
Да са шета съсъ юнаци 
Съсъ юнаци и съсъ моми, 
Я си йоще ни веруваме. 
Чи на лаже Звезна книга, 
Лаже на, мами на.» 
Речь-та йоще ни утрекли 
Подаде са Звезна Юда 
Звезна Юда самувила 



Та хми нели іотговори:» 
Ой ми вие трима царе. 
Трима царе и биларе. 
Йоти сте умни и безумни 
Та си йоще ни верувате. 
Чи са родилъ Коледа Бога, 
Сега гу повила Злата майка 
Повила гу малу дете. 
Та си ми е фъ пещере-та, 
Само' дете никог' нема, 
Дуръ са на майка нажелилу 
Нажелилу натажилу 
Та ми плаче и ми вика. 
Яхнали сте барзи-те коне. 
Я що ми са йоще чудите 
Та са фъ сарае ни варне-те, 
Да юторите сандаци-те 
Да искарате баксише-те, 
Па да идете фъ пеіцере-та, 
На Бога селемъ давате, 
Та си гу дарба дарувате, 
Да ни му майка плаче, 
Да ни му майка вика. 
Чи си е Бога уставилъ 
Фъ темна пещере потемнена. 
Сама майка фъ пещере-та.» 
Трима хи царе ютговорили:» 
,Е, ти Юду самувилу, 
Наетъ сме Юду сторили, 
Та сме коне яхнали, 
Да са шетаме пу земе-та 
Да тераме малку дете 
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Малку дете млада Бога. 
Де ми са дете родилу 
Оелемъ да му дадеме. 
Я си, Юду. ни знаеме 
Де ми са дете родилу, 
Де ми е дете седналу. 
Хаде ми вие фодпте: 
Поіце ми сте утъ сарае ни и 
Утъ сарае и утъ града. 
Шгрела ми ясна зора 
Ясназора и зорница. 
Та си грее ни зафожда. 
оо])а ви е млада водица. 
Водица ви е на дервене 
На дервене на клисуре. 
Лу да си дете намерите. 
ІТа си са зора екрила.» 
Трима царе каилъ с -танали. 
Трима царе и биларе. 
Та си думатъ и говоретъ: >• 
Бабайку ни стара крата 
Гамамъ веке да юмрие, 
Пос-инилъ си Звезна книга 
Та ни думалъ и говорилъ: 
'.ега малу йоще три години 
"Іуду ми на неба піе боде. 
II на небе и на земе. 
Туду ми моіцне нишенлие. 
На поле са Бога родплъ, 
Роди.тъ ми са малку дете. 
Малку дете фъ пещере-та: 
Та с-а шета пу земе-та. 



Фафъ рока мѵ златна книга 
Та си учи ду млади юнаци 
Млади юнаіш. малки моми. 
Ние са сме на бабайку смели, 
Чи ми боленъ лежи 
Та ни знае да ми пее. 
Я той си е йоще знаелъ. 
Та си пеелъ Знезна книга.» 
Барнали са трима царе 
Варнали са фафъ сарае. 
Та си сандаци-те іоторилп 
Юторили ютключ или, 
Три си баксише искарали, 
Та си веке наварвили; 
Ноще си утъ сарае ни излели 
Излела ми ясна зора 
Ясна зора и зорница. 
Водица хми низъ дервене 
Низъ дервене и клисуре, 
Стигнали си фъ харапска-та земе. 
Застанала ясна зора 
Застанала на поле-ту 
На поле-ту фъ пещере та, 
Та си флели трима царе, 
Трима царе и биларе, 
Намерили малку дете. 
Повила гу Злата майка, 
На лику му ясну сланце. 
Фъ рока му Златна книга; 
Я си плаче Злата майка, 
Плаче майка и си вика; 
Какъ си виде трима царе, 
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Трима царе и биларе. 
Та ми веке пи плаче, '275 
Лу хми вели ютговори:» 
Ой. ми вие трима царе. 
Трима царе и биларе. 
Какъ сте вие знали 
Чи са роди Коледа Бога, 280 
Та сте дошли фъ пещере-та 
Да видите малку дете, 
Мадку дете млада Бога? 
Мале ле, Злата мале. 
Ни сме, ыале, знали 285 
Чи са родилъ млада Бога; 
Я сме пели Звезна книга, 
Па сме ни верували; 
Дуръ си дойде Юда самувила 
Та си дума приговори: 290 
Хемъ на покана покани 
Да дойдеме фъ пещере-та, 
Млада Бога дарба да дариме, 
Чи си е млада Бога на небе-ту, 
На земе-та млада царе. 295 
Юторили сандаци-те 
Искарали баксише-те, 
Та си Бога дарба дарили, 
На Бога си селемъ дали. 
Па си яхнали барзи-те коне 300 
Та ми флели фъ харапска-та града, 
Фъ харапска-та града фафъ сарае. 
Причека ги харапска-та крале, 
Та си ги гозба гости— 
Иоще ги пита и ги праши:» 305 
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Хаде вие трима царе. 
Трима царе трима крале, 
Мольоа ви са моле. 
Какъ сте вие утъ Край земе, 
Имате ли Звезна книга 
Имате ли пели ли сте 
ІДо ми е чуду станалу 
На небе-ту на земе-та 
Та изгрела ясна звезда 
Ясна звезда и зорница. 
ІДо ни ми йоще изгрела. 
Хай, ти, харапска кралю, 
Зеръ ти йоще ни знаешъ? 
Тука долу на поле-ту 
На поле-ту фъ пещере-та 
Родилу са малку дете, 
На небе-ту си е млада Бога, 
На земе-та млада царе, 
Та изгрела ясна зора 
Кой си види да си знае 
Чи е чуду на земе-та. 
Разеди са харапска-та крале 
Разеди са палюти са, 
Та си прати царна харапине 
Да ми сече малки деца, 
Дуръ да флезе фъ пещере-та 
Да посече малку дете 
Малку дете млада царе; 
Дуръ да иде царна харапине 
Посекалъ ми малки деца 
Малу млогу деветъ хиледи; 
Я ни флезе фъ пещере-та, 



Опуснали са облаци-те 
Облаци-те и магли-те 
Та с-и нещере аакрили, 
оакрили е укрили, 
Ни е ниде цариа харапине. 
Дуръ са варна фафъ сарае. 
Царе ми са гозба госги. 
Царе ми пие руйну вину 
Руйну вину тригодипіну, 
(•обралъ си везире-те 
Везире-те и иашп-те, 
Та си еде и си пие. 
Чи си погубплъ млада царе, 
Та му земе ни плени, 
Три днп му гозба трае; 
Иоще си Бога трае, 
Дуръ тога, са веке налютилъ 
Налютилъ разедилъ, 
Та си фсекна люта грома. 
Грома фарли фафъ сарае 
Та му сарае погурелъ: 
Па ми са царе гозба госги 
Па си пие руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 
Заградилъ ми нова сарае, 
Калесалъ си масторе-те 
Масторе-те дюлгере-те; 
Самъ си царе камень турилъ, 
Та са фальба пофалилъ, 
Господъ ми са, вели, разедилъ, 
Та си фарлилъ люта грома 
Погурелъ ми сарае-те— 
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Мене са мощне дупадналу. 370 
Сега сн граде нова сарае 
Да гу нема на дгоне-та: 
Да си падне люта грома 
Па да си гу ни погури. 
Рече йоще ни утрече 375 
Чула гу мора Юда 
Мора Юда самувила. 
Ютъ Бога си изимъ тера 
Да си фарли люта срела, 
Еакъ си дума и говори 380 
Да му душе прималее. 
Бога хи изимъ ни даде. 
.Іу хи вели ютговири: 
Юду ле мора самувилу, 
Ни си, Юду, каилъ ставамъ 385 
Да си фарлишъ люта срела 
Да му душе прималее— 
Я му слези фафъ сарае 
Та гу служи тровна билька, 
Да си пие тровна билька 390 
Боленъ ми да легне 
Да ми легне на потстеле. 
Да ми лежи малу млогу 
Малу млогу три години, 
Дуръ да му кости прогниетъ, 395 
Дуръ да му коса искапе, 
Та му сечешъ руса глава 
Да ни ми е на земе-та— 
Чи са йоще кани 
Да си прати царна харапине. 400 
Какъ с-а шета млада Бога 



Да гт сече залугъ пу залуъ: 
Я си йоіде ни знае 
Чи ми седи фъ пещере-та— 
Царна харапине пещере нн виделъ. 
Спуснали са облаци-те 
Облаци-те и магли-те 
Та си пещере закрили. 
Закрили е засенили.» 
Мора К»да са налютила 
Налютила разедила. 
Та си слела фафъ бахче-ту, 
Набрала си троізна билька 
Тровна билька болничева: 
Па си слезе на земе-та 
На земе-та фафъ сарае. 
Харапска-та крале на трапеза. 
Лужникъ си гу служба служи. 
Служи гу руйну вину 
Руйну вину тоигодишну; 
Стоела ми Мора Юда, 
Я си е никой ни виде, 
Та си зела златна чеше. 
Сипала си руйну вину 
Руйну вину тригодишну, 
Фафъ вину-ту тровна билька 
Тровна билька болничева, 
Подаде си златна чеше, 
Подаде е на харапска та крал-\ 
Та си пие руйну вину 
Руйну вину тригодишну, 
Иоще вину ни ми галналъ 
Записка ми завика мш 



Охь, си. малс, загинахъ си! 
Люта мп отрава на сорце~ту. 
Рече царе ни утрече 
II си флезе стара биларе, 
Та си виде Мора Юда 
Чи ми стои на трапеза. 
Та хи вели ютговорп: 
Ахъ, ти Юду. Мора самувила. 
Какъ си флезе фафъ сарае, 
Ни ли, ти, крале думилелъ? 
Поще си е млада зелена 
Та гу си поила тровна билька 
Тровна билька зихирлие; 
Фъ сарае седи бабайку му. 
Легналъ ми на потсгеле, 
Зеръ си слепа ни гу виде 
Да гу поиіцъ тровна билька. 
Да му душе прималее, 
Доста му са веке дуделу. 
Боленъ лежи малу млогу 
Малу млогу деветъ годнни— 
Я, ти, си служила млада крале: 
Ьгакъ, ти, йоіце ни думилелъ? 
Какъ си, Юду, кайдисала 
Та му си подала руйну вину 
Руйну вину тригодишну 
Да гу тровишъ да гу поишъ? 
Ютговори Мора Юда 
Мора Юда самувила: 
Богъ да бие харапска-та крале! 
Ни му думиле.ти малки деца. 
Лу си пратилъ царна харашше 
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Та посече малки деца 
Малу млогу дезетъ хиледи, 
Белкимъ си посече млада Бога, 
Я си пещере ни намери— 470 
Спуснали са облаци-те 
Облаци-те и магли-те 
Та си пещере закрили 
Закрили и укрили, 
Ни посече млада Бога.» 475 
Боленъ ми легналъ харапска-та крале. 
Боленъ ми е мглу млогу 
Малу млогу три години, 
Дуръ му кости нспогнили, 
Коси му искапали, 480 
Та му са веке дуделу. 
На Бога са мольба моли, 
Боже ле, мили Боже, 
Що ми са си йоще налютилъ 
Налютилъ разедилъ? 485 
Ни ли ти са веке нажелилу 
Нажелилу натажилу? 
Боленъ леже малу млогу 
Малу млогу три години, 
Кос-ти ми са прогнили, 490 
Коси ми са искапали: 
Я ми земи царна душе 
Да ма утемнешь утъ неволе - -
Мольба са моли харапска-та храле. 
Дуръ си на Бога думилелъ. 495 
Та си прати Мора Юда 
Та си фарли люта срела, 
Усре.іи гу на сорце-ту. 



ІІзлезе ми Злата майка 
Та ми еа шедба шета. 
Та си флезе фъ харапска-та града 
Фъ харапска-та града фафъ сарае, 
Та си пита и си праши 
Де ми седи харапска-та крале. 
Чи му хаберъ носи. 
Я му либе заплакала 
Заплакала завикала 
Утмалъ дума приговори: 
Вогъ да бие Мора Юда, 
Налютила са разедила 
Та гу усрелила на сорце-ту. 
Та си умрелъ сегк малу 
Сега малу три нидели. 
Чула ми Злата майка, 
Та са варна фъ пещере-та, 
На Бога си дума и говори: 
Хаде. Боже, мили сину, 
Сега ми си веке порасналу, 
Я ми иди фъ харапска-та града, 
Закарай си Златна книга 
Та си учи млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми, 
Да ни фодетъ на чешма-та 
Да са смеетъ, да са глуметъ, 
Лу на тебе да веруватъ, 
Съ вера и клетва да са калнатъ. 
Шеташъ са, сину, пу земе-та 
Малу млогу три години,, 
Дуръ да юнаци на иманъ дойдатъ, 
П юнаци малки моми. 



Па ша форкнешъ фафъ гора-та. 
Седнувашъ мн пудъ даро-ту, 
Пудъ даро-гу на белъ кладнецъ: 
Вишне еа дару повишилу 
Та са качишъ на небе-ту. 
Па си седишъ і{іаі()ъ сарае 
Фафъ сарае прн майка.» 
РСЧЕ му майка ни утрече. 
Три с-а Юди «І)Ъ пещере-та. 
Три са Юди самувилн 
Три са Юди крилетни 
Крилетни и форкати. 
Грабнали си Злата майка 
Та си фаркнали на небе-ту. 
Самъ си устаналъ млада Бога. 
Та ми седи фъ пещере-та 
Поще малу три ниде.ти. 
Дуръ си дойдё свети Ангелъ, 
Та му ве.ти проговори: 
Боже ле, Коледе ле, 
Доста ми си седелъ 
Тука, Воже, фъ пещере-та. 
Сега ми веке излези. 
Богъ да бие харапска-та крале, 
Налютилъ са разедилъ, 
Иоще, ти, са люту канилъ 
Да, та, сече залугъ пу залугъ, 
Да ни му земе пленишъ. 
Я си веке загиналъ: 
Мора гу Юда усрелила 
Усрелила гу на сорце-ту. 
Умрелъ веке загиналъ. 



Я си земи Златна кнр?га 
Та са шетай пу земе-та, 
Да си учишъ млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми. 
Да ни фодетъ на чешма- та 
Да са смеетъ, да са глуметъ. 
Млада Бога ми излезе 
Излезе ми утъ пещере-та. 
Та си флезе фъ харапска-та града 
Фъ харапска-та града фафъ сарае. 
Искара си Златна книга, 
Та си учи млади юнапи 
Млади юнаци, малки моми. 
Кой си виде млада Бога. 
На лику му ясну сланце, 
Фъ рока му Златна книга. 
Ни ми фоди на чешма-та 
На чешма-та на белъ кладнецъ. 
Ни са смее съ малки моми, 
Ни са смее. ни са глуми, 
Лу си на Бога верува, 
Вера и клетва му са приклева, 
Чи му веке понефъ не чини; 
Три ГОДЙНИ Бога пу земе-та, 
Три години ми са шедба шета, 
Сите ми юнаци верували. 
Сите юнаци малки моми, 
Та ми веке гюнефъ ни чинатъ. 
На Бога са веке дуделу, 
Ни ми са веке шедба шета, 
Лу си форкна фафъ гора-та, 
Та си седна пудъ даро-ту 



Пудъ даро-ту на белъ кладненъ. 
Трн дни ми пудъ дару-седелъ. 
Вишне са дару новишилу, 
Покачи са Бога на небе-ту 
На небе-ту пу даро-ту, 
Та си седнй фафъ сарае 
Фафъ сарае при майка. 
Вшпну гу Бога пофалплъ 
Чи си с-.іезе на земе-та. 
Научи.іъ си млади юнаци 
Млади юнаци. ма.іки моми 
Да ни му гюнефъ чинатъ. 

Д Р У Г А П Е С Н А 

Ко.іеде ле Боже ле, 
Коледе ле хижне ле! 
Слезе, Боже, на земе-та, 
Какъ си ти е личенъ-день 
Личенъ-цень Ко.іедовъ-денъ, 
Та са шедба шеташъ 
Утъ града на града, 
Утъ селу на се.ту, 
Утъ каща на каща, 
НІедба ми са шеташъ 
На трапеза ми седнувашъ 
Та ми вёчере вечёрешъ, 
Вёчере ти бели пилци, 
Бели пилци руди ювни: 
Прочула са наше земе 
Прочула са зачу.іа с-а 



Чи са си шедба шеталъ. 
Наше ти царе курбаиъ коле 
Курбакъ коле бели пилци, 
Бели пилци руди ювни. 
Виделъ си, Боже, виделъ 
Млади юнаци, малки моми, 
На чешма-та, Боже, на белъ кладнецъ 
На Белъ кладнецъ на белъ Дунавъ. 
Малки моми вода ючетъ, 
Студна вода за майка, 
Млади са юнаци глуметъ 
Глуметъ са смеетъ; 
Па ми са Бога ни люти 
Ни са люти ни са яри, 
Лу си форкнк на небе-ту— 
Седші ми йоіце ни седнк 
На майка са плачба плаче: 
Мале ле Злата мале, 
Вчера ми, мале, личенъ-день 
Личенъ-день, Коледовъ-день, 
Та самъ земе нрошеталъ 
Утъ града на града, 
Утъ селу на селу, 
Утъ каща на каща; 
Нийде самъ, мале, ни виделъ 
Ни самъ виделъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Да са глуметъ да са смеетъ-
Йоще самъ, мале, ни форкналъ 
Пристигнахъ, мале, на Дунавъ, 
Пристигнахъ, мале, застигнахъ. 
Де си намерихъ млади юнаци 



Млади юнаии малки момн 
Чи са глуметъ и са смеетъ. 
Па си, мале. ни на.тютихъ. 
Иди си. ма.те, на неое, 
Кажи си. мале, на Бога: 
Сички ма, мале, сайдисали. 
Сички ми курбанъ зак.тали, 
Стара ми майка вечере готвила. 
Златна трапеза сложила, 
Та самъ на трапеза седналъ 
Та самъ вёчере вечёрелъ; 
Да самъ на Дунавъ ни фодилъ 
Ншцу самъ, мале, ни виделъ. 
Златна са майка есни.та 
Еснила са пременила, 
Премени.та наредила. 
Та си при Бога утидё. 
Иита е Бога праши, 
Мале ле Злата мале, 
Дойде ми, мале, брата ми, 
Брата ми Коледа Бога, 
Дойде ми, ма.тѳ, утъ земе. 
ІЦо ти е мале думалъ 
Іума.ть, мале, говорилъ.; 

Какъ си е мале поминалъ? 
Да.т' му са курбанъ клали 
Курбагіъ му бе.ти пилци 
Бели пилци руди ювни? 
Какъ са е шедба шеталъ 
Седналъ ми, мале, на трапеза 
Да ми вечере Бадна вечере? 
Майка вели ютговорн: 
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оБже ле мили Боже, 
Коледа ми Бога Земе исфодилъ. 
ІПедба са шеталъ иу земе, 
Фодилъ ми утъ града на града, 
Утъ селу на селу. 
Утъ каща на кащп. 
Сички му курбанъ клали 
Курбанъ му клали бели пилци. 
Бели пилци руди ювеи. 
Слагала златна трапеза. 
Та ми е Бога седналъ 
Та ми вёчере вечёрелъ, 
Та ми са йоіце ни налютилъ. 
Дуръ ми утиде на белъ Дунавъ. 
Де си намери млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми: 
Малки моми вода точетъ, 
Студна вода за майка, 
Съсъ юнаци са глуметъ, 
Глуметъ са, Боже, смеетъ, 
Коледа си Бога ни саидисали, 
Та са е Бога налютилъ— 
Та си ма прати ду тебе 
Да си та питамъ да си та праше 
Що да ми, Боже, стори, 
Какъ да си юнаци учи 
Юнаци малки моми, 
Да ги учи научи 
Да си веке гюнефъ ни чинатъ, 
Да си на Дунавъ ни фодетъ, 
Какъ си ми моми вода точетъ 
Да са съсъ моми ни глуметъ, 
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Да са съсъ моми ни смеетъ » 
Чулъ ми е Боги зачулъ, 
Та ми са доста налютилъ 
Налютилъ са разедилъ. 
Царна си слуга викнй 
Викна си слуга рукніі, 
Царна си слуга царна Бога. 
Та му вели ютговори: 
Я си ми прави люта грома. 
Съсъ грома люта срела, 
Фарли си грома на земе 
Да ми са земе потрене. 
Да ми юяакъ ни устане; 
Доста ми юнаци гришили 
Дуръ ми са веке дуделу: 
Малу самъ млогу тра.тъ 
Ма.ту мдогу триста години. 
Хеле си веке ни трае, 
Чи ми са веке дуделу. 
Плачба ми иде угъ земе, 
На месецъ ми идатъ Юди самувил 
Та ми са плачба плачетъ 
Чи ги юнаци ни саидисали— 
Иоще ми слуга ни слелъ 
Бела са Бога покачилъ. 
Та му еа майка моли: 
Боже ле Бела ле, 
Вишну са Бога налютилъ 
Налюти.тъ са разедилъ. 
Юнаци лу гюнефъ сторили, 
Та си наетъ сторилъ 
Да си земе потрене, 



Да ми юнакъ ни устане: 
Язъ ти са мольба моле 
Да са, Боже, ни лютишъ, 
Какъ ми са Вишну налюгилъ, 
Лу да си рукнешъ Коледа Вога. 
Трима Бога пудъ дару 
Да ми пудъ дару седнете, 
Па да си дума приговорите 
Да ни си земе потрене, 
Белкимъ си юнади на иманъ дойдатъ. 
Ни си фодетъ на Белъ Дунавъ. 
Какъ си точетъ малки моми 
Какъ си точетъ студна вода, 
Студна вода за майка, 
Да са съсъ моми пи глуметъ, 
Да са съсъ моми ни смеетъ.» 
Бела са Бога ни налютилъ, 
Та си на Вишну вели ютговори: 
Боже ле браткѵ ле, 
Ти са си, Боже, налютилъ 
Та си наетъ сторилъ 
Да си земе потренешъ; 
Царна си слуга викналъ 
Викналъ си слуга рукналъ, 
Та му си, братку, зарачелъ. 
Да си ми прави люта грома, 
Люта грома, люта срела. 
Да си фарли люта грома 
Та да си земе нотрене, 
Туку си каилъ ни ставамъ — 
Я си ми слуга прати 
Да си рукне Колзда Бога, 
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Да си седне иудъ дару, 
Трима сме Бога на небе. 
Па да си трима готюриме, 
Па да си трима думаме. 
Да си Коледа питаме 
Да гу питаме и прашиме 
ІЦо е на земе усторилъ: 
Какъ му е личенъ день 
Личенъ-депь Коледонъ-день. 
Дал' му са курбанъ клали. 
Дал' са юпаци іова ловили 
Дребна лова бели пилци, 
Бели пплци руди ювни, 
Дал' ми е вечере вечерелъ 
Та ми е седналъ на трапеза 
ІЦо му е майка сложила; 
Дума му Бела Бога 
Дума му йоще говори 
Дуръ му са веке нажелилу 
Наже.іилу натажилу, 
Та си ми слуга прати 
Та си рукнй Коледа Бога. 
Трима си Бога седна.іи 
Трима си Бога пудъ дару 
Пудъ дару пудъ Вишне, 
Та си ми дума продѵмали 
Продумали проговорили, 
Та си ми Коледа питали 
Питали Ко.теда прашили, 
Какъ си на земе поминалъ. 
Той хми вели ютговори: 
Сички ми прави.ти личенъ-день 



Личенъ-день Коледовъ-день. 
Та ми курбанъ клали 
Курбанъ ми клали бели пилцл. 
Бёли пилци руди ювни, 
Юнаци ми ловили дребна лова 
'Га ги на майка носили, 
Та ги е майка готвила 
Готвила майка Бадне вечере. 
Та си е трапеза сложилл. 
Та самъ на трапеза седналъ. 
Бадна самъ вечере вечерелъ: 
Дуръ ми изгрелу ясну сланце 
Поминалъ ми личенъ-дені> 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Та си утидохъ на Белъ Дунавъ. 
Де си намерихъ малки моми 
Чи си ми вода точетъ, 
Студна ми вода за майка. 
Съсъ моми млади юнаци. 
Та са юнаци глуметъ. 
Та са юнаци смеетъ, 
Мене си ичь ни саидисали. 
Студна ми вода ни дали 
Да си пие утъ тестие, 
Златна си глава сложихъ 
Да си пие студна вода, 
Да си пие утъ рёка-та, 
Хеле си дойде жива Юда 
Жива Юда самувила. 
Та ми наточи студна вода 
Та еи ма служба служи, 
Па са, братку. ни налюіихъ— 



Випшу ми Бога вели ютговори: 
Какъ да са, брагку, ни налютишъ. 
Язъ да самъ, братку, на земе. 
Да са самъ, братку. шеталъ, 
Да мн е личенъ-день 
Личенъ-день Нишинъ-день, 
Да ма юнаци ни саидисали, 
Ичь са самъ веке ни чудилъ 
Люта самъ грома фарлиль, 
Съсъ грома люта срела, 
Та самъ земе потреналъ, 
Та самъ юнаци погубилъ. 
Юнакъ да ми на земе ни устане, 
Дуръ да на иманъ дойдатъ, 
Дуръ да ми селемъ дадатъ, 
Та си ги веке уставемъ. 
Бела ми Бога вели ютговори: 
Братку ле Вишну ле, 
Иоти са, бі атку, лютишъ, 
о 
Иоти си каилъ ставашъ 
Да си земе потренешъ, 
Да погубишъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Тие са сите ни гришили. 
Сите са гюнефъ ни сторили: 
И ясъ каилъ ни сгавамъ 
Да си земе потренешъ. 
Коледа Бога ютговори: 
Лу си каилъ сгавамъ, 
Да ма роди Злата майка, 
Да ма роди на земе-та 
На земе-та малку дете 



Малку дете млада Бога; 
Да си раста да порасна, 
Да си уче млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да ги уче съсъ Златна книга. 
Дуръ да на иманъ дойдатъ, 
Дуръ да на мене поверуватъ. 
Какъ си дума Коледа Бога, 
Бишну Бога каилъ станалъ. 
Та си рукнй Злата майка, 
Та хи дума и говори: 
«Мале ле Злата мале, 
На земе си йоще ни слела 
Да ми са, мале, шеташъ, 
Да си видишъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Какъ ми фодетъ на Дунавъ 
На Дунавъ, мале, съсъ тестие 
Да си точетъ студна вода, 
Студна вода за майка, 
Да ми готви Бадна вечере, 
Ега ми е личенъ-день 
Личенъ-день Вжшнъ-денъ. 
Язъ самъ, сину, ни слела, 
Па си, сину, ни слевамъ; 
Чи ми са Юда налютила 
Налютила разедила, 
Жива Юда самувила, 
Та ми норти заключила 
Да ни ф.теза фафъ сарае. 
Нищу, ти, Юда ни сторила — 
Сегй ми траешъ ду година, 
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Да са зададе личенъ-день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 305 
Коледа сн Бога слева 
Та си седнува фафъ гора-та 
Фафъ гора-та пудъ даро-ту 
Пудъ даро- гу пудъ Витне-ту. 
II ти си, мале, слевашъ. 310 
Та си Тіога зачевашъ. 
Трудпа си. мало. заіруднела 
Затруднела с-и Колсда Бога: 
Та си слеванп на поле-ту 
На поле-ту фгь ха]"»апска-та земе. 315 
Та сп ])ал;дапгь ма.тку дете 
Малку дете м.тада Бога: 
Па си идешъ на небе-ту 
Та ми седишъ фафъ сарае. 
Па си млада Божида: 320 
На земе. ти, селемъ даватъ. 
На небе, ти. са поклонъ к.танетъ 
Кланетъ ти са ясни звезди.» 
Какъ хи дума Вишну Бога. 
З.тата ми майка каи.ть сганала 825 
Да си слезе на земе-та. 
Да си роди Ко.теда Бога— 
Та си чека ду година 
Дуръ да дойде личенъ-день 
Ліпенъ-день Коледовъ-день. 330 
Коледа ми Бога фафъ сарае 
Та ми седи малу м.тогу 
Ма.іу м.тогу деветъ мес-еда. 
Изгрелу ми ясну сланде. 
Та ни си е ліота зима аЯп 



Люта зима снегувита. 
Съсъ сланце ми ясна зора 
Ясна зора ясна звезда. 
Съсъ зора личенъ-день 
Личенъ-дееь Коледовъ-день. 
Слела ми Юда самувила 
Та са рукнала подрукнала: 
Царю, царю и везирю. 
Подай са. царю. на чердака 
Да си видишъ ясну сланне 
Ясну сланце ясна зора, 
Зададе са личенъ день 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
На Бога си курбанъ колешъ. 
Я си прати млада войвода 
Да си лови дребна лова, 
Дребна лова бели пилци. 
Да ги носи на стара майка 
Да ги готви Бадна вечере: 
Чи ша дойде фафъ сарае 
Да си седне на трапеза 
Да си вёчере вечёре. 
Рукнала ми жива Юда 
Рукнала са подрукнала. 
Чула ми е Злата майка, 
Та са пременила наредила. 
Та ми слела фафъ гора-та, 
Седнала ми пудъ даро-ту 
Пудъ даро-ту пудъ Вишне-пп 
Де ми седи Коледа Бога, 
Та ми Бога зачела, 
Трудна ми майка затруднела 
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Сама ми седи пудъ даро-ту. 
Изметъ хи чиии Жива Юда 
Жива Юда самувила. 
Служба си е служи студна вода 
Студна вода и есита, 
Та ми леба ни еде; 
Та ми фѵгора седела 
Малу млогу деветъ месеца. 
Юда хи дума говори, 
Мале ле Злата мале. 
Доста си. мале, седела 
Седела. мале, фафъ гора. 
Я си ми слези на поле 
На поле. мале, фъ харапска-та 
Да си родишъ малку дете 
Малку дете млада Бога. 
Злата си майка с.тезе 
Слезе ми майка на по.те, 
Я си ми фъ града ни флева, 
Чи да си фъ града флезе, 
Харапска са крале налютилъ 
На.тютилъ разедилъ, 
Та си сече малку дете 
Ма.тку дете млада Бога: 
Чуди са майка на поле 
Де да ми иде що да прави, 
Де да роди малку дете, 
Та ми заплака завика, 
Тажну са Богумъ тажи. 
Жива си Юда дойде 
Жива Юда самувила, 
Та хи вели ютговори, 



— 69 

Хаде ми. мале, хаде 
Тука ми долу фъ пещере-та, 
Малку си дете раждашъ 
Малку дете млада Бога. 
Злата е майка фъ пещере, 
Та са е майка замочила 
Замочила забахтала, 
Сама самичка кукуізица, 
Та си е писнала заплакала. 
Чи хи е рожба люта. 
Сама си рожба трае. 
Сама си изметъ чини; 
Форкна си Жива Юда 
Жива Юда самувила 
Та си фъ пещере флезе, 
Та си й изметъ чиии, 
Йоще си рожба трае, 
Трае си рожба малу млогу 
Малу млогу три нидели. 
Форкна си Юда фафъ гора. 
Родна си билька бере 
Родна билька родувита, 
Та си на майка даде, 
Лу си ми билька тѵри. 
Лу си ми билъка накуси 
Малку си дете роди, 
Малку дете млада Бога— 
Чудну ми дете нишенлие, 
Ясну му сланце изгрелу 
Ясну му сланце на лику, 
На рока му Звезна книга 
Звезна книга позлатена. 



Та си ми книга пее— 
Слели ми Н >ди утъ гора. 
Деветъ ми Юди самувили. 
Та му и.іметъ чинатъ. 
Дуръ си ми веке порасна. 
Злата гѵ майка устави. 
Та ми са шета пу земе 
Та ми учп м.тади юнацп 
Млади юнаци малки моми. 
Да нн мн ((юдетъ на Дунавъ. 
Да ни са глуметъ съсъ моми. 
Да ни са г.туметъ да ни са смеетъ. 
Чи си Бога каилъ ни става. 
Чи му е личенъ-день 
.Тпченъ - ден ь В и ш и нъ-дсн ь: 
ІПеталъ са Бога пу земе 
Малу млогу трп годпни — 
Па си ми форкналъ на не«'е. 
Та му е песна устанала. 
Пес-на му моми испели. 
Та му си песна пее. 

ДГУГА П е с н а 

/Кива ми Юда ((>афъ града. 
Я си фъ сарае ни флева, 
Та ми с-а рукна подрукеа, 
Хаде ми вие малки деца. 
Малки деца на деветъ години. 
Ни ми сте на Дунавъ фодили. 
Ни са сте съсъ моми глуми.ти. 



Ни са сте йоще емели. 
Лу сте при майка седели, 
Какъ ми е Дефа на небе 
Сё си при майка с-еди 
Я си при Юди ни фоди, 
Хаде ми вие на поле 
На поле (|>а((>ъ пещере, 
Млада са царе роди 
Сита ми земе ша заптнса, 
Ша заптиса ша ми плени. 
Млада ми царе утъ небе. 
Млада мп царе млада Бога. 
Роди са малку дете— 
Никой ми <(>ъ пещере ни иде. 
Млада си царе кабулъ ни чпни 
Лу си мп дума продума:» 
Де ми са малкн деца, 
Малки деца утъ града, 
Да ми дойдатъ фафъ пеіцере. 
Да ми се.іемъ дадатъ. 
Майка ги дарба дарува 
Дарува ги златна ябалка, 
Златна ябалка белу грозде, 
Белу грозде сухнату, 
Сухнату грозде дефниту, 
Млада гу Дефа сее. 
Сее гу горе на небе 
На небе фъ бахче-ту, 
Де ми с-а Бога шета.» 
Рукна са Юда подрукна. 
Малки ми деца излели. 
Малки ми деца три хиледи, 



Та ми на поле слели 
На поле фафъ иеіцере; 
Ма.іки ми деца доста хитри, 
На майка селемъ дали, 
Малку си дете дарба дарили, 
Дарили гу суху злату. 
Суху злату и сребру. 
Бела му свеща палили, 
Я са на майка нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Малки деца ни дарила, 
Чи си нема златна ябалка, 
Златна ябалка белу грозде. 
Белу грозде сухнату, 
Сухнату грозде дефниту, 
Плаче ми майка вика. 
Жива си Юда флева, 
Та си е пита праши: 
Мале ле Злата мале, 
Що ти са, мале, нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Та си ми, мале, плачешъ, 
Плачешъ, мале, и викашъ? 
Бога си, мале, родила. 
Млада Бога Коледа, 
Никой ти фъ пещере ни иде 
Да си та, мале, види, 
Я са дошли малки деца, 
Малки деца три хиледи. 
Та са Бога дарили, 
Дарили гу суху златѵ, 
Суху злату и сребру, 



О 

Иоще му свеща палили, 
П ти си, мале, плачешъ: 
Що ти са, мале, иажелилу 
Налелилу натажилу? 
Утмалъ хи майка ютговори: 
Юду ле Жива самувила, 
Какъ да си, Юду, ни плакамъ. 
Малки деца Бога сайдисали, 
Та гу са дарба дарили, 
Мене селемъ дали, 
Яз' си ги нищу ни даре, 
Нищу ми фъ пещере ни устана, 
Та ми са, Юду, нажелилу 
Нажелилу натажилу.» 
Жива хи Юда говори, 
Мале ле, Злата мале, 
Я си ми, мале, почекай 
Дуръ да си форкна на небе. 
На небе при Бога, 
Дава ми Бога натдава, 
Дава ми златни ябалки, 
Млада ми Дефа дава 
Дава ми Дефа натдава, 
Дава ми белу грозде. 
Белу грозде сухнату, 
Сухнату грозде дефниту, 
Малки деца дарувашъ, 
Та си та фальба фалетъ.» 
Речъ-та Юда ни утрече 
Щракна си железни порти 
Железни порти капии, 
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Щраква еи порти т м ю ч и , 
Да ми деца ни изле.іатъ 
Дур'ь да са варнс утъ небе, 
Утъ небе угъ Бога. 
Та ми дсца писнали 
ІІиснали мп занлакали. 
Злата ги майка мири, 
Та си хми дума говори. 
Хаде ми малки деца. 
Доста ми веке плачете. 
Досга ми веке викате, 
Чекайте йоіце малу 
Иоше малу ду вечере, 
Дуръ да ми сланце зайде. 
Дуръ да си Юда варне. 
II язъ ва дарба даре. 
Дарба ва даре златна ябалка, 
З.татна яба.тка белу грозде. 
Да си ма фа.тьба <()алите, 
Чи самъ роди.та малку дете 
Малку дете млада Бога. 
Ма.тки деца молкнали, 
Молкнали веке ни плакали 
Ни плака.ти ни викали. 
Я си ири дете седнали. 
Малку хми дете книга пее, 
Звезна книга позлатена. 
Дуръ си дойде Жива Юда 
Жива Юда самувила. 
Фъ рока хи з.татна кофница, 
Фас()ъ кофница з.татни ябалки, 
З.татни ябалки белу грозде, 



Белу грозде сухнату. 
Сухнату грозде дефннту. 
Та ги на майка даде. 
Майка си деца дарева, 
Хаде ші деца мили, 
Вие сте мене сайдисали, 
Съсъ мене млада Бога, 
Я васъ Бога сайдисалъ. 
Та си ми прати златни ябалки. 
Златни ябалки белу грозде, 
Белт грозде сухнату. 
Сухнату грозде дефниту. 
Да си ва дарба даре. 
Я ви са мольба моле. 
Лу да си фъ града флезете. 
Да сті ма фальба ((іалитс. 
Да си ми пес-на пеете:» 
Царю ле харапска кралю. 
Хаде ми. царю, излезн 
Тука ми долу на поле. 
На поле. царе, фафъ пещере. 
Злата СІІ майка слела, 
Слела ми майка утъ небе. 
Та ми е Вога родила. 
Бога родила малку дете. 
Млада ми царе на земе— 
Никой ми фъ пещере ни фоди 
Да си види млада царе. 
М.тада царе млада Бога, 
Ние си, царю. утидохме, 
Утидохме, царю, на поле. 
Фле.ти сме. царю. <(»афъ пещере. 
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Малку сме дете дарили 
Суху ми злату белу сребру. 
Бела му свеща палихме; 
Злата са майка засмела, 170 
Та си на дарба дарила, 
Дарба хи златни ябалки, 
Златни ябалки белу грозде, 
Белу грозде сухнату. 
Сухнату грозде дефниту.» 175 
Дума хми майка говори 
Малки ми деца песна чули 
Песна ми чули песна запели. 
Та си ми фъ града флели, 
З.татна си ябалка носили, 180 
Белу си грозде яли, 
Та ми са фъ града шетатъ, 
Я ми фъ сарае ни фодетъ, 
«Та си ми песна пеетъ: 
Царю ле харапска кралю, 185 
Хаде ми царю излези 
Тука ми долу на поле, 
На поле, царю, фафъ пещере. 
Злата си майка слела, 
С.тела ми майка угъ небе. 190 
Та ми е Бога родила, 
Бога родила малку дете, 
Млада ми царе на земе -
Никой ми фъ пещере ни фоди 
Да си види млада паре, 195 
Млада царе млада Бога, 
Ние си царю утидохме, 
Утидохме, царю, на поле, 



Флели сме царю фафъ пещере, 
Малку сме дете дарили 
Суху ми злату белу сребру, 
Бела му свеща палихме; 
Злата са майка засмела, 
Та си на дарба дарила, 
Дарба хи златни ябалки," 
Златни ябалки белу грозде. 
Белу грозде сухнату, 
Сухнату грозде дефниту.» 
Малки ми деца песна пели, 
Песна ми пели низъ града, 
Та ми са шетали утъ каща фъ каща. 
Кой си ми песна чуе, 
Ыоще си дарба дарува 
Дарба дарува малки деца. 
Та ми са царе разедилъ 
Разедилъ налютилъ— 
Малки гу деца ни саидисали, 
Фъ сарае му ни угишли — 
Та си прати царна харапине 
Та посече малки деца 
Малу млогу три хиледи. 
Стара хми майка заплакала 
Заплакала завикала, 
Гласумъ плаче ду Бога. 
Дуръ на Бога са нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Та си прати Мора Юда, 
Удари гу съ тешка буздууана 
Боленъ ми леѵки на потстеле. 
Боленъ ми е млагу млогу 
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Мллу млоту три години, 
Дѵрь ои кеке душе иридаде. 
1а му песна усганала. 
Иоше с-а песна пее. 

Гяіршѵа: лначи кмета. 
Кютець: дъ]іно голѣмо. кютюкъ. корень. 
('птипи: хамбаре, отъ сита. пшеншіа. 
По]ѵьснали злиници-те: значн докарали зли-те духове. 
Чпмбилъ: (|)есъ, курона. 
Стара крата: старудеду. 
Звезна книга: съдьржела пѣсни-тс на би.та])и-те. 
ІЗодица: значи калаузинъ. 
Лцзитъ: кой-то служи.тъ царьотъ 
Хнжне: значи Богъ на кащи-те: напш-те дедове кащи-

те нарицали хижи. 
Ярп: разедева. 
Бсннла: значп блеснала като ясно-то с.танце. 
Потрсш: да баттиса. да с-а расипе. 
Есита: значи жива. коя-то дава животъ на оной-зи, 

кой-то я пие. 
Родна: коя-то давала сила на оная жена. коя-то 

раждала. 
Сухнату: значи стхс». стафиди. 
.1оонншу: кое-то ялп Дефове те на небе-то. 



I I . 

М Р Ъ С Н И - Д Е Н Е 

Едно время наши-те дедове отъ Коледа до Сурвакъ-
день праздновали «Мрыті-деш». Тога вѣрували че вървели 
по кащи-те Юди. кои-то ги пращалъ Богъ за да праветъ 
на человѣци-те еѣкакво зло. за това въ сѣко село въ сѣкоя 
каща колели курбанъ по една царна кукошка. коя-то изе-
вали само жени-те безъ да знаятъ мъжье-те, кога-то ко-
лели кукошка-та една мома пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 1 . 

Боже ле милп Боже, 
ІЦо си. Боже, сторилъ 
Та си тимбихъ чинилъ: 
Сива са Бога<еалютилъ. 
Та ни си е Сива Бога. о 
Лу си е лютанъ Сивчу. 
Яхналъ си люта коне, 
Люта коне и крилетна, 
Криле му са люти змии. 



Люти змии люти смоци, 
Фъ десна му рока златна гривна, 
Позлатилъ е посребрилъ е, 
Па са вие люта змие, 
Копналъ си люта коне 
Люта коне и крилетна 
Та си слезалъ на поле-ту 
На поле-ту фъ планина-та, 
Да са шета утъ града фъ града, 
Утъ града фъ града утъ каіца фъ каща 
Де гу са ни саидисали, 
Чи кой гу ни саидисалъ, 
Пуща си люта змие 
Люта змие люта смока, 
Фафъ каща му люта змие. 
Съсъ змие зли му хравсци, 
Та си хаиръ немалъ; 
Сива са доота налютилъ, 
Какъ си слезалъ фафъ гора-та, 
Да е слезалъ на по.те-ту, 
Земе си запустилъ. 
Вндела гу Дорга Юда 
Дорга Юда самувила, 
Та му са мольба моли 
Та му дума и говори: 
- Боже ле Сива ле, 
Доста са си налютилъ, в 

Доста са си разедилъ, 
Хаде ми на поле ни слевай. 
На поле, Боже, и фафъ града, 
Чн си сичку запустевашъ! 
Язъ сп пращамъ мои сесри, 



Мои сеери девегъ Юди 
Деветъ Юди самувили. 
Де си ти, Боже. курбаиъ колегъ 
Де си та фальба (|іалетъ, 
Фъ каіци му ни (|).іеватъ. 
Ни му фарлетъ люта змие 
И сьсъ змие зли хривеци: 
Чи си, Боже, каилъ станалъ; 

Кга ти е личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день. 
Фа<|іъ каіци му флевашъ; 
' ъсъ тебе Жива Юда 
Иіива Юда самувЯла, 
Та си носи златна чеше, 
Фафъ чеше сурна вода 
Сурна вода усуреста, 
Да си парсне сурна вода 
Фафъ кащи му живу зраву; 
Де ти, Боже, курбанъ ни колетъ 
Де си та фальба ни фалетъ, 
НІа му фарлетъ люта змие 
И съсъ змие зли хравеци, 
Та си веке хаиръ нема, 
Чи са си. Боже, налютилъ. 
Ега ти е личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день, 
Фафъ кащи му ни <)>леваіпъ; 
Побегнала Жиѵн Юда 
Жива Юда самувила, 
Та ни носи златна чеше. 
Фафъ чеше сурна вода 
Сурна вода усуреста. 
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Та си вода ніі иаренува, 
Фафъ каіци му ни му зраве. 75 
Болну му парве либе. 
Парве либе малки деца. 

Дуръ да заколетъ кукошка-та мома-та испѣвала горна-
та пѣсна, послѣ запѣвала слѣдоюща-та пѣсна. 

П к с н А 2. 

Слезалъ Сива <|»афъ і-ора-та 
Фафъ гора-та планина-та— 
Намери си Дорга Юда 
Дорга Юда самувила. 
Та си гу веке умирала 5 
Умирила укротила, 
Ни ми слева на поле-ту 
На поле-ту и фафъ града, 
И фафъ града и фафъ селу— 
Седналъ ми пудъ даро-ту 10 
Пудъ даро-тѵ фафъ чедара. 
Та ми чека личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день: 
Да си с.тезе Жива К )да 
Жива Юда самуви.та, 15 
Да са шета низъ ио.те ту, 
Низъ по.те-ту градове-те, 
Градове-те и села-та. 
ПІетнали са деветъ сесри. 
Деветъ сесри деветъ Юди 20 



Деветъ Юди самувили, 
Я фафъ селу ни са дошли, 
Фафъ селу и (()а<|»ъ кащи. 
Ни фарлили люта змие 
Люта змие люта смока, 
И съсъ змие зли хравецѵ: 
Чи сме курбанъ заклали, 
Заклалл сме царна пуйчица, 
Та сме Бога фалили, 
Хай ми. хай ми 
Сег;\ веке йоще три дни 
Иоще три дни личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день-
Сива Бога фафъ гора-та, 
Яхнува си коне лестувица 
Лестувица шестукрилца. 
Фарлилъ си е люти змии 
Люти змии люти смоци, 
Фарлилъ си е златна гривна; 
Та си кара Жива Юда 
Жива Юда самувила, 
Та си носи златна чеше, 
Фафъ чеше сурна вода 
Сурна вода усуреста, 
Фафъ кащи ни вода парснала, 
Фафъ кащи ни живу зраву. 
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Дѵръ да са зготви кукошка-та мома-та пѣе.іа слѣ-
доюща-та вѣсна: 

II к с н А 3. 

Фала ти Юду, 
Фала ти Доргу, 
Доргу ле самувилу! 
Какъ си ми сива слезалъ, 
Слезалъ ми »|>афъ гора 5 
Фа<{»ъ гсра фафъ планина. 
Та ми са налютилъ, 
Налютилъ са разедилъ са, 
Яхналъ си люта коне, 
Люта коне крилетна, 10 
Оъ люти гу змии припасалъ, 
Оъ люти змии съсъ смоци, 
Нрипасалъ гу прижегалъ, 
ІІа ни му са си Доргу молила, 
Ди си е слезалъ на поле, 15 
На поле, Доргу, фафъ града, 
Фафъ града фафъ селу, 
Поле ми. Доргу, запустилъ, 
Кащи ми, Доргу, похренилъ. 
Оега си Юди дошли, 20 
Деветъ Юди самувили, 
Фафъ града ни флели 
Фафъ града фафъ селу, 
Чи са утъ гора видели, 
Видели йоще зрейнали, 25 
На Бога си курОанъ колеме, 



Куроанъ колеме царна пуйчица. 
Та са Юди ни разедили 
Ни разедили ни налютили. 
Люта си змие ни фарлили. 
Люта змие люта смока, 
И съсъ смока зли хравецн. 
Сега са веке гоегиме, 
Тебе еи, Доргу. фалиме. 
Тебе си, Доргу, пееме, 
Чи са си Богу молила 
Да си ни слезе на поле. 
На поле, Доргу, <|>афъ грапа, 
Фафъ града, Доргу, фафъ селу. 
Утъ тога си ходетъ устаналъ: 
«Мръсни са дни злинивѵ.» 
Парве ни либе бега 
Бега ни либе фафъ гора. 
Та ми дару сече: 
Иоіце ми юнаци бегатъ 
Бегатъ юнаци фафъ гора. 
Та ми стаду пасатъ— 
Млада си булка курбанъ коле, 
Курбанъ коле царна пуйчица, 
Та си трапеза слага, 
Да си е либе фафъ каіци, 
Да си е либе и девере. 
На трапеза ги канила. 
Я да ми на трапеза седнатъ. 
Ти са си, Юду, налютила. 
Налютила, Юду, разедила, 
Та са на Бога плачешъ, 
Чи та фъ града ни саидисали. 
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Фафъ града, Юду, фафъ селу: 
Та са Бога налютилъ 
Налютилъ са разедилъ са, 60 
Ни си кара Ягива Юда 
Ж-ива Юда самувила, 
Ни си парска сурна вода 
Оурна вода усуреста, 
Ни е живу фафъ каіци. 65 
Ни е живу, ни е зраву. 

Кога-то вейке зготвювали кукошка-та саибка-та отъ 
каща-та срукувала и други жени отъ махала-та, та са съби-
рали жени-те отъ три кащи въ една, та са гощавали; три 
моми ставали отъ трапеза-та. и пѣели слѣдоюща-тапѣсна: 

П Е с н д 4. 

Отигналъ Коледа пристигналъ, 
Отигналъ Коледа помнналъ, 
Мръсни са дни иристигнали, 
Пристигнали веке поминали. 
Оива е Бога фафъ гора 5 
Фафъ гора фафъ п.танина, 
Оедналъ ми веке пудъ дару 
Пудъ дару фафъ чедара. 
Яхналъ си коне лестувица, 
Лестувица коне шесгукрилца. 10 
Чи са зададе личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день— 
Я си чека Жива Юда 



/Кива Юда самувила, 
Да си слезс утъ небе-ту 
Утъ небе-ту утъ сарае, 
Я да слезе ни ми слева, 
Чи е доста на високу, 
Та ми е заплакала 
Заплакала завикала, 
На Бога са тажну тажила: 
«Боже ле Сива ле, 
Пристигналъ ти личенъ-день 
Личенъ-день Оурвакъ-день. 
Та ма праща Злата майка 
Да си дойда фафъ гора-та 
Фафъ гора-та планина-та, 
Да ма карашъ на поле-тѵ 
На поле-ту фъ градове-те, 
Фъ градове-те и села-та. 
Да си парскамъ сурна вода 
Сурна вода усуреста: 
Какъ да си, Боже, слеза? 
Доста самъ, Боже, на високу 
На високу на далеку.» 
Юда си плачба плаче 
Та е чуе Сива Бога, 
Та еи пита Дорга Юда 
Дорга Юда самувила: 
«Доргу ле самувилу. 
Сега, Доргу, що да праве 
ІЦо да праве ідо да сторе? 
Пристигна ми веке личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день, 
Я си ни слева Жива Юда 



Живя Юда сямувила. 
Да си слеяо на поле-тѵ 
Ка поле-ту фъ градове-те, 
Фъ ]'радове-те и ()»ъ села-та. 
Да си иарска сурна вода 
Сурна вода усуреста.» 
Дорга мѵ вели ютговорн: 
Боже ле Сива ле, 
Фъ рока ти златна тоега. 
Фафъ гора си тоега бодни, 
Да проникне висне дару 
Висне дару ду небе-ту, 
Та си слева Жива Юда 
ѴКива Юда самувила 
Пудъ даро-ту фафъ гора-та. 
Фафъ гора-та на бёлъ кладнепъ. 
Да си мие златна чеше, 
Да си точи сурна вода 
Сурна вода усуреста.» 
Ни са чуди Сива Бога. 
Какъ си доржи златна тоега 
Та си е боднй фафъ гора-та 
Фафъ гора-та планина-та, 
Де ми тече ду белъ кладнецъ. 
Тоега си вода полела, 
Та са бави три сахате. 
Висне си дару проникнала 
Висне дару ду небе-ту. 
Видела ми Жива Юдн 
Жива Юда самувила, 
Та си слела утъ небе-ту: 
Десна хи нога на даро-ту 



Та си слеме <|іа(()ъ гора-та, 
Фа<()Ъ гора-та на белъ кладнецъ. 
Та си мие златна чеше, 
Та с-и точи стрна вода 
Сурна вода усуреста, 
На Сива си дума и говори:» 
«Боже ле Сива ле. 
Хаде, Боже, слевай. 
Слевай, Боже, на поле-ту, 
На поле-ту ФЪ градове-те. 
Фъ градоье-та и фъ села-та. 
Застигналъ ти личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ день. 
Та ти курбанъ колетъ. 
Та ти са мольба молетъ. 
Да хми фъ каіци идешъ: 
Та и мене да си карашъ, 
Да ги парскамъ сурна вода 
Сурна вода и суреста. 
Да са живи и зрави 
Ду година ду Сурвакъ-день.» 
Сива хи вели ютговори:» 
Юду. Юду Лгива самувила. 
Сега слевамъ на ноле-ту 
Та са шетамъ фъ градове-те 
Фъ градове-те и фъ села-та, 
Какъ си фъ кащи флевашъ, 
Де ми са еаидисали парве либе, 
Парве либе Дорга Юда 
Дорга Юда самувила, 
Та й са курбанъ клали, 
Клали й са царна пуйчица, 



Иошееса фальоа фалили 
Чи еи ма умирила 
Умирила укротила; 
Пратила си деветъ сесри, 
Девегъ сесри деветъ Юди 
Деветъ Юди самувили 
Де си курбанъ колетъ 
Да си расеешъ сурна вода 
Сурна вода усуреста, 
Іа са ;киви и зрави 
Ду година ду Сурвакт-день; 
Де си курбанъ ни колетъ, 
Парве ми либе ни фалетъ, 
Да ни раснешъ сурна вода 
Сурна вода усуреста— 
Налютили са деветъ сесри 
Деветъ сесри деветъ Юди. 
Пуснали си люта змие 
Лксга змие люта смока 
Фафъ каща му люта змие 
II съсъ змие зли хравеци; 
Сега вода да си парснешъ 
Да си парснешъ да си раснешъ. 
Ду година са Мръсни дни 
Мръсни дни и злиниви; 
Какъ ги праща Дорга Юда 
Да са шетатъ пу поле-ту, 
Да са шетатъ фъ градове-те, 
Фъ градове-те и фъ се.та-та. 
И тие си Каилъ не ставатъ, 
Чи ги си, Юду, ни саидисала: 
Де ми са тие <[)0дили 
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II ти си, Юду. фодила, 
Раеила си су])иа вода 
Оурна вода усуреста. 145 

Като са нагощавали вейке, въ послѣдний-тъ день на 
Мръсни-те дни, утринь-та вейке било Сурвакі-Оенъ, изле-
вали моми-те и момчета-та на едно широко место, та игра-
ели хоро и пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П к с н А 5. 

Сива, Оива фафъ гора. 
Фафъ гора пудъ даро-ту, 
Пудъ даро-іу фафъ чедара. 
Седелъ ми е приседелъ. 
Т])и дни веке приседелъ. 5 
Закаралъ си Жива Юда 
Жива Юда самувила, 
Фафъ }іока хи златна чспіе, 
Фафъ чеше сурна вода 
Сурна вода усуреста, 10 
Та са шета на поле-ту 
На поле-ту фъ градове-те, 
Фъ градове-те и фъ села-та: 
Дека са курбанъ ни колели, 
Курбанъ царна пуйчица, 15 
Де са налютили деветъ сесри 
Деветт. сесри деветъ Юди 
Деветъ Юди самувили 
Пуснали си люта змие 



Люта змие люта емока 
И съсъ змие зли хравеші, 
Де си флели деветъ сесри. 
Жива Юда ии си флевл. 
Ни си раси сурна вода 
Сурна вода усуреста: 
Н си дойдё фъ наіие града. 
Та си каши прошетала 
Ііротетала исфодила, 
Расила си сурна вода 
Сурна вода усуреста. 
Живи сме, зрави сме, 
Зрави сме дѵ година, 
Ду година ду Сурвакъ-день. 

Друга на хоро. 

П Е с н А 

Брё юнани и делии. 
Брё юнапи малки моми, 
Бцё ми хору играйте, 
Брё ми са смехъ насмевайте. 
Поминали Мръсни дни, 
Поминали заминали, 
Мръсни са дни злиниви. 
Засмела са Дорга Юда 
Дорга Юда Самувила, 
Рукн&ла си деветъ сесри 
Деветъ сесри деветъ Юди. 



— УЗ — 

Фаркыали си на небе-ту, 
Та са веке ни шета гъ. 
Сива Бога ни са люти, 
Вутре му Личенъ-день 15 
Личенъ-день Сурвакъ-дені> 
(]ива Бога на небе-ту, 
Жива Юда фафъ гора-та, 
Та са Юда пременила, 
Пременила наредила, 20 
Иоще ми са шедба шета 
Пу земе-та пу поле-ту, 
Фъ градове-те, фафъ села-та. 

Гривна: значи железна тоега. 
Хравеци: касмете. 
Сурна: значи свята. 
Злиниви: кои то докарватъ зло на человѣци-те. 



I I I . 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ-

Бъ село-ао на пѣенопѣецъ-тъ предъ иендесеть години 
праздновали нова-та година; кога-то вейке щели да поми-
натъ Мръсни-те дни една мома извѣстевала нова-та годи-
на като иѣела слѣдоюща-та пѣсна. 

П Е с н А 1. 

Подрукнй са Парва Юда 
Парва Юда самувила, 
Подрукна са утъ гора-та 
Утъ гора-та утъ Белита, 
Та си вели ютговори:» 5 
Дарю ле, млада царю, 
ІДо си седналъ у дома си 
У дома си <[>афъ сарае, 
Та си йоще ни увирашъ 
Да соберешъ малки моми, 10 



Да ги. царю. премевишъ. 
Да ги, царю.наредишъ, 
Да ги карашъ фъ пещсре-та 
Де ми слезе Сива Бога 
Сина Бога и сурива. 
Фъ рока му златна тоега. 
Ударилъ си царна Бога, 
Царна Бога Сура Ламица. 
Та си форкналъ на небе-ту. 
Та си утъ земе загиналъ. 
Чи е веке сурва година 
Сурва година Суровъ-девь 
Суровъ-день Сурувакъ-день. 
Ду вечере суровъ Бадникъ 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 
Седелъ ми Сива фъ пещере-і 
Седелъ ми сега малу 
Сега малу три нидели. 
Я ми веке ни седи. 
Фъ рока му златна тоега. 
Златна тоега златица. 
Яхналъ си барза-та коне 
Барза-та коне лестувица. 
Чи ни му е веке змийница, 
Съсъ змии гу ни припасалъ. 
И съсъ змии и съсь смоци, 
Я му на глава три пилета, 
Три пиле-та лестувици, 
Та са шета пу земе-та. 
Припуща си барза-та конс 
Та си на дори слева. 
Та си качи на потоне 



II си флева фа<|»ъ черииа, 
Та седнува на йогнище, 
г1е си гответъ малки моми 
Ду вечере Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница, 
Та седнува на трапеза; 
Де си фтегне десна ]юка 
Да си куси Су]ювъ Бадникъ 
(Зуровъ Бадникъ и Бадница, 
Фъ сарае му Сура година 
Сура година Сурова, 
Живи му са малки деца, 
Живи му са ду хилница, 
Ду хилница уродица; 
Де ни фтегне десна рока, 
Ни си куси Суровь Бадникъ 
Суровъ Бадникъ и Бадница, 
Фъ сарае му царна година, 
Царна година поцарнела. 
Ти си, царю, йоще ни чу.ть: 
Поминала царна година, 
Задала са сура година. 
Ни си пратилъ фафъ гора-та, 
фафъ гора-та фафъ Бели-та, 
Ни си пратилъ малки моми 
Да ти секатъ белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Да си валишъ ясенъ йогань, 
Да гу валишъ на вечере, 
Да гу гасишъ на ранина. 
Иоще са зора ни задала. 
Иоще ми сланце ни изгрелу 



Да погасне ясенъ йогань, 
Налютнлъ са Сива Бога 
Налютилъ са разедилъ са, 
Три му змии на глава-та, 
Три му змии усойници, 
Фъ десна му рока тенка сабе 
Тенка сабе йогневина, 
Фъ лева му рока люта срела 
Люта срела пламениста, 
Пламень дига ду небе-ту; 
На дори му барза-та коне 
Барза-та коне лестувица, 
Исфаркали три иилета 
Три пиле-та лестувици, ' 
Назнали са ду три змии 
Ду три змии усойници, 
Ни е коне лестувица 
На си е люта змийница; 
Налютилъ са Сива Бога, 
Я си сабе ни фарле, 
Лу си фарле люта срела 
Люта срела на поле-ту, 
Та си поле погурева 
Погурева полумева; 
Ни са ражда бела пшеница, 
Ни си пасе сиву стаду 
Сиву стаду волове-те, 
Волове-те иници-те 
Иници-те и крави-те, 
Та са поле запустилу. 
Малки моми на поле-ту, 
Малки моми малки деца, 
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Та си плачетъ и с-и викатъ, 
ТеГіе си, царю. люту клеватъ. 
Ни си чекалъ Сурва година 
Сурва година Суровъ-день, 110 
Ни си гсгвилъ Суровъ Бадникъ. 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 

Мома-та дуръ да испѣла горня-та пѣсна изобикалела 
село-то. и сички-те са научвали отъ нея че е поминала 
църна година, и ща зафане вейке нова година, за товіі са 
събирали стари-те отъ село-то и приготвювали потребно-
то за дочекуванье-то на нова-та година; и най-първо пра-
іцали една мома да ходи по село-то и събере други моми 
за да идатъ фъ гора-та. да набератъ дърва за Бъдниитъ 
вѣчерь на нова-та година; съсъ моми-те утивали и момче-
та, тие секли дърва-та, а моми-те ги събирали. и послѣ ги но-
сили въ село-то; мома-та кога-то срукувала моми-те, пѣела 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 2. 

Друшки, друшки, мили друщки! 
Днесъ ми йоще на ранина, 
Йоще са зора ни задала, 
Йоще сланце ни изгрелу, 
Зададё са Парва Юда 5 
Парва Юда самувила, 
Подрукна са утъ гора-та, 
Утъ гора-та утъ Белита: 
«Поминала Царна година!> 



Та си слезалъ Сива Бога 
Та си седиалъ фъ иеіцере-та. 
Фафъ рока му златна тоега, 
Златна тоега бузцугана, 
Та си ударилъ Царна Бога, 
Царна Бога Сура Ламица, 
Ударилъ гу прогонилъ гу 
Та си фаркналъ на небе-ту, 
Сега си е Бела година. 
Бела година сурова. 
Та си ма царе пратилъ, 
Да ва бера да ва рукамъ 
Да дойдете фафъ сарае. 
Собрали са млади юнаци, 
На рока хми златна балтица. 
Ша ва каратъ фафъ гора-та, 
Ша ви секатъ белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Та ги, моми, собирате, 
Носите ги фафъ сарае 
Фафъ сарае и на царе: 
Та си вали ясенъ йогань, 
Ша гу вали на вечере. 
Ша гу гаси на ранина, 
Ду де са зора ни задала, 
Ду де сланце ни изгрелу 
Да си готви Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница: 
Чи ша дойдё Сива Бога 
Да си седне на йогнище, 
На йогнище на трапеза 
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На трапеза на вечере. 
Да вечере Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 

Щомъ чуели тая пѣена. събирали са моми-те и мом-
чега-та фъ каща-та на старийтъ кмета, кои-то били пре-
менени съ най-харни-те си дрехи; Кметъ-тъ ги пращалъ 
въ гора-та да насекатъ дърва и да ги донесатъ за Бъденъ 
вечеръ; моми-те кога-то утивалч въ гора-та пѣели слѣдою-
ща-та пѣсна. 

П Е С Н А 8 . 

Наварвили млади юнаци 
Наварвили фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та фафъ Белита, 
Млади юнаци малки моми, 
Та ми носетъ златна балтица. 5 
Я си на моми думатъ, 
Е, девойки малки моми, 
Какъ сте, моми, наварвили 
Фафъ гора-та фафъ Белита, 
Да сме, моми, наетъ сторили 10 
Да ни сечем' белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Що сте, моми, усторили"? 
Какъ са, моми, вращате? 
Чи ви са царе насмелъ, 15 
Ни сте носили белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
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Насмелъ ви са налютилъ са, 
Налютилъ са разедилъ са, 
Та си йогань ни валилъ, 
Ни си готви Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 
Та са Бога налютиль, 
Три му са змии на глава-та. 
Фафъ рока му люта срела 
Люта срела пламениста 
Та е фарле на поле-ту, 
Та си поле погурева, 
Посахнали пшеници-те 
Ншеници-те и седби-те, 
Дуръ да дойде лету пролету 
Погурели класове-те, 
Погурели посахнали 
Посахнали повенали; 
Витна юнакъ ни ми иде, 
Ни си носи златна сарпица 
Да си жнее на полету, 
Да си жнее пшеници-те, 
Та сте моми заплакали 
Заплакали завикали; 
Плачба ви ду сама Бога, 
Ду сама Бога сама царе, 
Па ви плачба ни чуе.» 
Моми хми думатъ и говоретъ: 
Е, ми лѵди млади юнаци. 
Даре ви даде златна балтица, 
Та ва прати фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ Белита, 
Аку си каилъ ни ставате 



Да ни сечете белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Сама ви са Бога налютилъ; 
Сама си Бога фафъ гора-та 
Та са качи на даро-ту, 
Та ни сече белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Та ги на царе носиме, 
Та си царе йогань вали, 
Та си готви суровъ Бадникъ. 
Суровъ Бадникъ и Бадница; 
Я ви са Бога налютилъ, 
Искаралъ си тенка сабе 
Тенка оабе йогневица, 
Какъ сте вие на поле-ту 
На поле-ту на нива-та 
Та ва сече залугъ пу залугъ; 
Кой побегналъ и устаналъ, 
Да си иде фафъ сарае 
Фафъ сарае дуръ при царе, 
Налютилъ са разедилъ са 
Съсъ сабе гу посекалъ, 
Та си никой ни устаналъ. 
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Кога-то са нраща.ш огь го])а-та съсъ дърва-та пѣсли 
слѣдоюіца-та пѣсна: 

П Е С Н А 4. 

Ей ти царю и везирю, 
Пратилъ си. царю, млади юнацн. 
Млади юнаци луди делии. 
Да на каратъ фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ Белита, 5 
Да ни секатъ белни вейки 
Белни вейки и сухарци, 
Я ти е са налютили 
Налютили разедили 
Та си на, царю, уставили. 10 
Сами, царю, фаъ гора-та 
Та са на дару'ни качили, 
Та си вейки ни секли, 
Лу са скрили фъ пеіцере-та, 
Та сме, царю, занлакали 15 
Заплакали завикали; 
Плачба ни ду сама Бога, 
Ду сама Бога и ду табе! 
Та са Бога нажелилу 
Нажелилу натажилу, 20 
Иоще са Бога налютилъ, 
Та си слезе фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ Белита, 
Покачи са на даро-ту 
Та ни сече бе.ти вейки 25 
Белни вейки и сухарци, 
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Та ти ги, царю, носиме; 
Я ти са мольба молиме, 
Какъ си валишъ ясенъ йогань. 
Какъ си седишъ на йогнище. 
Да сті земешъ златна тоега 
Да си гонингь млади юнаци. 
Млади юнаци и делии, 
Да ни седнатъ на трапеза, 
Да ни вечеретъ Суровъ Бадникъ. 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 
Чи ти са Бога налютилъ: 
Ша искара люта срела 
ИІа е фарли на поле-ту 
На поле-ту на ниви-те. 
Та си седби погурева. 
Класете си поеахнали 
Посахнали повенали; 
Налютилъ са Витна юнакъ 
Налютилъ са разедилъ са 
Та си на поле ни слева, 
Златна сарпица ни подава, 
Ни си жнее ншеници-те. 
Лу на гони ѵтъ поле-ту • 
Утъ поле-тѵ угъ ниви-те. 
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Старий-тъ кмета ерукувалъ сички-те сгарци итъ село-
то, та хми давалъ отъ дърва-та, кои-то донели моми-те и 
хми зарачелъ, кога-то зайде сланце-то да навалетъ огань на 
огнище-то, на кое-то огнище да седи старецъ-тъ отъ къіца-
та дуръ да изгрее зорница-та, и да чува добрѣ да не из-
гасне огань-тъ. а моми-те да згответъ вечеря-та, коя-то 
била печени чисти пити пресни, кукошки и баници. и ги 
назовавали съ едно имя „Суровъ Бадникъ." Кога-то вейке 
зготвювали Бадникътъ, турели трапеза-та до огнище-то. 
и на трапеза-та Бадникъ-тъ, но никой не седнувалъ да ве-
черя дуръ да изгрея зорница-та, заіцо-то вѣрували че 
презъ нъщьа дохождалъ Господъ и като поседевалъ на 
огнище-то, седнувалъ на трапеза-та и вечерелъ отъ 
Бъдникътъ:, транеза-та чувалъ старецъ-тъ дуръ да са 
просъмне; тога моми-те влизали въ худая-та гдѣ-то билъ 
Бъдникътъ и запѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А Г). 

Ой, ти царю и визирю! 
Доста еи, царю, седелъ, 
Доста си, царю, чекалъ, 
Та си седелъ на йогнище, 
Та си валилъ ясенъ йогань. 5 
Йогань с-и, царю, ни погасна.тъ. 
Дремка та, царю, нападнала, 
Какъ си спиелъ на йогнище 
Самъ си дойдё Сива Бога, 
Самъ си дуналъ ясенъ йогань 10 
Запалилъ си ясна борица, 
Та си седналъ на трапеза. 
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Та вечёрелъ ясна Бадница, 
Ясна Бадница Суровица, 
Бечерелъ си навечерелъ са; 
Бела му кигка на глава-та, 
Бела китка Гіели цвете, 
Та си китка уставилъ, 
Китка ти фафъ сарае, 
Фъ сарае ти Сура година, 
Сура година Сурова. 
Живи ти са малки деца. 
ѴКиви ти са ду хилница, 
Ду хилница уродица: 
На по.те-тт на ниви-те 

чі 

Родила са беда пшеница. 
Класе-те са увиснали 
Увиснали уио.тнили; 
Дуръ да с.тезе Витна юнакъ, 
Да искара златна сарница 
Да си жнее бела пшеница. 
Седни ми, царю, на трапеза, 
Та си рукни ду млади войводи, 
Млади войводи сё юнаци, 
Та си ги гозба госги— 
Да си палетъ ясна борица, 
Ясенъ йогань у дома си, 
Да си валетъ ясенъ йогань, 
Да хми дойде Сива Бога 
Да хми седне на йогнище 
На йогнище на трапеза; 
Да си фтегне десна рока 
Да си куси Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница, 
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У дома хми Сура година, 45 
Сура година Сурова,— 
Живи хми малки деца, 
Живи хми ду хилница, 
Ду хилница уродица. 

> 

Седи ми, царю, на трапела 50 
Да си на гозба гостишъ, 
Чи сме, царю, ни вечерели, 
Та ни е душе прималела. 

Като испѣвали горня-та пѣсна. сіарий-тъ седнувалъ 
на трапеза-та съсъ моми-те. а срукувалъ отъ комнши-те 
нѣколко си пріятели и ги гощавалъ; като седели на тра-
пеза-та пѣели слѣдоюіца- га пѣсна: 

П Е Е н А 

Дарю, царю и везирю, 
Седналъ си на трапеза. 
На трапеза Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Баднииа. 
Та си фтегашъ десна рока 
Та си едешъ и си пиелъ; 
о 
Иоще си канишъ кралюве-те 
Кралюве-те, бануве-те, 
Канилъ ги си на трапеза 
Та вечеретъ Сѵровъ Будникъ. 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 
Какъ ва виделъ Сива Бога, 
Коса му са позлатила, 

10 

о 
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Брада му са посребрила. 
Фъ десна му рока ясна борица. 15 
Йоще си. царю, ни виделъ 
Чи е седналъ на трапеза. 
Съсъ тебе си рока (ртега 
Та вечере ясна Бадница. 
Ясна Бадница Суровица, 20 
Бече{)елъ е навече])елъ са— 
Та си фаркналъ на небе-ту 
На небе-ту фафъ бахче-ту. 
Иоіце си е зима снегувитл, 
Фафъ гора си цвете ни никнали. 25 
Фа(|я> бахче-тѵ цвете бере. 
Цвете бере китка вие. 
Бела му китка на глава-та, 
Бела китка бели цвете; 
Па си слезалъ на земе-та, 30 
Та си фоди утъ града фъ града, 
Утъ града фъ града утъ селу фафъ селу, 
Фъ наше града йоще ни дошелъ 
Фъ наше града фафъ сарае. 
Чи са чудумъ чуди 35 
Да дойде ли, да ни дойде? 
Чи са е, царю, разедилъ 
Разедилъ са налютилъ са. 
Богъ да бие тое-ту парве либе, 
Чи си каилъ ни станала. 40 
Чи си на трапеза ни седнала 
Да вечере Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница. 
Фъ сарае дошли войводи-те 
Воиводи-те баректаре-те, 45 
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Да западетъ ясна ороица. 
Я тиа са разедила 
Разедила налютила, 
Та ги утъ сарае изгонила: 
Сега, царю, що ша правишъ1? 50 
Бога си китка ни уставилъ, 
Бела китка бели цвете, 
Та ни си е, царю, Сура година, 
Сура година Сурова! 
Ни ти са живи малки деца, 55 
Ни са живи ду хилница, 
Ду хилница уродица. 

Като испѣвали горна-та пѣсна, старецъ-ть ставалъ 
отъ трапеза-та, фащалъ една отъ моми-те, и я затварелъ 
въ една отъ стаи-те по причина че не оставила момчета-та 
да запалетъ борна отъ огань-тъ; когато я каралъ да я за-
твори моми-те пѣели с.тѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 7. 

Боа;е ле, Сива Боже, 
Царе са, Боже, 'налютилъ 
Налютилъ са разедилъ са. 
Богъ да бие негуву-ту либе, 
Чи си дошли млади войводи 5-
Млади войводи баректаре, 
Да си палетъ ясна борина, 
Да си палетъ ясенъ йогань, 
Я тиа ги изгонила. 
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<.'ег& са царе раледиль 
Разелилъ са налютилъ са. 
Та е фана за рока-та. 
За рока-та за коса-та 
Та е фарли фафъ зандана, 
Фафъ зандана малу млогу 
Малу млогу три нидели. 
Дуръ да номине Личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день. 
Доста са с-и, Боже. лютилъ! 
Мольба ти са. Боже. молиме: 
Какъ си фодилъ пу земе-та 
Шеталъ са си угъ града фъ града. 
Утъ града фъ града утъ селу на селу, 
Уставелъ си на трапеза 
Усгавелъ си бела китка, 
Бела китка бели цвете. 
И съсъ китка Сура година, 
Сура година Сурова: 
Де си, Боже, китка уставилъ, 
Живи са малки деца 
Живи са ду хилница, 
Ду хилница уродица: 
Де си китка ни уставилъ. 
Ни е, Боже, Сура година, 
Сура година Сурова— 
Ни са живи малки деца, 
Ни са живи ду хилница, 
Ду хулница уродица. 
Сег&, Боже, да дойдешъ 
Фъ наше града фафъ сарае, 
Да си седнешъ на трапеза, 
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Да си спуснешъ бела китка. 
Бела китка бели цвете, 
Да е спуснешъ на трапеза. 
Фъ наше града Сура година. 
Сура година Сурова— 
Да са живи малки деца 
Да са живи ту хилница, 
Ду хилница уродица; 
Задали са войводи-те, 

45 

50 
Войводи-те баректаре-те. 
Задали са съсъ ясна борина. 
Та си палетъ ясенъ йогань. 
Ясенъ йогань ясна борина, 
Валилъ гу е наше царе, 
Валилъ гу е ни погасналъ. 

Спуснували са три отъ моми-те, та ходили по село-то 
и срукували момчета-та ва «Ясенъ оганъ» да запалетъ 
борна и навалетъ дома си изново огань, кой-то огань 
имали за святъ; кога-то ходили по село-то пѣели слѣ-
доюща-та пѣсна: 

П Е с н А 8 . 

Е юнаци млади войводи, 
Млади войводи баректаре, 
Баректаре войници! 
Царе на сегй пратилъ, 
Даде ни златна ябалка, э 
Съсъ ябалка ва покана кани: 



Да земете ясна оорина 
Да дойдете фафъ сарае. 
Фафъ сарае Сива Бога, 
Слезалъ си утъ небе-ту 
Та си дойде фафъ сарае, 
Та гу даре иричекалъ 
Причекалъ гу на трапеза, 
Вечерелъ е Суровъ Бадникъ, 
Суровъ Бадникъ и Бадница, 
Вечерелъ е навечерелъ са; 
Какъ си станалъ да си иде 
Уставилт. си бела китка, 
Бела китка бели цвете. 
Съсъ китка Сура година, 
Сура година Сурова; 
Иоіце си на царе порачелъ 
Порачелъ му зарачелъ: 
Какъ си фарлилъ парве либе, 
Какъ гу фарлилъ фафъ зандана. 
Фафъ зандана три нидели, 
Дуръ да дойдатъ войводи-те 
Войводи-те баректаре-те, 
Баректаре-те войници-те, 
Да запалетъ ясна борина, 
Да си ва-тетт. ясенъ йогань 
У дома си на йогнище, 
Съсъ йогань Сура година, 
Сура година Сурова.» 
Рече Бога ни утрече 
Па си станй утъ трапеза, 
Та си на царе подаде 
Подаде му златна ябалка, 



Та му вели ютговори: 
Е ти, дарю, и везирю, 40 
Прати еи малки моми 
Да си фодетъ утъ каща на каща, 
Да си канетъ войводи-те 
Войводи-те баректаре-те. 
Баректаре-те войници-те, 45 
Да запалетъ ясенъ йогань. 
,Да си валетъ на йогнище 
На йогнище у дома си. 

Кога то са събирали юнаци-те ві, каща-та, гдѣ-то 
съвершавали праздникъ-тъ и колели курбанъ-тъ та са го-
іцавали, сгарецъ-тъ хми зевалъ борна-та, и я запалелъ 
отъ огнище-то, на кое-то огань-тъ не изгасналъ: моми-те 
нѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

II Е с. н А '. ) . 

Оивчу ле Сива Бога, 
Сега, Сивчу, ни са лютишъ! 
Змийна ти коне суру агне, 
ІДо са вили люти змии 
Люти змии усойници, 5 
ІДо са вили на глава-та 
Варснали са малки птици. 
Варснали са фаркяали— 
Сега, Сива, да са ни лютишъ 
Ни са задала Дарна година, ДО 
Съсъ година ду три Юди 
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Ду три Юди Расеницн. 
Та си расетъ на аеме-та. 
Расегъ си пела града 
Пе.іа града: люта грмма. !•) 
Какъ сп расстъ на поле-ту 
Седпи-те си поненунатъ 
Повенувагъ посахнуішл.: 
Мольба, ти. са царе моли 
Да са веке ни ліогишъ! -( ' 
Чи си дошли войводи-те 
ІЗойиоди-те ба \ »екта {»- ге. 
Баректаре-те войаицп-т»'. 
Подава хми яс-енъ йогань 
Та хми пали ясна борина. 
Пали хми е дава хми е 
Да си валртъ у дома си 
У дома си на йогниіце. 
Вутре ти личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день. Уо 

Утринь-та на « урвакъ-день събирали са момчета-та 
и моми-те на едно место широка. то играели хоро и пѣели 
слѣдоюща-та пѣсна: 

II к с н А 1 Ѵ . 

Сива ле Сива Боа;е. 
Ни е Сива веке Сивчу, 
Сива му лику побелелу 
Побелелу поблесналѵ. 



Били са люти змии 
Вили са на глава-та. 
Вили са утзили са. 
Ни са веке люти змии 
Лу са ясни пилци -
Та си фаркатъ на небе-ту 
На небе-ту облаци-те. 
Облаци-те и магли-те: 
Я іцо му е люта коне 
Люта коне налютена. 
Ни е веке люта змийна 
Лу си е суру агне: 
Яхналъ гу Сива Бога 
Та са шета иу земе-та. 
Фъ десна му рока златна чеше. 
Фафъ чзше студна вода 
Та си раси на поле-ту. 
Де си капне студна вода 
Проникнали седби-те 
Седби-те пшеници-те. 
Прозебали ситни класе 
Ситни класе съсъ ншеница; 
Сива Бога ни е Сивчу, 
Парва му Юда думилела 
Та са веке ни люти— 
Та си яхналъ барза-та коне 
Барза та коне Суру агне, 
Лику мѵ побелелу 
Побелелу поблесналу: 
Дѵ сега е Дарна година 
Та си веке иоминала, 
Съсъ година ду три Юди 
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Ду три Юди Расеиици, 
Ни си расетъ на земе-та 
Ни си расетъ еела града, 
Бела града люта грома, 40 
Ни си расетъ ни си виетъ, 
Та си седби ни повенуватъ 
Ни повенуватъ ни посахнуватъ: 
Фафъ каіци сура година 
Сура година и Сурова, 45 
Та са живи малки деца, 
,Живи са ду хилница 
Ду хилница уродица. 

Като играели хоро до вечерь-та до 7—8 часъ-тъ мом-
чета-та съсъ моми-те фаіцали за рока-та старецъ-тъ, и 
отхождали въ една пеіцера, гдѣ то вѣрували че седела 
Първа Юда, коя-то извѣстила праздникъ-тъ; на нея зако-
лювали курбанъ три църни кукошки, и моми-те пѣели 
слѣдоюіца-та пѣсна: 

П Е С Н А 11. 

Барва ле Юду, 
Парва ле самувилу, 
Иот' са, Юду, криешъ? 
Иот' са, Юду, таишъ? 
Таишъ са. Юду, и са криешъ, 
Криешъ са, Юду, фъ пещере-та: 
Доста са, Юду. криешъ, 
Доста са. Юду, таишъ. 

о 



Я излези утъ пещере-та, 
Чи си иде наше царе 
Курбанъ, Юду, ша ти коле, 
Курбанъ, Юду, ду три пуйки 
Ду три пуйки поцърнели: 
Чи та е Бога пратилъ 
Пратилъ та на земе-та. 
Та ни хаберъ носишъ 
Чи си е ламенъ день 
Личенъ-день Суровъ-дснь.» 
Кикъ си пели малки моми, 
Излела ми Парва Юда 
Парва Юда самуви.та. 
Излела мп утъ пеіцере. 
Та са рукна и подрукна. 
Царю ле м.іада везиркц 
ІЦо ми, царю. стоишъ 
ІЦо ми стоипгь и ми чекашт. 
Та ми курбанъ ни колешъ 
Ду три пуйки поцарнели.' 
Па да идешъ ({>а()»ъ сарае 
Да си срукаіпъ малки деца 
ЗІалки деца, малки моми, 
Да ги пратишъ низъ града гулема 
Да са шетатъ утъ каіца на каща, 
Да са шетатъ да суруватъ. 
Да суруватъ и да пеетъ. 
Чи си е личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день. 
Кой си ги дарба дарува. 
Живъ е ду хилница, 
Зравъ е ду година: 



На нива му бола ишеница. 
На лоае-ту бе.ту гроаде, 
Фафъ бахче-ту Царвена ябалка, 
Фафъ кащи му белу сукну; 
Кой си ги дарба ни даруна, 
Ни е жинъ ду хилница, 
Ни е лраігь ду година; 
Нина му носахнала. 
Пшеница му са ни рожда. 
II пшеница белу грозде, 
Бе.ту грозде Царнена яба.тка, 
Царвена ябалка белу сукну.» 
Парва Юда дума и гонори. 
Та си царе курбанъ ко.іе 
Курбанъ коле ду три пуйки 
Ду три пуйки поцарнели, 
Парва Юда сииръ чини 
Сииръ чини и са смее, 
Сорце хи са удражилу 
Чи хи царе курбанъ коле, 
Та му даде бе.та китка, 
Бела китка цозлатена:» 
Имай, царю, бела китка 
Имай е за веволе; 
Чи да сретишъ Сура Ламие 
Цала та погалнала, 
Погалнала та ду поеса, 
Та си веке загиналъ: 
Искарувашъ бела китка 
Бела китка позлатена, 
Съсъ китка е усрелевашъ, 
Та са, царю, утемнуваіпъ 
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Утъ неноле утъ ллинина.» 
Понарна са царе <(»а<(>ъ еарае. 
Лу си <|>леае <і>ъ силна града, <•"> 
ІІ;іг[>елу е ясну с-ланце. 
Съсъ сланце личенъ-день 
Личенъ-день Суронъ-день. 
Та си соСіра малки деца 
Малки деца, малки моми. ЬО 
Та ги прати да сурунатъ 
Да сурунатъ и да пеетъ. 

Кога-то ходили по кащи-те дѣца-та пѣо.іи сл Ьдоюіца 
га пѣсна: 

П к с н А 12. 

Сурна. Сурна, Сурона година, 
Сурона година лрава година'. 
Сурва Сива на земе-та 
На земе-та <|>ъ наше града, 
Фъ наше града <|>а<(>ъ сарае. 
Чи му е личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день; 
Та на прати на бахче-ту, 
Де си е Парва Юда 
Парва Юда самувила, 
Та ни набрй бела китка 
Бела китка Дриничева, 
Та ни Юда зарачева 
Зарачева порачева: 



Да фодиме утъ каща на каща 
Да пееме Сурва пеена, 
Да фалиме Сива Бога, 
Сива Бога Сурва Бога; 
Кой си на дарба дарува, 
Живъ е ду хилница. 
Зравъ е ду година: 
На нива му бела пшеница. 
На лозо му белу грозде. 
Фафъ бахче му царвена ябалка, 
Фафъ кащи му белу сукну: 
Кой си на дарба ни дарува, 
Ни е живъ ду хилница, 
Ни е зравъ ду година: 
Нива му посахнала, 
Пшеница му са ни ражда, 
И пшеница белу грозде. 
Белу грозде Царвена ябалка. 
Царвена ябалка белу сукну: 
Ха. ха. днесъ си е личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день 
Суровъ-день Сурвакъ-день: 
Сурва Боі'н на земе-та, 
Нхналъ си коне лестувица, 
Та са шета низъ поле-ту. 



Д Р V Г А ТІ к с н л 

Сурва, Сурва Сурица! 
Дс си, Сурва, де си 
На неое ли на земе? 
Да си. Сурва, на неис. 
ЗІольба ти са молиме. 
Да си елезешъ фафъ гора-та 
фафъ гора-та ((>афъ Белина. 
Фа(|іъ Белина на белъ к.таднецъ, 
На белъ кладнецъ на чешма-та,— 
Чи е сле.та Жива Юда 
Жива Юда самувила, 
С.тела е на чешма-та 
На чешма-та на белъ кладнецъ, 
На рока хи златна чеше 
Златна чеше. златна ибрнца, 
Я си йода ни точи, 

СЭ 

Иоіце та. Сурва, чека: 
Слези, Сурва, слези, 
Чи хи са веке дуделу, 
Поминалъ ти личенъ-день 
Личенъ-день Суровъ-день, 
Суровъ-день Сурвакъ-день. 
ІПедба са сме шетали. 
Фодили сме утъ града фъ града, 
Утъ каіца на каіца, 
Та на са дарба дарували; 
Прасни, Боже, утъ гора-га 
Утъ гора-та утъ Белина, 
Праени, Боже, на поле-ту 
На поле-ту бела вода. 
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Бола нода бела есна, 
Де си капне бела капка, 
Фафъ каща са живи араии. 
іКиви са ду хилница, 
Зрави са ду година: оо 
На поле-ту бела ншеница, 
На лоло-тѵ белу гролде. 
Фафъ кащи белу сукну. 
Фафъ бахче-ту Царвева ябалка, 
Царвена ябалка и рунци: 40 
Кой си еде чиста леба. 
Кой си пие руйну вину. 
Кой си еде Царвена ябалка 
Царвена ябалка и руица, 
Тебе си, Биже. фальба фали. 45 
Тебе си песна пее. 
Силна си, Воже. усиленъ, 
Що ти. 1)Ол;е, у воле-та, 
Правишъ. Боже, ни са чудишъ 
Ни са чудишъ ни са маешъ. 50 

Дѣца-та са връщали пакъ въ каіца-та гдѣ-то билъ 
старецъ тъ, и моми-те запѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С н А 14. 

Царю, царю господарю, 
Шо си седналъ фафъ сарае 
Та ни фодишъ фафъ гора-та, 
Да си дигнешъ десна рока, 
Да е дигнешъ на високу 5 



На високу на небе-ту, 
Бога СІІ фальба фалишъ. 
Подрукніі са Жива Юда 
Жива Юда самувила. 
Подрукна са утъ гора-та 
Утъ гора-та утъ Белина: 
Де си, царю, де си? 
Фж(іъ гора е Сурва Бога. 
Сурва Бога и Сѵрица. 
Точила самъ наточила 
Точила самъ бела вода, 
Вела вода есна вода 
Фъ златна чеше фа<]«ь ибрица. 
Та гу самъ с.тужба с.тужила. 
Пилъ е Бога бела вода 
Бела вода есна вода, 
Пи.тъ е Бога напилъ са, 
Фтресна му са десна рока 
Фтресна му са люлна му са. 
Утури са златна чеше 
Утури са истури са, 
Та си парсна фъ тое града 
Фъ тое града фафъ сарае 
Фа<ръ сарае на поле-ту, 
На поле-ту, на ниви-те, 
На ниви-те на лозе-ту, 
На лозе-ту фафъ бахче-ту, 
Живъ си, царю, ду хилница,, 
Зравъ си. царю. ду година. 
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Като испѣвали горна-та пѣсна моми-те, старецъ-тъ 
закарувалъ моми-те, и утивалъ въ гора-та гдѣ-то моми-те 
запѣвали долна-та иѣсна, като фалили Бога заедно с-ъсъ 
старецъ-тъ: 

П к с н А 15. 

Боже ле Сурва ле. 
Сурва ле и Сурица! 
Де си, Боже, на небе-ту, 
Русни, Боже, десну йоку 
Да си видишъ да си зрейнсшъ. о 
Фальба та фали наше ца}х>. 
Подигналъ си десна рока, 
Подигналъ е на високу 
На високу на небе-ту, 
Та си, та, фальба фали. 10 
Парсналъ му си бела вода, 
Бела вода есна вода, 
Парсналъ му си фафъ сарае 
Фафъ сарае, на ноле-ту, 
На поле-ту на ниви-те. 1 •"> 
ПодрукнЛ са млада царе 
Та си дума и говори: 
Боже ле Сурва Боже! 
Дойдё, Боже, на земе-та 
На земе-та фафъ гора-та, *20 
Фафъ гора-та фафъ Белина. 
Чи ти е личенъ день 
Личенъ-день Суровъ-день, 
Суровъ-день Сурвакъ-день, 



Та си парсналъ бела иола. "2о 
Бела нода еена вода: 
Та ти са мольба моле, 
Да си дойдешъ ду година. 
Да си блесне ясну сланце, 
И съсъ сланце личенъ-день, 30 
Та ти, Боже., курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ ювна. 
Деветъ ювна сё факлати 
Сё факлати и ругати. 35 

Първа Юда: била богица на небе-то; нехина та работа 
била да извѣстява на царюае-те праздници-те ког^ ще 
бъдатъ. 

Белиша: значи свята, кадѣ-чо само неоженети те хо-
дили. а другъ нѣкой не ходилъ. 

Ни увирашъ: значи не са вриготювашь. 
Дърна Бога: той праіцалъ сѣкакво зло на человѣци-те; 

за това кога-то била Църна година чували са отъ сѣкаква 
зла работа за да го не налютегь. 

Сура Ламица: было особенно имя на Църна Бога; 
кога-то билъ налютенъ изображавали го като Ламия съ 
леветъ глави и уиашки. 

Черица: значи худая. 
Хилница: хиляда години. 
Уродица: дуръ да стигне многороднини. 
Бе.тни вейки: значи святи. 
Сухарци: сухи. 
Ръсешщи: Вѣрували че тѣзи Юди вървели на земя-та 

и съ ръсенье-то ьа нѣкоя вода причинявали на седби-те 
меого злинъ. 
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Гъсеш: ;шаяи пърскатъ-
Прозебалѵ: ;шачи испуснали. . 
Суровг. ;<начи здрана. 
Дриничсна: вейка отъ дрянъ. 
Сурица: Богъ на ;ідранс-т<>. 
(у'урва: ])Оп> на година-та. 
Іклина: наши-те додоне вѣрували че оила на край 

аемя, на коя-то слевали Богове-то и са гощавали; Бслн-
'на: ;шачи Вожіл. 

Гуицп: значи дунс. 



СУРОВЪ ДЕНЪ, 
другио пеирць). 

II К С Н Л ] . 

Сива, Сурва усивилъ са! 
Содналъ ми Сива (|»аі|іъ висина. 
Фафъ висина фафъ :;слена гора, 
Дока му е златет, кладнеці>. 
11 утъ кладнецъ л;арна вода. 
Утт вода-та силанъ йогань 
Силанъ йогань ду небе-ту. 
Утъ йогань ми ііѵива Юда — 
Какъ са Юда прсменила 
Пременила наредилм, 
Дрехи хи са иозлатени 
Та си грее ясну сланце: 
Фъ десна хи рока златна каната. 
Фафъ каната жарна вода. 
Фафъ лева хи рока златна чеше 
Служба служи Сива Бога. 
Малки моми до.тѵ на поле-тѵ. 



Сека мома царна пуйка, 
Сека мома чиста кулака. 
На бога са мольба молетъ:» 
Боже ле. Сиіза Боже! 
Курбанъ ти, Боже колеме. 
Днесъ ти е личенъ-день 
Личенъ-день Сурвакъ-день; 
Днесъ ми слевашъ утъ небе-ту 
Та ми седишъ фа<|іъ гора-та. 
Какъ си пиепгь жарна вода, 
Какъ та служи Жива Юда, 
Мольба ти са, Бо:ке, молиме, 
Да си фарлишъ златна чеше 
Да си парснешъ жарна вода, 
Да на парсне долу на поле-ту, 
Да сме живи да сме зрави, 
Да сме живи за илинче, 
Да сме зрави ду суринче. 
Па сме, Боже, фъ наше града, 
Фодиме си утъ каща на каща, 
Съсъ насъ иде Жива Юда. 
Пременила са наредила са, 
Фафъ рока хи златна каната, 
Златна каната златна чеше. 
И фафъ чеше жарна вода. 
Дека си ми Юда дойде, 
Дека парсне жарна вода, 
Сички са фъ каща живи, 
Сички са фъ каща зраки, 
Та си Юда дарба даруватъ, 
На тебе си курбанъ колетъ 
Царни пуйки, чисти кулаци.» 



Еакъ сп моми песна пеетъ 
На Бога са мольба молетъ, 
•Жива Юда на белъ кладнецъ, 
Лику хи са позлатилу, 
II подава златна чеше 
Да си пие Сива Бога. 
Фтегна Бога златна рока 
Та си зева златна чеше, 
Жарна вода ни си пие,, 
Лу е парснй долу на поле-ту 
Та посипа малки моми 
II лику хми побелелу, 
Утъ лику хми ясна зора, 
Дрехи хми са позлатили. 
Позлатили са побелели са, 
Сива Бога дума си продума 
На. Юда си вели ютговори:» 
Ой. ле Юду жива самуви.та, 
Служба ма си Юду служила, 
Днесъ ми е личенъ-день 
Личенъ-день Сурванъ-день, 
Днесъ утъ мене изимъ имашъ 
Да наточишъ жарна вода. 
Фафъ рока ти златна каната 
Златна каната, златна чеше, 
Та си слевашъ на поле-ту, 
Де та чекатъ малки моми. 
На мене си курбанъ колетъ, 
Курбанъ ми колетъ царни пуйки, 
Я на тебе китки бератъ. 
Съсъ злату ги повиватъ, 
Та та чекатъ на поле-ту, 
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Фъ силна града си та каратъ. 
Та си фодишъ утъ каіца на каща, 
Дарба та даруватъ златни китки, 
Глава ти накичили. 
Богица си на нова година. 
Три дни, Юду. на земе-та, 
Иоку меркагаъ фафъ гора-та, 
Ег;\ видишъ темни магли 
И си роси дребна роса. 
Загърмёлу затрещелу. 
Да си фаркнешъ на небе-ту, 
Помнналъ ми личенъ день 
Личенъ-день Сурванъ-день: 
Разедихъ са, Юду, налютихъ са, 
Засгигнала царна година 
Та е земе поцарнела.» 
Жива Юда почу.та са. 
Та угидё на златенъ кладнецъ, 
Подаде си з.татна каната 
Та наточи жарна вода— 
И си слезе долу на поле-ту. 
Утъ лику хи ясну с.танце, 
Фъ гради хи ясна месечина, 
Фъ скути хи дребни звезди, 
Фъ десна хи рока златна каната, 
Фъ лева хи златна чеше; 
Малки моми са дусетили 
Чи е жива Юда самуви.та, 
Сека мома китка хи подава, 
Та хи глава накичили: 
Млада Богица на земе-та. 
Жива Юда са засмела. 
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Та ги служба с-лужи 
Съсъ чеше хми жарна вода, 
«Пийте ми, друшки, попийте. 
Какъ си слуше Сива Бога 
Та и васъ си служба с-луже, 
Да сте живи, да сте зрави. 
Да сте живи за илинче, 
Да сге зрави ду суринче— 
Иоіце хми са лику уеснилу. 
Блесналу хми ясна зора. 
Фафсредъ моми жива Юда 
Та е каратъ фъ с-илна града. 
Жива Юда млада Богица, 
Та са шета угъ каіца на каща, 
Малки моми песна пеетъ:» 
Гледате ли чуете ли 
Какъ на Бога милувалъ. 
Та си прати жива Юда 
Да са шета фъ наше града: 
Кой си има бела китка 
Бела китка и саеъ злату. 
Баксишъ дава на жива Юда. 
Турилъ хи е на глава-та, 
Накичилъ е млада Богица, 
Наточила жарна вода 
Та гу вода напоева, 
Кой ми пие жарна вода 
Живъ мие за илинче, 
Зравъ ми е ду суринче.» 
Пели моми и припели, 
Сички чуетъ фъ силна града. 
Малки моми китки праветъ, 



Юнаци ги позлатеватъ, 
Какъ са шета жива Юда 
Малкп моми дарба е даруватъ, 
На глава хи белп китки. 
Сасъ злату са повиени; 
Жива Юда мощне хитра. 
Кой хи дава златна китка, 
Подава му златна теше 
Та си ппе жарна вода, 
Кой хи китка ни дава. 
Подава му студна вода, 
Кой ми пие жарна вода 
Живъ ми е за илинче. 
Зравъ ми е ду суринче, 
Кой мн пие студна вода 
Боленъ лежи ду суринче. 
На потстеле му косги гниетъ 
Кости му гниетъ и кокале. 
Тамамъ веке три дни поминали. 
Зазърна са жива Юда 
Погледна си фа(|»ъ гора-та, 
Спуснала са темна магла, 
Заросила дребна роса, 
Загърмелу затрещелу, 
Застигнала царна година. 
Та си фаркна жива Юда, 
Какъ си фърка на вишина 
Моми хи песна испеватъ:» 
Ой ти, Юду, млада Богпца! 
Какъ си фаркашъ на небе-ту 
Искани си бела китка 
Що е носишъ на глава-та. 
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Та си парсни жарна вода, 
Па та ду година чекаме, 
Бели китки ти повипаме. 
Богица си на земе-та— 
Лу кой ти са мольба моли 
Живъ си е за илинче. 
Зравъ си е ду суринче.» 
Жива Юда са удрагнала, 
Исканала бела китка 
Бела китка утъ глава-та, 
Съсъ китка с-и вода парсна. 
Жарна вода йогневита, 
Какъ си парсна жарна вода 
Малки моми потемнели: 
Утъ лику хми зора грее. 
Зора веке ни хми грее 
Туку хми са коса позлатила. 
Та си фодетъ пу дома си. 
Жива Юда на небе-ту 
На небе ту дуръ при Бога. 
Сива Бога налютилъ са 
Налютилъ са разедилъ са, 
Припасалъ си люта змие 
Утъ глава-та ду ноги-те, 
Фафъ роки му люта сабе 
Люта сабе люта грома, 
Пудъ ноги му темни магли, 
Затемнилъ са сарае мѵ, 
Затемнилъ са потезши.тъ са, 
Чи е веке църна година. 
Какъ си виде жива Юда, 
Зъби кърцнй, кани хи са, 
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Чи са пременила наредила. 
Подаде хи църна махрама 
Та си метна на глава-та. 
Седи веке фафъ сарае 
II са бане фъ езеру-ту. 
Дуръ си поминала църна година. 
Дуръ са Сива утличилъ, 
Утпаса си люта змие 
Та е фърли на земе-та: 
Де паднала люта змие 
II поела пшеници-те 
Пшеници-те и грозде-ту. 
Векс флева фъ граз,ове-те 
Фъ градове-те. (рафъ села-та, 
Та са люту заканила 
Да потруе малки моми. 
Дуръ е змие призилила, 
Та и Господъ са налютилъ, 
И си праща свети Гіорги 
Съ тешка буздугана фафъ рока-та. 
Съ тешка бездугана, съ люта сабе. 
Свети Гіорги на река-та 
На река-та на белъ кладнецъ. 
Де си точетъ студна вода, 
Де си точетъ малки моми; 
Свети Гіорги съ бела коне, 
Юнакъ си е надъ юнаци, 
Та си слезе утъ бела-та коне, 
Та ги пита и ги праши:» 
Мари моми малки сесри, 
Чулъ самъ, моми, казали ми, 
Чи излела люта змие 



Поела ви ишениди-те, 
И си флева фъ градове-те 
Фъ градове-те фафъ села-та, 
Та са люту заканила 
Да затруе малки ѵюми.» 
Какъ ми чуетъ моми-те 
Заплакали завикали, 
Утмалъ му дума приговаретъ:» 
Юначе ле иезнайна делие. 
Тука долу си е люта змие, 
Тука долу на река-та, 
Днесъ си <|ілезе фъ наше града 
Таинъ зела деветъ моми, 
Па си вутре рану иде; 
Хемъ са йоще кани: 
Три нидели фъ наше града, 
Таинъ хи е деветь моми, 
Дуръ да моми покърдиса! 
Що са Господъ налютилъ 
Та е наетъ сгорилъ 
Да затруе малки моми, 
Да запусги наше града? > 
Свети Гіорги ми заплака 
Та хми дума и говори:» 
Фодите, моми, кажите ми 
Дека си е люта змие -
Господъ си ма пратилъ 
Да е сека залугъ пу залугъ, 
Да отемна ваше града.» 
Моми си му приговаретъ: 
Брё юначе, брё делие, 
Какъ си наетъ сторилъ 
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Да загинепгь младу и зелену, 
Поева та затрува та! 
Свети Гіорги ни са плаши. 
Я с-и копна бела-та коне 
Та утидё на [іека-та. 
Люта змие на слънпе-ту, 
Протегнала деена нога 
Та е дремка нападнала, 
Люта змие съсъ три глави. 
Свети Гіорги са подрукнй: 
Ой. ти змие Сура Ламие. 
Фърлилъ та Бога на земе-та 
Бе.ткимъ са удавишъ фа()»ъ река-т 
Я си из.те.та на поле-ту 
Та поевашъ пшеници-те: 
Кой та врагъ нанесе 
И да флезешъ фъ силна града 
Дека флела Жива Юда 
Та пърснала жарна вода, 
Лу кой пие жарна вода 
Живъ си е за и.тинче. 
Зравъ си е ду суринче: 
Господъ ти са налютилъ, 
Мене си изимъ дава 
Да та сека залугъ пу залугъ.» 
Люта змие вели ютговори:» 
Фле.та самъ фъ си.тна града, 
Дека е фодила Жива Юда. 
Пърснала е жарна вода, 
Ни самъ фодила, ниту фоде, 
Лу си фоде утъ къща на къща 
Дека Юда ни фодила. 
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Дека дарба е са ни дарили, 
На глава-та хи китка ни турили. 
Свети Гіорги ни е слуше. 
Лу искара тешка бездугана 
Ду три глави хи посица, 
Та истекли ду три реки: 
Първа река руйну вину. 
Втора река бела пшеница. 
Трета река пресну млеку. 
Какъ видели малки моми, 
Фанали му бела-та коне. 
Фанали гу за юзда-та. 
Та му са мольба молетъ. 
Да хми дойде фъ силна града 
Фъ силна града дуръ при царе. 
И царе гу дарба дарува. 
Свети Гіорги вели ютговори:» 
Ни духодамъ, моми, фъ силна грг 
Фъ силна града и при царе, 
Лу си фоде на небе-ту. 
На Бога изметъ чинамъ. 
Ваше царе дарба ма дарува. 
Ега ми е личенъ-день 
Личенъ-день Гергювъ-день. 
Да ми коле суру агне, 
Суру агне позлатену.» 
Речь-та йоще ни утрече 
Копнй, коне ни са виде, 
Лу си фъркна на небе-ту. 
Малки моми фафъ сарае 
Фафъ сарае дуръ при царе. 
Та му думатъ и говоретъ: 
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Ой ти, царю и везирю, 
Чулъ ли си, царю, виде ли 
Чи си дойде юиакъ на земе-та? 340 
Юнакъ си е утъ небе-ту, 
И си яха бела коне, 
И си има тешка буздугана, 
Та посече люта змие, 
Истекли са ду три реки: 345 
Първа река руйну вину, 
Вгора река бела пшеница, 
Трета река пресну млеку, 
Утемна ти силна града. 
Фанахме му бела коне, 350 
Фанахме гу за юзда-та, 
Да ти дойде фафъ сарае, 
Дарба, царю, гу дарувашъ. 
Той ни вели ютговори: 
Ни духодамъ. вели, фъ силна града 355 
Фъ силна града и при царе, 
Лу си фоде на небе-ту 
И на Бога илметъ чинамъ. 
Ваше царе дарба ма дарува, 
Ега ми е личенъ-день 360 
Личенъ-день Гергювъ-день, 
Да ми коле суру агне. 
Суру агне позлатену. 
Рече юнакъ ми утрече 
Та си фъркна на небе-ту. 865 
Силна царе какъ ми чуе, 
Иоще му са ни верува, 
Я си яхна барза-та коне, 
Та утиде на река-та. 
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Нищу нема на река-та! 
Иоще текатъ ду три реки: 
Нърва река руйеу вину. 
Втора река бела пшеница. 
Трета река пресну млеку. 
Дуръ тога ми царе уверувалъ. 
Та са върна фафъ сарае 
Фафъ сарае у дома си. 
Та си чека личенъ-день 
Личенъ-день Гергювъ-день. 
Какъ са веке зададе 
Личенъ-день Гергювъ-день. 
Царе ми е фафъ гора-та. 
Де му пасе сиву стаду, 
Избира си прибира си, 
Три дни си избира суру агие. 
Тамамъ агне си намери, 
Тамамъ веке да. си иде. 
Зададе са Жива Юда 
Жива Юда самувила. 
Подрукна са зарукна са:» 
Варай, царю, фъ си.іна града, 
Намери си суру агне, 
Та си фодишъ фафъ сарае, 
Съсъ злату гу позлатевашъ, 
Та гу курбанъ колешъ, 
Чи са зададе лиденъ-день 
Личенъ-день Гергювъ-день, 
Свети Гіорги града ти утемналъ, 
Погубилъ е люта змие. 
Я да знаешъ силна царЮ: 
Да ни си ти флезохъ фъ силна града, 
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Да ни си та поихъ жарна вода. 
Люта змие та затрула, 
Дуръ да дойде свети Гіорги 
Запустилъ са с-илна града! 
Я си фани деветъ ювна. 
Деветъ ювна се ругати, 
И на мене курбанъ колешъ, 
Чи да ни ми колешъ, 
Разедихъ с-а налютихъ са. 
На Сурванъ ни ти ида, 
Ни та пое жарна вода.» 
Рече Юда ни утрече 
Ни са виде фафъ гора-та. 
Па си царе фъ с-иву стаду, 
Прибира си избира си, 
Намери с-и деветъ ювна, 
Деветъ ювна се ругати, 
Утиде си фафъ сарае 
Фафъ сарае у дома си. 
На свети Гіорги курбанъ коле 
Курбанъ коле суру агне. 
Суру агне позлатену: 
Три дни йоще поминали, 
Па на Юда курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ ювна, 
Деветъ ювна се ругати, 
И хи са мольба моли, 
Юду ле жива самувила, 
Ега си е, Юду, личенъ-день 
Личенъ-день Сурванъ-день, 
Какъ си Бога служба служишъ 
Жарна вода фъ златна каната, 
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Па ти, Юду, да ми дойдешъ 
Фъ мое града фафъ сарае, 
Да ми пърснешъ жарна вода, 
Живъ да си самъ за илинче, 
Зравъ да си самъ ду суринче. 
Курбанъ ми царе коле 
На личенъ-день на Гергювъ-день 
На свети Гіорги, на Жива Юда. 
Жива Юда курбанъ си зазърна, 
Та утиде на златенъ кладнецъ 
Та наточи жарна вода 
Жарна вода фафъ златна каната, 
И си зева златна чеше. 
Поминали три нидели, 
Зададе са личенъ-день 
Личенъ-день Сурванъ-день, 
Премени са нареди са. 
Златни дрехи ду ноги-те. 
Я си китка немала. 
Сива Вога фафъ висина, 
Фафъ висина фафъ гора-та 
Фафъ гора-та пудъ дъро-ту, 
Дека седи йогань гори 
Иогань гори ду небе-ту, 
Силна йогане силна пламене 
Никой фъ гора да ни иде, 
Лу кой иде погурева гу— 
Фафъ йогань ми Жива Юда 
Та си Бога с.тужба служи, 
Подава му златна чеше 
И фафъ чеше жарна вода, 
Три дни си гу служба служи. 
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Малки моми на поле-ту 
И еи бератъ бели китки 
И еъсъ злату ги повиватъ, 
Та си чекатъ Жива Юда. 
Жива Юда на Бога са моли 
Па да слезе на поле-ту 
И да иде фъ еилна града 
Фъ силна града и при царе. 
Сасъ чегпе гу служба служи. 
Чи хи курбанъколе. 
Бога хи изимъ даде. 
Та си слезе иа поле-ту 
Иа поле-ту при моми-те; 
Сека мома златна китка 
Та си Юда накичили. 
Дуръ хи глава позлатили. 
Богица си на земе-та. 
Юда си ги служба служи, 
Служба хи е жарна вода. 
И утиде фъ силна града 
Фъ силна града фафъ сарае, 
Подрукна са зарукна са:» 
Варай. царю, силна кралю, 
Излез', царю, на тои-те порти. 
Чи ми курбанъ колешъ 
Та та дарба дарувамъ, 
Служба та служе: 
Излез', царю, да са ни бавишъ, 
Вутре раку църна година, 
Та си фоде на небе-ту 
Да са бане, да са мие.» 
Излезе ми царе на порти-те, 
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Какъ си виде Жива Юда 
Съ бели китки на глава-та. 
Съеъ златни дрехи ду ноги-те, 500 
Клане хи са селемъ дава— 
Та хи са мольба моли 
Да му иде фафъ сарае. 
Гозба да е гости. 
Юда му мольба ни чуе. 505 
Подаде му златна чеше. 
Та си пие жарна вода: 
Живъ си. царю. за илинче. 
Зравъ си, царю. ду суринче! 
Па ми, царю, курбанъ колешъ 510 
Деветъ ювна се факлати, 
Ега си е личенъ-день 
Личенъ-день Сурванъ-день.» 
Речь-та йоще ни утрече 
И си <|)ъркна на небе-ту. 515 

Сива: билъ Богъ на наши-те дедовци, за кога-то вѣру-
вали че билъ Богъ на нова година, и тога му колели кур-
бане за да хми дава здраве и секакво добро. а нѣкогашъ 
са налютевалъ, и тога била Църна ?одѵна. и му колели кур-
бане за да не хми праща зло. 

Жива Юда: била предстателка на животе и на пло-
дове-те; безъ нехину-ту предстателству не билу возможну 
да са даватъ утъ Бога берекете-ту на земе-та. 

Илинче: единъ періодъ ттъ хиледа години. 
Суринче: ду нова година. 
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Богица: значи жона коя то седела при Бога: заіцо то 
едно време вѣрували че при Бога въ сарае му еедели де-
ветъ жеии, на кои-то далъ Богъ сека да е предстателка 
на нѣщу на земе-та. 

Почула с-а: значи дусетила са. 
Исканн: значи искарай. 



ІУ. 

ЛИЧЕЙЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДШЪ. 

На 10 фебруария едно врѣмя въ еело-то праздновали 
за волове-то Власинъ-день. кого-то Власа вѣрували че 
билъ Вогъ предстателъ на волове-то, и колели курбанъ въ 
сѣкое село по три инче-та найхарни-те. Три моми вървели 
по село-то та извѣстевали за праздникъ-тъ като пѣели 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1 . 

Има царе ф' наше града 
Ф' наше града, ф' наше селу. 
Седналъ си у стара кмета, 
На кмета си дума говори: •> 
Варай. варай стара кмета, 5 
Вутре си е личенъ-дснь 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Власа ма Вога училъ, 

ю 
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Учи.іъ ма Бога на небе. 
Да еи паеа волове-те, 
Волове-те и крави-те, 
Какъ си паса с-иву стаду: 
Училъ ма йоіце научилъ. 
Да с-и ора с-ъ волове-те, 
Я крави-те да си цирамъ, 
Утъ крави-те прес-ну млеку; 
Власа ми Бога ирдамжие, 
Та ми са Кушере припълнила — 
Та самъ давалъ и продавалъ 
Пу земе-та волове-те 
Волове-те и крави-те. 
Я ми Бога заръчелъ: 
Лу кой му курбанъ коле, 
Та му прави личенъ-денъ 
Личенъ-день Власинъ-день, 
Кушере му са припълнила: 
Деветъ му вола фафъ кушере 
Деветъ му вола деветъ крави, 
Ду година йоще деветъ; 
Я кой му курбанъ николе, 
Ни му прави Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Въ кушере му девендесе вола 
Девендесе вола девендесе крави, 
Ду година му единица! 
Ай, ти кмета, стара кмета, 
Я си срукай малки моми 
Малки моми и девойки, 
Нремени ги нареди ги, 
Та ги прати низъ града гулема 
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Хаберъ да си чинатъ, 
Чи е вутре Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
1\ой еи има ду два вола 
Ду два вола ду две крави, 45 
Да ни фоди на поле-ту 
На поле-ту и на йоранъ, 
Я да му са фафъ кушере— 
Чи си слева Власа Бога 
Та си ф.тева фафъ ктшере. 50 
Та си во.тове деснива— 
Ду година да са плодетъ. 
Да му са кушере припълни. 
Пратилъ на е стара кмета, 
Хаде, хаде вутре рану 55 
Вутре рану Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Волове са фафъ кушере, 
Юнакъ ми на поле ни иде, 
Ни ми пасе волове-те, (і0 
Ни ми пасе, ни ми уре. 
Стара кмета курбанъ коле, 
Кой ми на курбанъ ни иде, 
Ни му е хаиръ фафъ къщи, 
Стара гу кмета крева, <55 
Та гу фър.те фафъ зандана. 
Чи си Бога ни сайдисалъ. 
Сега сте веке чули: 
Вутре е Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 70 
Има царе фъ наше селу, 
На кмета е думалъ и говорилъ. 

ю* 
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Като испѣвали горна-та пѣсна и изобикалели село-то. 
старий-тъ кмета закарувалъ деветъ момчета съсъ три-те 
моми и утивалъ на мѣсто-то кадѣ-то пасли купени-те 
крави; дуръ да идатъ до онова мѣсто моми-те пѣели 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 2. 

Фъркналъ ми има царе 
Утт. земе-та на небе-ту. 
Та на Бога изметъ чини. 
Власа му Вога дума 
Дума му и говори:» 0 
Царю, царю, има царю, 
С.тези ми. царю. иди 
Иди ми тука долу 
Тука до.ту фафъ бахче-ту, 
Де ми са волове-те і І > 
Волове-те и крави-те. 
Фани ми деветъ крави, 
Деветъ крави се на отбуръ, 
Докарай ги фафъ сарае, 
Та ми курбанъ колешъ, 15 
Днесъ ми е Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Та та, царю, уче, 
Да си градишъ кушере-та; 
И ти давамъ триста вола 20 
Триста вола триста крави, 
Да ги карашъ на земе-та 
На земе-та фъ тое града: 
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Съ волове-те да ыи урешъ, 
Я крави-те да си циришъ.» 
Власа му Бога дума 
Дума му и говори. 
Има царе ни ми знае 
Де да иде, що да прави. 
Чи ни слевалъ фафъ бахче-ту— 
Виделъ с-и волове-те 
Волове-те и крави-те, 
Да ги фане ни са фащатъ 
Чи си фъркатъ на вис-оку. 
Иоти са. царю, чудишъ? 
Хаде ми слези фафъ бахче-ту, 
Та си фани деветъ крави. 
Ой Боже ле, ой Власе! 
Иоти ми, Боже. думашъ 
Да си фана деветъ крави, 
Фъркатъ си. Боже, летатъ 
Иа високу ду небе-ту, 
И да ида нафиле ми. 
Даде му Бога ясна книга 
Ясна книга златна китапо — 
Та гу учи да си пее. 
Учи гу веке научи. 
Та си слезе фафъ бахче-ту, 
Искара си златна китапа 
Та си пее ясна песна, 
Умирилъ си волове-те 
Волове-те и крави-те. 
Ни ми фъркатъ на високу 
На високѵ на далеку; 
Та си фаналъ деветъ крави, 
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Деветъ крави се на отбуръ, 
Уткаралъ ги фафъ сарае— 
Та ги курбанъ коле 
Кѵрбанъ коле на Власа Бога, 
Чи му е Личенъ-денъ (>0 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 

Іѵато стигнували на мѣсто-то кадѣ-то били волове-то 
и крави-те, кметъ-тъ искарувалъ единъ китанъ, а моми-те 
запѣвали слѣдоюща-та нѣсна: 

П Е С Н А 3 . 

Боже ле Жийне ле, 
Рама ти уйна 
Пир.шна на дрина. 
Акрамъ ми нина. 
Изъ иже ми уналъ 
Стара ми стара звешица 
Ялна ми вола нителна, 
Нителна йощ' ми амница, 
Дум' ми стоити, 
Ним' ми летити.» 
Ясна ми песна моми пели. 
Деветъ ми крави ни фъркатъ; 
Млади юнаци важица спуснали 
Зързали крави привързали; 
Три ми са крави бегали, 
Три ми крави ни стоели 
Да ги вързатъ съсъ важица; 
Стара са кмета чуди 

15 

10 

о 



Йоти ми крави бегатъ, 
Бегатъ ми йоще летатъ» 
Боже ле Власа ле, 
Сега, Боже, що да праве 
Що да праве що сторе? 
Какъ да ти курбанъ коле? 
Деветъ самъ крави ни фаналъ 
Деветъ крави нителни. •> 
Иоіце ми рече ни утрече 
Юда ми летна самувила 
Та му дума говори:» 
Е. ти ми стара кмета, 
Я ми постой почекай 
Дуръ да ми слънце изгрее 
Власа ми Бога слева 
Слева ми Бога утъ небе 
Утъ небе фафъ гора. 
Фафъ гора фафъ пеіцера. 
Я да закарашъ малки моми 
Малки моми девойки, 
Да увиетъ бели китки 
Бели китки позлатени. 
Да му кичетъ ясна глава. 
Де му курбанъ колетъ, 
Ша ми иде да си виіи; 
Десна му рока фафъ куше|іе. 
Утъ едно ду хиледа 
Ду година, ду деветъ години: 
Па си фащатъ деветъ крави 
Та ги курбанъ колетъ. 
Ни ми фъркатъ на високу 
На високѵ на далекѵ-
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Предъ да закаратъ крлви-те етарий-тъ кмета са скри-
валъ въ едиа пешера, а моми-те брали цвете та повевали 
китки и утивали въ пещера-та та му накичовали глава-та 
и пѣели с-лѣдоюща-та пѣс-на: 

П Е с н А 4. 

Боже ле. Влаее ле, 
Каилъ си. Боже. с-таналъ 
Да си слезешъ утъ небе-ту 
Утъ небе-ту на земе-та, 
Та си седналъ фъ пеіцере-та; 5 
Хаде каилъ да станешъ 
Да та кичи малка мома, 
Да ти кичи ясна глава, 
Та да дойдешъ фъ наше селу. 
Стара ти кмета курбанъ коле ] 0 
Курбанъ коле деветъ крави, 
Та си гозба гости, 
И ти, Боже, на трапеза. 
Кой си дойде да та види, 
Да му дадешъ бела китка 15 
Да си кити кушере-та, 
Да му са плодни волове-те 
Волове-те и крави-те. 
Утъ едно ду хиледа, 
Утъ хиледа три хиледи >» 20 
Бога хми дума и говори:» 
Китите ма накичите. 
Вутре самъ рану фафъ селу-ту, 
На транеза си седнувамъ, 
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Та ма кмета гозба гости— 25 
Лу кой дойде на трапеза, 
Дарба гу дарувамъ. 
Дарувамъ гу бела китка, 
Да си кити кушере-та, 
Да му са плодетъ волове-те 30 
Волове-те и крави-те, 
Утъ едво ду хиледа, 
Утъ хиледа три хиледи; 
Кой си кушере-та ни кити. 
Въ куше})е му единииа! 85 
Ни сайдис-алъ има царе 
Чи гу училъ научилъ, 
Курбанъ да ми коле. 
Гозба да гости, 
Трапеза да слага. 40 

Кметъ-тъ накиченъ оставалъ въ пещере-та, а момче-
та-та и моми-те закарували крави-те и откарували въ 
село-то; закалали ги курбанъ и пѣели слѣдоюіца-та пѣсна: 

П Е с н А 5. 

Курбанъ коле има царе, 
Курбанъ коле на небе-ту, 
Курбанъ коле малу млогу 
Малу млогу деветъ крави, 
На Вога са мольба моли: 5 
Воже ле Власе ле, 
Жива ма Юда учила 



Да си псс ясна книга, 
Да си пее и да пише. 
Учила ма, Боже. научила; 
И ти. Воже, да ма учишъ 
Да си праве кушере-та. 
Да ми дадешъ триста вола 
Триста вола. триста крави, 
Да ги карамъ тука до.ту 
Тука до.ту на земе-та: 
Иоще ми юнаци ни виделн, 
Йоіце ми во.тове ни пасли. 
Иоще ми крави ни цирили. 
Та ми на поле ни урали. 
Ни урали ни ми сели, 
Какъ си уре тое слуга 
На поле-ту фафъ бахче-ту, 
Та си сее бела пшеница; 
Какъ си уче млади юнани 
Да си пеетъ ясна песна, 
Да си пеетъ да си пишетъ, 
Ша ги уче да си уратъ, 
Да си уратъ да си сеетъ, 
Да си праветъ кушере-та ;> 
Бога му вели ютговори:» 
Е, ти. царю, има царю, 
Мене ма на земе ни сайдиеали, 
Личенъ ми денъ ни правили, 
Личенъ ми денъ Власинъ-денъ, 
Курбанъ ми ни клали 
Какъ ми, царю, колешъ. 
Хаде, Боже, Хаде, 
Кой ми каилъ стане, 



Да ти прави Личенъ-денъ. 
Да ти курбанъ коле 
Деветъ крави сё на отбуръ, 
Ша гу уче да си уре; 
И му давамъ деветъ вола 
Деветъ вола деветъ крави, 
Давамъ му ги за дамина 
Да ги има фафъ кушере;— 
Я кой си каилъ ни стане, 
Ни ти прави Личенъ-денъ, 
Курбанъ ти ни коле, 
Ни гу уче да си уре, 
Ни му давамъ деветъ вола 
Деветъ вола, деветъ крави — 
А ку си ма, Боже, мами, 
Па му са кушере упразнила. 
Чи му кушере ни деснивашъ. 
Власа Бога каилъ станалъ, 
Та му дава триста вола 
Триста вола, триста крави. 
На сдуга си тимбихъ чини, 
Да си флезе фафъ бахче-ту, 
Да гу учи да си уре, 
Да си прави кушере-та, 
Училъ гу слуга научилъ— 
Има царе ми уре 
И ми уре и ми сее, 
Па си прави кушере-та. 
Закара си трисга вола 
Трисга вола триста крави 
Та си слезе на земе-та. 
На Бога си курбанъ коле 



Курбанъ коле деветъ крави, 
Та му ирави Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ— 
Бога му фафъ кушере 
Та му стаду деснива,— 
Доста му са стаду плоди. 
Три му хиледи вола, 
Три му хиледи крави. 
ПІерни кравл белнити, 
Кой ги види ашикъ станалъ — 
На царе са мольба моли 
Да му даде да продаде. 
Да ги кара фафъ сарае. — 
Я му царе ни дава. 
Лу са шета пу земе-та. 
Кой му каилъ станадъ 
Курбанъ да си коле, 
Да си прави Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ, 
И да му са съ к.тетва заклева. 
Деветъ му вола дава 
Деветъ вола. деветъ крави. 
И гу учи да с-и уре 
Да си уре да си сее. 
Та са волове наплодили 
Пу земе-та пу дюне-та. 
Егй. си е ма.ти сечу, 
Събиратъ са седемдесё крале 
Седемдесѳ крале седемдесё бана, 
Та си праветъ Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ, 
На Бога си курбанъ колетъ 



Курбаеъ колетъ деветъ крави — 
Власа Бога фафъ кушере 105 
Та хми стаду деснива, 
Та хми са стаду плоди 
Утъ едно ду хиледа, 
Утъ хиледа три хиледи. 

Кога-то са гощавали на трапеза-та седнувалъ кметъ-
тъ накиченъ съсъ китки-те; кога-то са нагошавали сѣкой 
единъ зевалъ отъ китки-те; а моми-те пѣели слѣдоюща-та 
пѣсна: 

П Е с. н А 6. 

Гозба гости има даре 
Гозба гости седемдесе крале 
Седемдесе крале седемдеее бана. 
Чи му е Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ, 
Курбанъ ко.те на Власа Бога. 
Заклалъ ми е девендесс во.та 
Девендесе вола девендееё крави, 
Златна трапеза с.тожилъ. 
На трапеза малки моми, 
Служба си моми служетъ. 
Виде ми В.таса Бога 
Виде ми усмихна са. 
Та си слезе утъ гора-та, 
Та си седна на трапеза. 
Я си пита Има царе, 

10 

15 



Е. ти. царю, Ііма царю, 
Я ти. царю. да ми кажешъ 
Ъ'ой ми прави Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власннъ-денъ. 
Кой ми курбанъ коле. 
II язъ гу дарба дарувамъ. 
Дарувамъ гу бела китка. 
Да е тури фафъ кушере, 
Да му са плоди телну стаду 
Телну стаду воли-ту 
Волиту кравиту. 
Утъ едно ду хиледа. 
Утъ хиледа три хи.теди: 
Кой ми курбанъ ни коле. 
, ; арба гу ни дарувамъ. 
Ни му давамъ бе.та китка, 
Кой си нема бела китка, 
Кушере му са упразнила, 
Фафъ кушере му единица!» 
Ютговори Има царе 
Та му дума и говори:» 
Боже ле. Власа ле. 
Фала ти пу земе-та! 
Пу земе-та Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Седемдесё крале курбанъ колетъ, 
Седемдесетъ крале седемдесе бана, 
Курбанъ колетъ девендеее крави, 
Та си гозба госгетъ. 
Сложи.ти з.татни трапези: 
Давай, Боже, бела китка, 
Да са плоди телну стаду 
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Телну стаду волиту, 
Утъ едно ду хиледа, 
Утъ хиледа три хиледи— 
Да си уратъ на поле-ту 
Да си уратъ, да си сеетъ, 
Да си циретъ пресну млеку 
Пресну млеку кравату, 
Кой ми еде да та <)>али; 
Царе му дума говори, 
Я са Бога засмелъ, 
Ясна глава си навада 
Та дарува седемдесе крале, 

50 

оо 

Седемдесе крале седемдесе Гіана, 
Дарува ги бела китка, 
Та си китетъ кушере-та. 

Сѣкой единъ зевалъ отъ китки-те, съ кои-то билъ на-
киченъ кметъ-тъ; послѣ една мома утивала кадѣ-то билн 
говеда-та та накичовала кошере-та и пѣела слѣдоюща-та 
пѣсна: 

П Е с Н А 7. 

Три са Юди фафъ бахче-ту, 
Три са Юди самувили, 
Повили си бели китки, 
Повили ги позлатили, 
Власа Бога накичили, 5 
Ясна му глава бели китки, 
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Та му думатъ и говореть:» 
Е, ти, Боже. мили братку! 
Вутре ти Личенъ-деиъ 
Личенъ-денъ Власииъ-деиъ. 
На земе, ти. курбанъ колетъ 
Курбанъ колетъ девендесе крави, 
Девендесе крави сё на отбуръ, 
Фальба, ти. на земе-та! 
Китка та, братку, кичнме, 
Кичиме та бела китка— 
Слей си братку. слей 
Слей си. братку. на зе.мн-та. 
Сидии. братку, сидки 
Сидни. братку, на трнниза. 
Де ми са млади вуйни 
Млади воини млади кра.іе, 
Кой ти тръзи бела китка, 
И ти му, братку, давашъ, 
Да е носи у дома си, 
Да си кити волица-та: 
Сега му са деветъ вола 
Деветъ вола. деветъ крави. 
Ду година му девендесе; 
Я да си рока дес іишъ 
Утъ небе-ту на волица. 
Волица му са исполнила. 
Утъ едно ду хиледа. 
Утъ хиледа три хиледи: 
Да ни дадешъ бела китка. 
Бела китка позлатена, 
Волица му единица! 
Ни си уре на поле ту 



- 161 — 

Ни си урс ни си сео, 
Поле эіу са запустилу, 
Къщи му са усурилщ 
Малки му деца плакатъ 
Плакатъ му деца викатъ. 
Чи си леба ни едатъ— 
Два му всла ни устанали. 
Волица му са запустила. 

Друга пѣсна на хоро. 

П Е С Н А 

Ай, Боже ле, Жийне ле, 
Фъ наше селу Личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Власинъ-денъ. 
Курбанъ, ти, царе коле, 
Курбанъ, ти. коле деветъ краі 
Деветъ крави, деветъ вола, 
Мольба. ти, са моли: 
Десна ти рока на волица 
Та си волове удеенивашъ. 
Ду година, ду три години 
Утъ сто ду хиледа, 
Утъ хиледа три хиледи— 
Ай, ти, Бон;е, ай Жийне, 
Мольба ни. Бо;ке. чуешъ! 
Па ти ду година Личенъ-денъ 
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Ллічевъ-денъ Власпнъ-денъ. 
Та ти курГіанъ колеме. 
Колеме ти деветъ крави. 
Деветъ крави се на отбуръ— 

1 Хуй. хуй Боже ле, 
Г)0л;е ле іКийне ле. 

Пма: билъ нашъ царъ. кой-то изучйлъотъ Бога мноі о 
лананти и научилъ наиш-те дедове. 

Власинъ-денъ: праздникъ на Бласа Бога. 
Единпца: с-амо единъ му останалъ. 
Десннва: благославя. 
Ерева: значи с-ъди го. 
Ніиііна: значи Господъ. 
Рпма и пр. стари с-а рѣчи. 
Дрина: мѣс-то гдѣ-то ко.тетъ курбане-то. 
Акрамъ и пр. стари рѣчи. 
ТІзъ иже ми уналъ: отъ село ги купилъ. 
Звезннца: хоже-та или кметъ-тъ 
Ниіпелна: нестелена. 
Амница: съсъ волъ несъбрапа. 
Дум ми стоитп: Да ми с-тоетъ. 
Пим' ми летити: Да ни фъркатъ. 
Далина: значи дамазлъкъ. 



V. 

Л И Ч Е Н Ъ - Д Ш ЛЕСТУВИЧЙНЪ-ДЕНЪ. 

Едно врѣмя вх село-то на пѣснопѣедъ-'іъ пролеть-та 
кога-то іделн да дойдатъ Ле?тувнци-те, събирали с-а де-
ветъ моми та са пременували и ходили отъ къщана къіца. 
та вързували на малки-те дѣца на десна-та рока едно бело 
и цървено конче отъ копринаи пѣели слѣдоюща-та пѣс-на: 

П Е с н А 1 . 

Поминала люта зима 
Люта зима снегувита, 
Поминала заминала. 
Та са лету зададе, 
Съсъ лету лестувица 
Лестувица пеперпца. 
Я знаешъ ли мялкѵ дете 

о 

і і ' 
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Малку дете и іоначе, 
Я знаешъ лн 'ли ни знаешъ 
У де иде лестувица 
Лестуница пеперица? 
Летувала на край земе 
На край земе на поле-ту, 
Де си сланце грее. 
Де си сланце ни захожда, 
Се си грее налютену 
Налютену разсардену— 
Га си уратъ малки моми 
Малки моми и девойки. 
Двашь ми са на поле шетатъ. 
Двашь ми на година сеетъ, 
Та ми жнеетъ бела пшеница, 
Та ми бератъ белу грозде. 
Крайна земе доста фална 
Доста фална плодувита 
Плодувита уровита, 
Думали са наши деди 
Наши деди наши сруци. 
Богъ да бие Байна царе. 
Закаралъ ги угъ край земе 
Та ги каралъ презъ поле-ту 
Презъ поле-ту, презъ море-ту 
Каралъ ги сегк, малу 
Сега малу три годипи. 
Дукаралъ ги на Белъ Дунавъ 
Я си тпе доста плакали 
Доста плакали и внка.ти, 
Чи си земе уставилп 
Плодувпта уровігга. 



Та ги дукаралъ на пуста земо 
На пуста земе запустена. 
Де си моми ни уратъ, 
Де си моми ни сеэтъ: 
Ни си градетъ силна града, 
Лу си седетъ фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та 
Фъ пещере-та фъ камене-те. 
Еакъ плакали и викали 
Форкнала си лестувица 
Лестувица пеперица. 
Та хми дума приговори:» 
Ой ле млади юнади 
Млади юнаци, малки моми. 
Иоти ми сте заплакалн 
Заплакали завикали? 
Чи си ва даре закаралъ 
Та ва дукаралъ на пуста земе 
На пуста земе запустена, 
Де си моми ни уратъ. 
Де си моми ни сеетъ. 
Де си е люта зима 
Люта зима снегувита: 
Хаде ми, юнаци. ни плачейте 
Ни плачейте ни викайте! 
ІЦо да прави ваше царе, 
Ваше царе Байна крале, 
Що да црави що да стори. 
Чи му е Бога зараче.ть 
Зарачелъ му порачелъ. 
Да закара ду млади юнаци 
Ду млади юнаци, малки моми 



Да ги кара на Белъ Дунапъ. 
, 1,ека еи с пуега леме 
Пуста .іеме запустсна, 
Дека си йоіце нп сеетъ, 
Дека си йоіис ни уратъ, 
Лу сп седетъ »|п. пепіере-та 
Фъ пещере-та <|>ь камене-те. 
Белкнмъ са засели пуста земе. 
Да пи си е иеке запустена. 
Доста ми ізеке плаченте 
Плачейте п викайте! 
ІЦо ми седналъ Дива крале. 
Днгналъ си десна рока 
Съсъ рока ва фальба <(»али. 
Чп сте слели утъ небе-ту. 
Де ми седетъ трима Бога. 
Та си учите ду млади юнаци 
Ду младн юнаци, малки МОМІІ 

Да си тратъ на поле-ту. 
Да си уратъ да си сеетъ: 
Та ви царе курбанъ коле. 
Какъ си коле дуръ на Бога 
Дуръ на Бога на небе-ту. > 
Какъ хми дума лестувица 
Лестувица пеперица, 
Иоще хми са нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Та й думатъ и говоретъ:» 
Лесту ле лестувице, 
Що е земе запустена. 
Си.тна сме града градиліі 
Та сме земе заселнли— 



Та си уратъ малки момп 
II си уратъ и си сеетъ: 
Іива паре курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ ювна. 
Та си на фальба <(»алп: 
VI ни са е нажелилу 
Нажелилу натажилу 
Чп сме земе уставили 
Плодувита уровита. 
Курбанъ сме на Вога клали. 
Клали сме деветъ крави 
Деветъ крави елувити. 
Елувити се на отбуръ, 
Малки са моми готвили 
Готвили ги умревали ги 
Умревали ги съ бела кнтка 
Бела китка и куприца. 
Готвили ги доста умрсниви. 
Кой си еде Бога фали. 
Какъ сме дошли на Белъ Дунавъ. 
На Бога си курбанъ колеме, 
Съсъ курбанъ гу фальба фалиме. 
Курбанъ колеме даветъ крави 
Девегъ крави елувити. 
Елувити се на отбуръ, 
Та ги гответъ малки моми: 
Туку моми що да праветъ. 
Чи си флели фафъ бахче-ту 
Да си бератъ бела китка 
Бела китка и куприца. 
Я си китка ни намерили. 
Готвили си ни умревали. 
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Та хми са нажелилу 
Нажелилѵ натажилѵ, 
Та заплакали и завикали, 
Та ни са тажну тажили, 
Та са намъ нажелнлу 
Нажелилу натажилу.» 
Я хми лестувица дума и говори:» 
Е. бре вие млади войводи. 
ІЦо сте вие заплакали 
Заплакали завикали. 
Какъ сті фоде на край земе 
На край земе, мила вн отечина. 
ІІІа си флеза фафъ еарае 
Фафъ с-арае фафъ бахче-ту, 
Кацнувамъ си бела китка 
Бела китка и куприца. 
Летнувамъ си на Белъ Дунавъ, 
Та си фарлемъ бела китка 
Бела китка и куприца— 
Малки моми на Белъ Дѵнавъ, 

ЙЭ * 

Иоку виетъ на поле-ту 
Та си китка умрисатъ. 
Я ви си мольба моле, 
Да пишете бела книга 
Бела книга царну писму. 
Да е пратите пу земе-та: 
Кой с-и има малки деца. 
Да увиетъ белу сукну 
Бе.ту сукну и царвену. 
Да му варзатъ на рока-та 
На рока-та на деснива-та, 
Ега си е веке летѵ 
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Лету и цролету. 
Да му варзатъ да му думатъ: 
Чи ии си е белу сукну 
Белу сукну и царвену. 
Туку си е маринка. 
Устанала утъ край земе: 
Какъ си фаркамъ на поле-ту 
На поле-ту на Белъ Дунавъ. 
Ша си фаркна фъ силна града 
Фъ силна града фафъ сарае— 
Де си виде малки деца 
На рока хми белу сукну 
Белу сукну и царвену. 
Белу сукну к маринка, 
Ша си спусна бела кнтка 
Бела китка и куприца, 
Та е зеватъ малки моми 
Малки моми и девойки. 
Та сті гответъ и умреватъ.» 
Чули ми ду млади войводи 
Чули ми лестувица, 
Та си писали бела книга 
Бела книга царну пислу: 
Кой си ималъ малки деца, 
Варзалъ хми на рока-та 
Варзалъ хми белу с-укну 
Белу сукну и царвену. 



Кога-то ІЦСЛІІ ла видстъ лестовица. моми-те ходили 
отъ къща на къща и отнъраували отъ ръки-ге на дѣца-та 
конте-то и го турелп вт. бахче-то подъ камень; при него 
турели п една миризлива кптка копрецъ назоваема, коя-то 
китка зевала маііка-та на дѣте-то, и отъ нея турели въ 
мамжи-те, кон-то са готвили на курбане-те; кога-то зева.та 
китка-та майка-та. пѣе.ти моми-те слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 2. 

Мале лс. мпла ма:е, 
Слези ми. ма.те. на дорп. 
Флезн ми. мале. фъ бахче-ту. 
Дигни сті, мале. подигнн 
Подигни з.татенъ камень. 5 
Де си е, мале, маринка. 
Белу ми сукну царвену. 
Фаркна.та ми летнала 
Летнала ми лестувпца. 
Летнала ми утъ край земе 10 
Утъ край земе, слану море, 
Летнала ми на Белъ Дунавъ 
На Белъ Дунавъ на царну-ту море. 
Та си на дару циркала 
Циркала, ма.те. напева.та, 15 
Фафъ уста хи бела китка 
Бела китка и куприца. 
Та са чудумъ чуди 
Де да иде де да летне 
Да си фарли бела китка 20 
Бела китка и куприца. 



Баксишъ носи утъ край .ісмс. 
Зачула е Юда самувила 
Та хи дума и говори:» 
Е. ти ииле лестувица. 
Що ми са чудумъ чудишъ 
Та си циркашъ и напевашъ? 
Я си <|»аркни тука долу 
Тука долу <(іъ силна града 
Фъ силна града <(>а<()ъ сарае. 
Фа»|>ъ сарае <|»аі|іъ Оахче-ту. 
Даре му мажку дете, 
Та га чека сега малу 
Сега малу гри ниделп; 
Варзала :иу стара майка 
Варзала му на рока-та 
Варзала му белу сукну 
Белу сукну и парвену 
Белу сукнѵ маринка. 
Сега гу веке утвар^ала, 
Фа<|»ъ бахче-ту златенъ камень 
Пудъ камень гу турила— 
Та ти са мольба моли. 
Какъ си идешъ утъ край земе 
Утъ край земе отечина. 
Да си хи баксишъ фарлишъ: 
Да си земешъ златна маринм, 
Да уставишъ бела китка 
Бела китка и куприца; 
Та '1'и царе курбань коле 
Курбанъ коле ду три голабче-т 
Ша ги гответъ малки моми. 
Умреватъ ги съ бела китка 



Съ Гюла китка и куприца.» 
Чула ми лестувица. 
Летнала си фафъ сарае 
Фафъ сарае фафъ бахче-ту, 
Камень дига, ни са дига, 
Да сті леме белу сукну 
Белу сукну и царвеяу. 
Бе.ту сукну и маринка. 
Та си рукна Юда самувила. 
Подигна хи з.татенъ камень. 
Та си зела бе.ту сукну 
Белу сукну и царвену. 
Устави.та бела китка 
Бела китка и куирица. 
С.тези, ма.те. слези 
Слезп. ма.те, фафъ бахче-ту, 
Подигни си златенъ камень, 
Та си земи бела кгггка 
Бела китка и куприца, 
Отнеси е дуръ на царе. 
Та му са фальба пофа.ти: 
Чи е летна.та лестувица. 
Летна.та е утъ край земе, 
Та си дойде на Белъ Дунавъ: 
Ником' с-и бакеишъ ни нос-ила 
Утъ край земе утъ слану море, 
Летнала си фафъ бахче-ту, 
Подигнала златенъ камень. 
Уставила бела китка 
Бела китка и купрнца. 
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Кога-то ;кена та слевала въ бахче-то и подигнувала 
камень-тъ, подъ кои-то намирала миризлива-та китка коп-
рецъ, коя-то понапрешь една мома отъ къща-та осгавела 
като зевала конче-то: моми-те запѣвали слѣдоюща-та 
пѣсна: 

П Е с н А 3. 

Лесту ле лестувица! 
Богъ да гу бие Байна царе, 
Чи му са веке дуделѵ, 
Чи му са земе заселила 
Заселила йоще приселила. 5 
Закарилъ си наши-те деди 
Наши-те деди наши-те сруци 
Фъ тае ги земе заселилъ; 
Я тие си йоще плакали 
Плакали йоіце викали 10 
Чи си земе уставили, 
Доста хми фална земе 
Досга фална плодувпта 
Плодувита уровита. 
Кажи ми, лесту, думай, 15 
Еакъ си зима зимувала, 
Еакъ си низъ поле летала, 
Виде ли, лесту, нп виде 
Дал' си ми моми уратъ? 
Дал1 ми са моми шетатъ? 20 
Двпшь на година да ми сеетъ? 
Двашь на година да ми ;кнеетъ 
Да ми жнеетъ бела ппіеншщ? 



Да ііи бератъ «Ѵлу грозде? 
Ил' са е земс запустила 
Та ни си е йоще фална? 
Цнркна ми лестувица 
'і'а хми вели ютгОвори: 
< Крайна е земе йоіце фална! 
Зіалки са моми на поле 
Та сн уратъ и си ееотъ. 
ІІоще си на поле Гіератъ. 
Пудъ каменъ самъ уставила бела китка 
]»ела китка и куприца. 
Малка е мома фъ с-арае, 
Поще самъ висе ни летнала. 
Рукна са мома подрукна: 
< Лесту ле лестувица, 
Оега ма веке уставашъ, 
Фъ сарае ми веке ни циркашъ, 
Ни циркашъ. лесту, ни пеешъ, 
Я си ми фодишъ на Бе.ть Дунавъ, 
На Белъ Дунавъ на царну ту море, 
Та си фъ сарае фаркашъ— 
Я ми постой и почекай 
Дуръ да си флеза фъ бахче-ту, 
Да си бера бела китка 
Бела китка и куприца. 
Да е фъ сарае носишъ, 
Какъ ми са мома шета 
Фъ бахче хи китка давашъ, 
Утъ мене хи се.темъ носишъ, 
Чи си е мое рода 
Мое рода утъ край земе. 
Да си вили бела китка 



Бела китка и куприца, 
Тажну хи са нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Чи си зезіе уставила. 
Фална земе прочуена 
ІТрочуена зачуена. 
Де си има бела китка 
Бела китка и куприца: 
Какъ си ми мома плаче 
Бабайку хи с-а нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Та си слева фафъ бахче-ту, 
Та си фаща ду три голабче-та. 
На Бога ги курбанъ коле 
Та си гу фальба фали. 
Чи си е каилъ станалъ, 
Да са вращагъ лестувици-те 
Да са вращатъ утъ край земе, 
Да му носетъ бела китка 
Бела китка и куприца, 
Я що си са малки моми. 
Зготвили си ду три голабче-та 
Зготвили ги умревали ги. 
Та са гозба гостетъ. 
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Майка-та като испѣвали моми-те горна-та пѣсна, зе-
вала китка-та и я относела дома си,таядапала на мъжьтъ 
си; сѣкоя жена тъй правила; тога рукнували единъ ста-
рецъ и той закалалъ три голабче-та курбанъ на Бога; тога 
моми-те пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с Н А 4. 

Царю, царю и везирю. 
Що си, царю. курбанъ колешъ 
Курбанъ колешъ ду три голабче-та? 
Я си йоіце ни виделъ 
Бела китка и куприца. 5 
Какъ си летна лестувица 
На широки дори фафъ бахче-ту, 
Подигна си златенъ камень 
Та хи сорце сривналу. 
Чи си виде белу сукну 10 
Белу сукну и царвену, 
Носилу гу мажку дете, 
Носилу гу три нидели, 
Чекалу си лестувица. 
Та си зела белу сукну. 
Уставила бела китка 15 
Бела китка и куприца: 
Я си рукни малки моми. 
Да си згответъ ду три голабче-та. 
Да си згответъ доста тмрениви, 
Кой си еде, кой си пие - 0 
Бога да си фали, 
Чи си е наетъ сторилъ 



Да си праіца лесгувица 
Да си носи бела китка 
Бела китка и куприца.» 
«Царе хми дума и говори: 
Ой, ле вие малки моми 
Малки моми и девойки, 
Лу да виде бела китка 
Бела китка н куприца, 
Па си курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ крави. 
Деветъ крави елувитп, 
Елувити се на отбуръ.» 
Царе си Гюіце ни продумалъ, 
Искара си парве либе 
Искара си бела китка 
Бела китка и куприца, 
Та е на царе даде: 
Царе му са нажелилу 
Нажелилу натажилу, 
Чи уставилъ крайна земе 
Що си била досга фална 
Доста фална прочуена 
Прочуена зачуена. 
Па си курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ крави, 
Деветъ крави елувити, 
Елувити се на отбуръ. 
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Кпто лакалалъ старецъ-тъ курбаеъ-тъ гри-те голабче-
та. онѣзи депетъ моми срукували н други моми отъ село-
то. кои-то готвили три-те голабче-та съсъ копрецъ-тъ. и 
пѣели слѣдоюіца-ча пѣсна: 

П Е с н А 5. 

Лесту ле лестувица, 
Била си била на край земе 
На край земе на слану море. 
Де са били наган царс 
Наіии царе. наіии сруші. 5 
Та са поле урали, 
Та са поле сели. 
Сели са бела пшеница. 

І Э 

Иоіце никой ни е селъ, 
Училъ ги е Крали Марку. 10 
Донела си бела китка 
Бела китка и куприца, 
Та си царе курбанъ коле 
Курбанъ коле голабче-та. 
Зготвили ги малки моми 15 
Зготвили ги наготвили ги. 
Фарлили си бела китка 
Бела китка и куприпа. 
Зготвили ги умревали ги, 
Зготвилн ги доста умреннви, 20 
Та са гозба гостетъ, 
Та си Бога фалетъ, 
Чи та праща утъ край земе 
Да летувашъ на Белъ Дунавъ 
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На Белъ Дунавъ на дарну ту море. 
Мольба ти са, лесту. молетъ. 
На да дойдешъ ду година. 
Ваксишъ. лесту, да донесешъ, 
Баксишъ, лесту, бела китка 
Бела китка и куприда— 
Па ти царе курбавъ коле, 
Ни ти коле голабче-та. 
Лу ти коле деветъ крави 
Деветъ крави елувити, 
Елувити се на отбуръ; 
Да ни си китка донесешъ, 
Какъ си гответъ малки моми 
Нажелилу хми са натажилу. 
Чи си гответъ ни умреватъ, 
Ни е курбанъ дуръ на Бога.» 
Какъ си пеетъ малки моми. 
Летнала си лестувица 
Та си цирка и си пее: 
«Ой ле вие малки моми 
Малки моми и девойки, 
Доста ми царе курбанъ коле. 
Доста ми са мольба молите! 
Да замине лету и пролету, 
Па ша летна на край земе 
На край земе на слану море, 
На край земе да зимувамъ. 
Ег& веке да си летна 
Да си летна да си фаркна, 
Ша си летна фъ силна града 
Фъ силна града фафъ сарае, 
Ша си циркамъ на даро-тѵ 



Да ме чуе малка мома 
Малка мома ут і, еарае. 
Да си фле.зо фафъ бахче-ту. 
Да сті иере (Іела китка 
Бела китка и купріша. 
Да ми дадо бела китка, 
Летнувамъ си на Белъ Дунавъ 
На Белъ Дунавъ на царну ту у 
Де си виде мажку дете 
На рока му белу сукну 
Белу сукну царвену. 
Майка му са дусетила 
Белу му сукну утварзала. 
Слела си фафъ бахче-ту. 
Та гу пудъ камень турила, 
II Язъ. моми, каилъ ставамъ: 
Рукнувамъ си Юда самувила, 
Та ми камень подигнува, 
Та си зевамъ белу сукну 
Белу сукну и царвену, 
Та гу носе на край земе 
На край земе на слану море, 
Кой гѵ види да си знае: 
Наши деди наши сруци 
Заселили крайна земе, 
Заселили приселили! 
На си веке станали 
Друга си земе заеелили. 
Та хми адетъ устаналъ: 
Ега си е лету и пролету, 
Кой си има мажку дете, 
Варзува му на рока-та 



Варзува му белу сукну 
Белу сукву и царвену, 
Да си знае малку дете, 
тІи си дойде бабайку му 
Утъ край земе угъ слану море. 
Па уегавемъ бела китка 
Бела китка и куприца, 
Да гу наиде стара майка. 
Да гу носи дуръ на царе. 
Собира си малки моми, 
Собира ги фафъ сарае, 
Та си курбанъ коле, 
Та си моми гозба гости, 
Та си гответъ врана манже-
И фафъ манже бела китка 
Бела китка и куприца. 
Кой си еде, кой си пие. 
ПІа ма чека ду година, 
Ша ма чека на Белъ Дунавъ 
На Белъ Дунавъ на царну-ту море. 
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Като испѣвали горна-та пѣсна дуръ да са зготви ман-
же-та, седнували, та хми давалъ старецъ-ть да накусетъ 
отъ оная манже, послѣ ставали та поигравали хоро като 
пѣели слѣдоюща-та пѣс-на: 

П Е С Н А 6 . 

Царю ле и везирю, 
Стани си, царю, дигни са, 
Стани си утъ трапеза. 
Да си видишъ лестувица 
Какъ си фарка и си лета. 5 
На десна хи нога белт сукну 
Белу сукну и царвену, 
Носилу гу мажку дете 
Мажку дете милна сина, 
Съсъ лестувица Юда самувила 10 
На моми си дума и говори: 
«Станите, моми, станите, 
Хору ми, моми, играйте 
Играйте моми хрипайте! 
Лестувица дума продумала 15 
Продумала приговорила: 
«Ду година дуръ на лету 
Па ша летне утъ край земе 
Утъ край земе слану море, 
Та ша фаркне на Белъ Дунавъ 20 
На Белъ Дунавъ на царну-ту море — 
Де си види малку дете 
На рока му белу сукну 
Белу сукну и царвену. 
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Ша си спус-не бела китка 
Бела китка и куприца. 
Та си царе курбанъ коле 
Курбанъ коле деветъ крави 
Деветъ крави елувити. 
Елувити се на отбуръ, 
Па си ва гозба гости. 

3 0 

Сруци: значи срикове. 
Умревали: значи турели въ тѣхъ миризливи нѣца. 
Еупрпца: билька миризлива. копа})ъ. 
Отечина: отечество. 
Деснива: десница. 
Маринка: с-тара речь, на коя-то значение-то не са 

зная. 
Сривнало: значи драго хи станало. 



V I . 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ Ш В И Н Ъ - Д Ш Ъ . 

Чеѵири дене предъ Гергювъ-день нѣкогашь колели 
курбавъ ягне-та зарадъ заще-то вейке поминала зима-та 
и дошло лето; три моми още предъ слънпе-то ходили въ 
нѣкое бахче, и сгоели подъ тринтафилъ-тъ и испѣвали 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 1. 

Юда самувила Филка Милушка 
Фъркнува си фафъ бахче-ту 
Утъ дъру на дъру на бела руже, 
Съсъ лику са присмива. 
Съсъ уста си песна пее: 5 
< Боже ле ду Летна Бога! 
Поминала люта зима 
Люта зима снегувита, 
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Зададе са тое легу. 
Изгрелу с-и ясну слъпцо. 
Вутре рану Първа дене. 
Събрали са ураче-те, 
Съ ураче-те малкн моми, 
Събрали са <̂ >афъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ летница, 
На тебе си курбанъ колетъ 
Ясну пиле. суру ягне, 
Чи ти е личенъ-день 
Личенъ день Първинъ-день. 
Фала ти, Боже. на земе-та. 
Фала ти е рану предъ зорница 
Предъ зорница, предъ слънце-ту! 
Чи прогони люта зима 
Люта зима снегувита, 
Зададе са тое лету: 
Ураче-те курбанъ колетъ, 
Малки моми фафъ бахче-ту 
Та си бератъ бели китки 
Бели китки усениви, 
Китки праветъ злату ги повиватъ, 
Та си кичетъ ясну пиле, 
Какъ си фърка на небе-тѵ 
Да ти дойде фафъ сарае, 
Пиле ти са мольба моли 
Да си пратишъ берекете 
Бела пшеница, белу грозде; 
Моми жнеетъ бела пшеница 
И ти праветъ чисти кулаци, 
Юнаци си грозде бератъ 
И ти праветъ руйну вину — 
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На Руе денс фа()»ъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ Летница 
Личенъ ти день Руинъ-день — 
Та си едатъ чисти кулаци. 
Та си пиетъ руйну вину 45 
Тебе с-и Боже фала фалетъ.» 
Рану ми припева филка Юда 
Филка Юда и Милушка. 
II си фъркна фафъ сарае. 
Пробудила цаі>е и везире: 50 
«Варай ца[»ю и везирю, 
Стани, царю. стига спиешъ! 
Помина си люта зима 
Люта зима снегувита. 
Лету ми са зададе 55 
И съсъ лету личенъ-день 
Личенъ-день Първинъ день, 
Та на Бога курбанъ колешъ 
Предъ зорница йоще предъ слънце-ту. 60 

Като испѣвали пѣсна-та, една-та отъ техъ ходила низъ 
село-то и пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с Н А 2. 

Чули ли сте мили друшки 
Мили друшки малки моми? 
Прилетнала филка Юда 
Филка Юда и Милушка 
Фафъ бахче-ту на дъро-ту 5 
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На дъроту на бела руже, 
Летна Бога фала фали: 
«Изгрелу е яену слънде 
Прогонилу люта зима 
Люта зима снегувита.» 
Песна пее дуръ ду Бога! 
И си летна фафъ с-арае 
Рану йоще предъ зорншіа. 
Пробудила царе и везире. 
Чи е веке личенъ-день 
Личенъ-день Първинъ день. 
Събиратъ с-а ураче-те, 
Съ ураче-те малки моми, 
Събиратъ са фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ летница, 
Та си фаіцатъ ясну пиле, 
Стаду пасе фафъ гора-та 
И фафъ стаду суру ягне. 
На Бога ги курбанъ колетъ. 
Фодите, моми, фафъ гора-та, 
Фодпте ми іцетайте са— 
Срета на сретева Първа Юда, 
На глава та златна типсие, 
Фафъ типсие бели китки 
Бели китки усенми, 
Съсъ злату ги повиваме 
Кичиме си ясну пиле, 
Да си фъркне на небе-ту 
На небе-ту и ири Бога, 
Та му са мольба моли 
Да си прати берекете 
Бела пшеница, белу грозде. 



Мили друшки малки моми, 
Мольба пи са моле 
Стнга пекс при майка с-и! 40 
Я мп и.пезите на сукака 
Та ка карамъ (|іаі|іъ сарае, 
Утъ сарае фафъ гора-та: 
Променилъ ва наре наредилъ ва 
Съ бели дрехи ду ноги-те, 45 
Съсъ златна махрама глава-та. 

Кога-го испѣвала мома-та пѣсна-та, излевали други 
деветъ моми и угивали въ къща-та на най-старий-тъ. коп-
то билъ въ село-то. тамо играели хоро, и пѣели слѣдоюща-
та пѣсна: 

П Е с н А 3 . 

Излели са деветъ моми 
Деветъ моми деветъ друшки 
Мощне крихумъ на ранина. 
Ниту майка да ги види, 
Ниту майка ниту сесра. 5 
На сукака малка мома, 
Подава хми бела ръка, 
Играе ми малка мома 
Уткара ги фафъ сарае. 
Де ги чека царе и везире, 10 
На дори ми хору играетъ 
Малу млогу три сахате. 
Царе си е на дивана-та, 
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На либе си приговори: 
«Искарай ми бели дрехи 15 
Бели дрехи златни махрами, 
Дарба си дарувамъ малки моми. 
Малки моми фафъ гора-та 
Та си бератъ бели китки 
Бели китки усенивгі. '20 
Съсъ злату ги повиватъ. 
Та ми китетъ ясну пиле. 
На .іетна Бога курбанъ коле 
Да ми прати берекете 
Бела пшеница. белу гроздё.» 25 
Искара си бели дрехи 
Бели дрехи златни махрамн. 
Пременили с-а малки моми 
Пременили еа наредили са. 
Бели дрехи ду ноги-те. • 30 
Златни махрами на глава-та, 
Та си фодетъ фафъ гора-та. 
Играетъ ми песна пеетъ: 
«Юду ле Първа самувилѵ, 
Вутре, Юду, личенъ-день 35 
Личенъ-день Първинъ-день, 
И царе ти курбанъ коле 
Ясну пиле суру ягне. 
Бога та, Юду, пратилъ 
Да прогони люта зима 40 
Люта зима снегувита, 
Угрева си ясну слънце. 
Ураче те фафъ гора-та 
И си фащатъ яснѵ пиле 
Ясну пиле, суру агне— 45 
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Знаешъ, Юду, пи аабарешъ. 
Ега даре курианъ келе 
На Бога са мольба моли 
Да му прати берекете. 
Малкн моми съ бели китки 
Съ бели китки усениви 
Та си китетъ ясну пиле. 
Люта зима снегувита 
Фафъ гора си китка нп устана. 
Бела китка исъхнала; 
Фа<|»ъ тое бахче слънце грее 
Прогонюва ліога зима 
Иоще китки ни исъхнали; 
Даре на пратилъ <|)афъ гора-та 
Китки да береме, 
Я си китки ни устанали -
Та ти са мольба молиме? 
Да си флезешъ фафъ бахче-ту, 
Да наберешъ бели китки 
Бели китки уссниви^ 
Дарба. Юду, на дарувашъ: 
Фъ наше града люта зима. 
Кой ти китка померисалъ 
Лету му станалу. 
Слънце му изгрелу.» 
Пели моми и припели, 
Първа Юда фафъ бахче-т\. 
1а си бере бели китки 
Бели китки усеннви 
И си глава укичила; 
И турила фафъ тппсие, 
Та са шета низъ гора-та 
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И си тера малки моми, 
Гласумъ рука низъ гора-та: 
«Иди си зима бегай си §0 
Лету веке пристигналу, 
Ша изгрее ясну слънце» -
Дума Юда китки фърле 
Снчка гора померисала, 
И си найде малки моми. 85 
Дарба ги дарува бела китка 
Бела китка усенѵва. 
Деветъ моми фа<()ъ сарае 
Фафъ сарае дуръ при царе— 
Ни са доніли ураче-те. 90 
Иоще пиле пи фаналн 
Ясну пиле суру агне— 
Даре ги гозба гостп. 
И му седетъ фафъ сарае. 95 

Послѣ са събирали много моми и момче-та, та ходили 
въ гора-та, дѣ са били овце-те, и закарували ягне-та за 
курбанъ; кога-то са връщали деветъ-техъ моми излевали 
та ги причекували и накитѣвали ягне-та като исиѣвали 
тая пѣсна: 

П Е с н А 4. 

Задали са юнали, 
Задали са малки моми 
Утъ тае гора утъ Белъ Дунавъ, 
Юнаци ми носетъ ясну пиле, 



Малки момп суру агыс-
Ясну пилс утъ пелъ Дунавъ, 
Су]іу агно у т ъ гора-та. 
Излезнте мили друіпки 
Мили друшки малки моми 
Юнаци ми нречекайте. 
П юнаци малки момп. 
Деветъ моми на шпрокіі дори 
Та си виетъ Сюли китки. 
Бели киткп угенквн. 
Съсъ се злату ги повили. 
Та си китеть ясну пиле 
II гу китетъ песпа припеватъ: 
«Варай.пиле ясну пиле, 
Китка ти, пиле, на глава-та! 
Какъ та царе курбазъ коле 
И си фъркашъ на небе-ту, 
Аку са на Бога мольба молишъ 
Да си прати берекете 
Бела пшеница, белу грозде, 
Криле ти са позлатили, 
о 

Иочи ти са йогневили, 
Носиме та фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ летница, 
Та та царе курбанъ коле — 
Ти си фъркашъ на небе-ту, 
Суру агне си закала 
Та на гозба гости— 
Аку ти са криле ни позлатили, 
Йочи ти са ни йогневили, 
Фърлеме та фафъ Белъ Дунавъ, 
Удави са пиле фафъ вода-та! 
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Иоще песна моми ни припели 
Ясну пиле са позлатилу, 
Криле му са позлатили, 
Иочи му са йогневили— 
Слези ми, царю и везирю, 
Премени са нареди са 
Златна дреха ду ноги-те, 
На скути златна храмина, 
Фафъ ръка ти златна ужина. 
Чи си, царю. курбанъ колешъ 
Ясну пиле. суру агне. 
Ясну пиле са позлатилу, 
Криле му са позлатили, 
Иочи му са йогневили.» 
Царе моми ни верува. 
Я си слева на широки дори. 
Та си виде ясну пиле: 
Криле му са позлатили. 
Йочи му са йогневили. 
И си праща деветъ моми 
Да му идатъ на хамама, 
Да са банетъ да са миетъ, 
Чи на Бога курбанъ колетъ. 
Царе си е фъ худае-та, 
Премени са нареди са 
Златна дреха ду ноги-те, 
На скути златна храмина. 
Фафъ ръка му златна ужина— 
Слезалъ царе на дори, 
И си чека малки моми. 
Излеватъ с-и утъ хамама. 
Утъ лику хми слънце грее! 
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И царе са чудумъ чуди 
ІЦо са моми побелели, 70 
Утъ лику хми слънце грее. 

Курбане-те ги колели близо до гора-та дѣто имало и 
неіцеря: седели тамо три дни: кога-то навървели моми-те 
пѣелн слѣдоюща-та пѣсна: 

П к с н А 5. 

Навървилъ ми царе 
Навървилъ ми <|»афъ гора-та, 
Фафъ гора-та фафъ летница, 
Пу нег' идатъ ураче-те, 
На глава-та златна типсие, 5 
Фафъ типсие суру агне; 
Пу техъ идатъ малки моми. 
На глава-та златна типеие. 
Фафъ типс-ие ясну пиле, 
Слънце йоще ни изгрелу 10 
Царе си е фафъ гора-та. 
оапади са малка мома 
Та си флезе фафъ летница. 
Спѵснала си железни капии, 
На капии седемдесе ключерници, 15 
Та ни дава ником' да флезе 
И на царе на везире. 
« Царе хи са мольба моли: 
ІЦо ми терашъ малка мома 
ІЦо ми терашъ и ти давамъ? 20 



Йотори ми железни иорти. 
Да си ф.теза фафъ летница. 
Слънце веке ша изгрее 
Та ми са Бога налютева». 
«Ютговори малка мома: 
Давай, царю, и натдавай, 
Нищу ти, царю, ни терамъ, 
Лу ти терамъ еуру ягне 
Да на гостишъ фафъ летница. 
Давамъ, моме, суру ягне. 
Иотори ми железни порти. 
Аку си ма. царю. ни мамишъ, 
Ша ти дойде Първа Юда 
Съсъ тоега фафъ ръки-те, 
Ударила железни порти 
Искапали ключерници-те.» 
Рече мома ни утрече 
Зададе са Първа Юда. 
Налютила са разедила са: 
Варай, царю и везирю, 
Днесъ ми е, царю, Личенъ-день 
Личенъ-день Първинъ-день, 
Прогонихъ си люта зима 
Люта зима снегѵвита, 
Ти ма, царю, ни саидисувашъ: 
Слънце веке си пзгрева 
Иоще курбанъ ни ми колешъ 
И ни флевашъ фафъ летница, 
Та ти са Бога разедева 
Разедева налютева, 
Ни са вращашъ фафъ сарае. 
«Ютговори царе и везире: 
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Варай. Юду. Първа самувила. 
ІЦо да праве ідо да сторе. 
Запади са малка мома 
Та си флезе фафъ летница. 
Заключи ми железни порти, 
Спуснала е седемдесе ключерници. 
Ни ми дава да си флеза. 
И на мене на везире. 
Та са чуде іцо да праве 
ІЦо да праве іцо да сторе, 
Чи ми тсра суру ягне 
Да ги госге фафъ летница. 
Язъ хи давамъ суру ягне. 
Па ми порти ни утаре, 
Лу ми дума и говори: 
Аку си ма, парю, ни мамишъ, 
Ша ти дойде Първа Юда 
Съсъ тоега фафъ ръкп-те, 
Ударила железни порти 
Искапали ключерници-те. 
На порти е Първа Юда 
Съсъ тоега фафъ ръки-те. 
Та удари железни порти 
Искапали ключерници-те. 
Флезе царе фафъ летница, 
И съсъ царе ураче-те 
Ураче-те малки моми, 
Та на Бога курбанъ коле 
Курбанъ коле ясну пиле: 
Какъ си фъркашъ ясну пиле 
На небе-ту и при Бога, 
Малки моми песна му припеватъ, 
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На Бога са мольба молишъ, 
Да си ирати берекете 
Бела пшеница, белу грозде; 
Малки моми ишеница ми жнееть 
На Бога си кулаци праветъ. 
Чисти кулаци утъ бела пшеница 
Юнаци си грозде бератъ 
Па на Бога руйну винѵ, 
Ега си е Личенъ-день 
Личенъ-день Руинъ-день, 
Та си едатъ чисти кулаци 
И си пиетъ руйну вину.» 
Малки моми песна пеетъ 

еэ 

Иоще са пиле позлатева, 
Та си фъркна на небе-ту, 
И си фърка и си пее 
«Иди си зима бегай си 
Чи е лету пристигналу, 
Ша изгрее ясну с.тънце.» 
Фъркна пиле ни са виде. 
И изгрелу ясну слънце, 
Какъ гу виде царе и везире, 
Фала слънце си пофали. 
Та утиде си фафъ бахче-ту. 
Фафъ ръки му златну уралу 
И бахче-ту приурава, 
Та си сее бела пшеница. 
И си сее белу грозде, 
Па са враща фафъ летница: 
Малки моми дарба дарува, 
Дарба ги дарува златна алтана, 
Па алтана ясну слънце 
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Лакъ изгрелу съ ясни зари— 
И хми даиа суру ягне 
Фафъ летница да са гостетъ, 
Чи е зима поминала, 
Люта ;зима снегуішта, 
И е лету пристигналу. 
Малки моми са чудумъ чудетъ 
Какъ си гответъ суру ягне, 
Иогань нема <(іафъ летница. 
Іірилетнала Първа Юда 
Та хми дума и говори: 
«Ой. ле вие малки моми. 
Иоги са, моми. чудумъ чудите.' 
Та ни готвите суру ягне. 
Да са гостите фафъ летница: 
Зима веке поминала 
Та е лету пристигналу. 
ПІо ни, Юду, думашъ, 
Думашъ, Юду, и говоришъ: 
Фафъ летница йогань ни устаналъ! 
Суру ягне ни готвиме, 
Фафъ гора са ни госгиме. 
Поминалъ ти веке Личенъ-день 
Личенъ-день Първинъ-день.» 
Налюти са Първа Юда 
Та хми вели ютговори: 
«Я ми турите златна траница, 
Фафъ траница суру ягне, 
Я задувамъ ветрове-те 
Ветрове те фуртуни-те 
И си фърлемъ бела снега, 
Па са зима повърнала 
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И си лету побегналу.» 
Малки моми заплакали. 
Турили си златна траница. 
Фа<|>ъ траница суру ягне, 
Та ми седетъ и ми пеетъ: 
«Слънце ле ясну слънчице, 
Изгрей ми, слънце, фафъ гора-та, 
Иогань. слънце, да ни палишъ, 
Чи е веке Личенъ-день 
Личенъ-день Първрінъ-день, 
Суру ягне да си готвиме, 
Фаі(»ъ летница да сагостиме— 
Седели сме фафъ гора-та 
Та ни са веке дуделу — 
Иоще песна ни припели 
Изгрелу е ясну слънце, 
Изгрелу е мощне налютену, 
Пудъ траница силънъ йогань, 
Та си гответъ суру ягне, 
Фафъ летница ми са госгеть. 
Дуръ са веке помръчилу, 
Излеватъ ми утълетница. 
Та са шетатъ низъ гора-та. 
Песна пеетъ дуръ ду Вога 
«Иди си зима иди си 
Чи е лету пристигналу.» 



У И . 

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ. 

Едно врѣмя въ село-то на нѣснопѣецъ-тъ пролеть-та 
на 23 Априлія на день на Гергювъ-день колели курбанъ 
на Бога; сѣкой единъ готвилъ по едно ягне дома си и са 
гощавали; а отъ село-то закалали деветъ овна, кои-то ги 
колели на поле-то въ поднозіе-то на гора-та гдѣ-то са 
събирали много моми та ги готвили, но огань не навалели, 
но три моми кришомъ да ги не види нѣкой навалели 
огань-тъ подъ казане-те, и са скривали въ гора-га; други-
те моми подстикали огань-тъ и играели около казане-те та 
пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1. 

Боже ле Боже йогница! 
Зимна са Бога налютилъ, 
Зимна Бога Снегина, 
Налютилъ са разедилъ. 
Тешка са зима задала 5 



- 201 — 

Тешка зима енегувита, 
Бела снега на иоле-ту— 
Малки са моми ни излели 
Ни утишли на седенки. 
Сегй зима поминала, 
Застигналъ си млада Масина 
Млада Масина млада Асуица, 
Та сме утъ града излели, 
Ни сме, Боже, на иоле-ту, 
Я сме, Боже, фафъ гора-та; 
Деветъ сме моми и девойки. 
Се сме една на майка, 
Носиме, Боже, фафъ гора-та 
Сека моми царна пуйса, 
Фъ десна рока ясна книга. 
Дарна пуйса позлатена, 
Ясна книга посребрена, 
Позлатилъ ги наше царе 
Наше царе млада Има. 
Еакъ си форкналъ на небе-ту 
На небе-ту и при Бога— 
Слелъ си Има на земе-та, 
Съсъ кмета си говорилъ 
Говорилъ си и си думалъ. 
Думалъ му и гу канилъ 
Курбанъ да ти коле, 
Стара вета да гувее: 
Да ти коле царни пуйки 
Царни пуйки позлатени. 
Сега на пратилъ стара кмета, 
Пратилъ на тука долѵ 
Тука долу на поле-ту 



На поле-ту ду гора-та, 
Песна ти. Божо, псеме: 
«Стара ги кмета курбанъ коле 
Курбанъ коле царни пуйкп. 
Готвиме ги иаранъ пуйникъ. 
Готвиме сега малу 
Сега малу три нидели. 
Та си <|іъ гора седиме — 
Иоте сме. Боже. ни ели. 
Ни <-ме ели ни сме пили. 
Сега ни са веке приелу. 
Сега ни са веке принилу, 
Та са чудумъ чудиме— 
Йоіце ти курбанъ колеме 
Колеме ги нарни пуйки. 
Готвиме ги царанъ пуйникъ, 
Я си йогань немаме: 
Порачелъ ни стара кмета 
Порачелъ ни зарачелъ. 
Да си йогань ни валиме. 

СЭ 

Боже ле. Боже Иогница. 
Мольба ти са. Боже, молиме: 
Ссдишъ, Боже. на високу 
На високу на небе-ту 
На небе-ту фафъ сарае, 
Де си ти е ясенъ йогань. 
Всекни еи, Боже, ясенъ йогань 
Да запалишъ ясну сланце, 
Да изгрее на земе-та 
На земе-та на поле-ту. 
Да са готви царанъ пуйникъ, 
Готви са фъ трениците, 



Да си <(»секне силанъ иогань 
Да готвиме дарни пуйки 
Царнп пуйки позлатени, 
Заклалъ ги стара кмета. 
Да седнеме на трапеза 
Да седнеме да ядиме. 
Да ядиме царанъ пуйникъ, 
Да пиеме руйну вину 
Руйну вину тригодишну; 
Еакъ си грее ясну сланце 
Да си гони люта зима 
Люта зима снегувита, 
Чи ни са, Боже. дудела! 
Ни сме прели на седенки. 
На седенки и на тлънки— 
Пееме ти. Боже, ясна песна, 
Съсъ песна та <(»алиме. 
Па си чекаме (|іафъ гора-та 
Да изгрее ясну сланце, 
Да уреме на поле-тѵ. 
Да купаеме на лозе-ту— 
Живу пиле да си форкне 
Да си форкне низъ поле-ту— 
Лу ни са, Боже, дуделу 
Та си <(>ъ гора ни седиме. 
Има царе си зарачелъ 
Зарачелъ е и порачелъ: 
Да са шетнем' низъ поле-ту 
На поле ти курбанъ колеме, 
Курбанъ ти колеме суру агне 
Суру агне усуресту 
Усуресгу пепелиту, 
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Суру агне едно на майка, 
Пееме ти ясна книга 
Та си та фальба фалиме! 
Чи си йогань светнувашъ 
Ясну си сланце упалешъ, 
Та изгрева на небе-ту 
Та си грее на поле-ту 
На поле-ту фафъ гора-та; 
Пееме ти ясна несна 
Ясна песна ясна книга. 
Писалъ е наше ца{)е 
Наше царе млада Има — 
Какъ си седелъ на небе-ту 
На небе-ту три години 
На Бога изметъ чини— 
Блага Бога ублагналъ еи. 
Та си гу дарба дарува 
Дарува гу ясна книга 
Ясна книга позлатена, 
Фъ ясна книга ясна песна-
Иоще му Бога зарачелъ: 
Какъ си слева на земе-та, 
Аку си му на сорце неволе, 
На Бога курбанъ да коле, 
Да му пее ясна песна. 
Ясна песна ясну сланце, 
Хемъ да му са мольба мо.ти, 
Та му нищу ни станалу, 
Нево.те му растанала.» 
Бога му заракъ зараче. 
Царе му дума приговорилъ: 
«Боже ле, мили Боже. 



Дарувашъ ма ясна книга. 
Я си йоще ни знамъ 
Да си пее ясна книга, 
Ясна книга ясна песна, 
Да ми е неволе на сорце. 
Неволе ми са ни растанала. 
Дуръ тога гу Бога училъ 
Училъ гу научилъ— 
Та си пее ясна книга 
Ясна книга ясна песна. 
Иоще му заракъ зараче: 
Ега слезе на земе-та 
На земе-та на поле-ту. 
Да си найде деветъ моми 
Деветъ моми и девойка, 
Деветъ моми една на майка, 
Да ги кара фафъ сарае. 
Да ги има за неволе: 
Да ги учи ясна песна 
Дуръ на Бога да са молетъ.» 
Утъ небе-ту царе на земе-та, 
Фъ десна му рока ясна книга, 
Блеснала си зернала си 
Еакъ си зернува ясна зора-
ПІетналъ са царе низъ града, 
Яакаралъ си стара кмета, 
Та си тера деветъ мома, 
Деветъ моми една на майка, 
Та си нймера намери.ть, 
Та на има фафъ сарае — 
Та, на учи ясна песна, 
Училъ на. Боже, научилъ. 
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Сега ни, Боже, мольба чуешъ! 
Мольба ти са молиме на поле-ту 
На поле-ту на ливаде. 
Да са готви даранъ пуйникъ. 
Та си чекаме малка мома. 
Чекаме е фафъ гора-та 
Сега малт три нидели, 
Иоще си мома ни дойде, 
сэ 

Иоще ни хаберъ ни поси 
Дал' ми изгрела ясна зора 
Ясна зора и зорнина. 
Съсъ зора ясну сланце. 
Дал' си помпнала люта зима 
Люта зима снегувита. 
Зададе с-а ясну лету 
Ясіу лету и топливу— 
Зима са веке дудела 
На юнаци и на моми, 
На иргене на иргенки. 



Утрина-та рано още до кога-то не изгрело слънце-то 
нредъ зора-та ходили много моми въ гора-та да чекатъ 
пролеть-та,аозѣзи три-те моми. кои-то павалели огань-тъ 
кришомъ, ходили въ гора-та л испѣвали слѣдоюща-та 
пѣсна: 

П Е С Н А 2 . 

Малка мома фафъ сарае 
Фафъ сарае на небе-ту. 
Та си утъ сарае ни излела 
Сегй малу шестъ месеца. 
Ни ми слела фафъ гора-та 5 
Чи е гора побелела 
Побелела уснегнала. 
Зимна са Бога налютилъ, 
Зимаа Бога Снегина, 
Налютилъ са разедилъ, 10 
Та си юнакъ пратилъ. 
Фафъ рока му бела каната, 
Та си фарле бела снега 
Та си гора побелилъ, 
Дуръ си гора запустилъ. 15 
Малка мома Дурга Юда 
Дурга Юда Самувила 
Сегй. веке си излезе 
Та са шета низъ гора-та, 
Дарба хи е фафъ роки-те, 20 
Дарба хи е бели цвете 
Бели цвете урпица билька, 
Билька фарле ніыъ гора-та 
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Та си рука ду неСіе-ту: 
«Чуйте ми деветъ моми 
Деветъ моми и девойки, 
Курбант, сте. моми. колели 
Царни нуйки позлатени.^ 
Курбанъ сте ко.тели на Иогница. 
Пели му сте яспа песна, 
Съсъ песна му са сте мо.тили, 
Да изгрее ясна звезда. 
Ясна звезда ясна зорница, 
Да изгрее ясну сланце— 
Седите ми на поле-ту 
Сеі а, малу три нидели 
Та сте йоще ни видели. 
Зададе са Барва Юда 
Барва Юда Б.трвица месецъ, 
Барва са Юда накичила, 
Накичи.та са бели цвете 
Бели цвете бели китки; 
Фафъ роки-те златна тоега 
Златна тоега костевица, 
Та си гони люта зима 
Люта зима снегувита 
«Бегай. зиму, бегай 
Чи си лету дойде 
Лету веке пролету» — 
Рече Юда ни утрече 
Фарлила си з.татна тоега 
З.татна тоега костевица. 
Изгрела м;і ясна зора, 
Съсъ зора ясну сланце. 
Па си флезе Барва Юда 
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Флезе ми фъ пещере-та 
Фъ пещере-та фафъ бахче-ту, 
Та си бере бели цвете 
Вели цвете бели китки, 
Фафъ копіница бели цвете 
Бели цвете билъка урпица. 
Та си вели ютговори: 
«Фодите ми деветъ моми 
Деветъ моми и девойки 
Фодите ми фафъ бахче-ту, 
Чи си ва дарба дарувамъ 
Бели китки бели цвеге, 
Да си глава накичите, 
Да са фальба фалите 
Чи е лету застигналу 
Лету йоіце и пролету, 
Съсъ лету Барвица месецъ.» 
Чули ми деветъ моми 
Деветъ моми и девойки 
Чи си пее малка мома. 
Малка мома Дурга Юда 
Дурга Юда Самувила, 
Шетнали са фафъ гора-та 
Та е намера намерили: 
На глава хи бели цвете 
Бели цвете бели китки, 
Фафъ рока хи златна кошница, 
Фафъ кошница бели цвете 
Бели цвете бели китки 
Бели цвете и урпица. 
Шета са Дурга низъ гора-та 
Та си фарле бели цвете 



Бели цвете бели китки. 
Я еп йоку ии мернува 
Да погледа малки моми 
Малки моми и девойки; 
Дуръ хи са моми замолили 
Да хми даде бели цвете 
Вели цвете бели китки. 
Дуръ тога ги погледнала 
Та ги дарба дарува. 
Та хми глава накичила. 
На хми дума и говори: 
«Ой ми вие деветъ моми 
Деветъ моми и девойки. 
Я ми са, моми, накичите 
Оъ бе.ти цвете на глава-та 
Съ белн цвете съ бе.ти китки. 
Доста ми сте фафъ гора седе.ти 
Слезите ми тука долу 
Тука долу на поле-ту 
На поле-ту фъ Бела града 
Фъ Бела града фафъ Калица. 
Де ва чека Има царе, 
На дори ми веке с.телъ: 
Намери.ть си суру агне. 
Суру агне усуресту 
Усуресту пепелиту, 
Суру агне едно на майка. 
Та ва чека фафъ сарае. 
На Бога гу курбанъ колете, 
Ясна му песна пеете 
Та си фалите ясна зора. 
Ясна зора яснѵ сланце 



Чи иіігрелу па асме-та. 
Съсъ сланпе иде оела пшеница 
Бела пшеница белу грозде: 
Та са земе позлатила 
Позлатила посребрила. 
Фафъ сарае чисту злату 
Чисту злату белѵ сребру: 
Сички гу фальба фалетъ, 
Сега гу вие фалите, 
Сега му вие курбанъ колете.» 
Деветъ са моми накичили, 
На глава ХМІІ бели цвете 
Бели цвете бели китки. 
С.тми моми тука долу 
Тука долу на иоле-ту 
На поле-ту фъ Бела града 
Фъ Бе.та града фафъКалица. 
Де ги чека Пма царе; 
На дори му с-уру агне. 
Суру агне и суресту 
Суру агне пепелиту. 
П си на дори курбанъ ни ко.те, 
Лу ги кара фъ пещере-та; 
ЗІалки са моми наже.тилу 
Нажелилу иатажилу 
Чи ги кара фъ пеіцере-та, 
Я си ги паре смирева 
Та хми дума и говори: 
«Ой ле вие деветъ моми 
Дэветъ моми и девойки, 
Що ви са жельба нажелилу 
Нажелилѵ натажилѵ? 



О 

Иоти ми вио ии молчито 
Да ни ви са Бога налютилъ 
Да ни ви са Вога разедилъ1? 
Чи на дори курбанъ да колете, 
Ни си фоди суру агне 
Ни си фоди на небе-ту 
На небе-тѵ и при Вога. 
Чи си Бога каилъ ни става 
Да му са курбанъ коле 
Фафъ сарае и на дори.» 
Дуръ си моми замолчели, 
Та хми веке ни дума 
Ни дума ни говори. 
Та си моми курбанъ колетъ 
Курбанъ колетъ суру агне, 
Сѵру агне усуресту 
Усуресту пепелиту, 
И му пеетъ ясна песна, 
Та ги царе гозба госги 
Малу млогу три нидели. 
Па ги царе ни пратилъ, 
Я ги кара фафъ сарае, 
Та хми прави златну уралу. 
Та си уратъ фафъ бахче-ту, 
Та си сеетъ бела пшеница 
Ве.та пшеница, белу грозде; 
Три месеца поминали, 
Зажнали ми бела пшеница, 
Забрали ми белу грозде. 
Утъ тога ми хадетъ устаналъ 
Та са пее тае песна, 
Та си фоди малка мома 
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Да са шета низъ гора-та 
Да си рука да си дума 185 
• Иди си зима иди си 
Да си дойде лету 
Лету и пролету.» 

Другий-тъ день събирали са онѣзи деветъ моми въ 
къща-та на хоже-та, та месили чисти пити за курбанъ-тъ 
и пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С П А 8 . 

Боже ле мили Боже, 
Фала ти, Боже, на земе! 
Училъ си, Боже, наше царс 
Наше царе млада Има 
Да си уре на поле-ту 5 
Да си уре да си сее, 
Да си жнее бела пшен:щп: 
Па гу си Боже училъ, 
Да си меси чиста пита 
Чиста пита чиста леба. 10 
Седелъ Има що ми седелъ, 
Вакатъ му веке дойде 
Да си слезе на земе-та, 
Да си учи малки моми 
Малки моми и девойки— 15 
Ни му, Боже, стигналу 
Чи си училъ да си уратъ 
Да си уратъ да си сеетъ, 
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Да ои жнеотъ бола пшонииа. 
Да си поратъ болу гроздо; 
УІ ги йощо училъ. 
Да си мосетъ чиста пита 
Чнста пита чиста леба. 
Да сп ираветъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 
На моми си думалъ 
Думалъ и говорилъ: 
«Еле вие деветъ моми 
Деветъ момн и депойки, 
Богумъ си курбанъ колето, 
Стара му вета гувеето, 
Та са гозба гостите— 
Я си неиате чиста пита 
Чиста пита чиста леба 
Да си за Бога подавате. 
Та вп са Бога налюти.ть 
Налютилъ разедилъ: 
Сега ва, моми, уче, 
Да месите чиста пита 
Чиста пита чиста леба, 
Какъ си курбанъ колеті.' 
И за Бога да подавате. 
Туку ви са мольба моле, 
Да ни ми са йоще годите. 
Да ни ми са йоще жените. 
Да ни ми юнакъ либите 
Дуръ да дойде фратна Юда 
Фратна Юда Самуви.та, 
Юда ва дарба дарува. 
Та ви дава златни криле, 



Да <{>аркнеіѵ на нисоку 
На високу <(іаі|іъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-га; 
<[>ъ пеіцере-та БогаИогница. 
Та му изметь чините 
Малѵ млогу три години, 
Чи си каилъ станалъ. 
Курбанъ ко.те стара кмета 
іѵурбанъ коле суру агн<*. 
Суру агне усуресту 
Усуррсгу пепелиту, 
/I си йогань нп фсекна.ть 
Да с-іі готнп суру агне. 
Да си ва гозба гости: 

СА 

На Иогница са нажелплу 
Нажелилу натажилу, 
ІІогань фсекна на небе-ту 
Йогань падн<\ на поле-гу, 
Та си йогань навалилъ. 
Готвили сте суруагне 
Та <-а сте гозба гостили, 
Та сте я.ти и сте пили.» 
Рече царе ни утрече 
Форкна си фъ Бела града 
Фъ Бела града фафъ Калица. 
Деветъ моми устана.тп, 
Деьетъ моми и девойки. 
Устанали на поле-ту. 
Иоще с-и е личенъ-день. 
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Д 1' V Г А П Е С Н А 4. 

Зададе са фратна Юда 
Фратна Юда Самуішла 
Та са рукнй н подрукші: 
«Деветъ момн и девойки 
Лу де да сте тука да сте. 5 
Дурга Юда дарба ва дарила 
Та ви глава накнчила, 
Ыакичила ва бели цвеіе 
Бели цвете бели китки, 
Та си знма поминала 10 
Тешка зима снегувита, 
Зададе са лету пролету. 
Излели сте на поле-ту 
На Бога си курбанъ колете 
Та гу фальба фалите, 15 
Погань фсекналъ на небе-ту 
ІІопалилъ си ясну сланце 
Та изгрелу на земе-та, 
Съсъ сланце ясну лету, 
Та сте хаберъ чинили 20 
Фъ Бела града дуръ на царе. 
Та е царе курбанъ колелъ 
Еурбанъ колелъ суру агне, 
Суру агне усуресту 
Усуресту непелиту. 25 
Сега ма Бога пратилъ 
Да си ва дарба даре: 
Лепнувамъ ви златни криле. 
Та си фаркате на високу 
На високу фафъ гора-та 30 
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Фафъ гора-та фъ пеіцере-та. 
Де ми седи Иогница Бога. 
Седналъ ми фъ пещере-та 
Сега веке три нидели— 
Дуделу му са самъ самичекъ. 
Никой му изметъ ни чини: 
Брата му са налютилъ, 
Ни му нраща милна сесра 
Да му точи студна вода 
Да си гу служба служи. 
Фъ усга му ясенъ йогань; 
Седите му фъ пеіцере-та 
Сега малу три години, 
Точите му студна вода 
Та гу служба служите, 
Та му йогань угасевате 
Да ни пали ясну сланце, 
Да ни са сланце налютилу 
Мощне люту да изгрее 
Да присугаи ду Белъ Дунавъ. 
Да повенатъ пшеници-те: 
Поминали три години 
Та са веке годите 
Та си юнакъ либите.» 
Рече Юда ни утрече 
Лепна хми златни криле, 
Лепна хми на мишници, 
Фаркнали си на високу 
На високу фафъ гора-та 
Фафъ гора-та планина-та. 
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Въ ТОЙ.ІІІ си день събирали са девегъ моми.и прсмену-
вали други три мплки моми до на 15: години. и ги откару-
вали въ гора-та въ нѣкоя пещеря, гдѣто утивалъ по-на-
прешь хоже-та: моми-те седели тамо три дни съсъ хоже-
та, и послѣ са връіцали дома си: кога-то карали три-те 
моми пѣели слѣдоюіца-та пѣсна: 

II к с н А 5. 

Е, ти стара кмета, 
Чѵлъ ли си ни сн чулъ.' 
Погнииа Ьога і()афъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та. 
Де ми седи самъ самичекъ: ' 5 
Чи му са прата налютилъ, 
Ни му праіца милна сесра 
Да му точи студна вода; 
Сега са веке налютилъ. 
Чи му са нажелилу 10 
Нажелилу натажилу, 
Иогань вие утъ уста-та 
Да попали ясну сланце, 
Дуръ да сланце налюти, 
Дуръ да сланце разеди 15 
Да присупш ду бе.ть Дунавъ, 
Да повенать пшеници-те 
Пшеници-те и седби-те. 
Пратилъ си фратна Юда 
Фратна Юда Самувила, 20 
Та ти са мольба моли, 
Да си пратипіъ деветъ моми 



Деветъ моми и девойки 
Да му седетъ фт» пеіцере-та 
Малу млогу три години, 
Да му точетъ студна вода. 
Ясенъ му йогань (і»а(|)ъ гора-та 
'Га си йогань погасева. 
Ни са пали ясну сланце 
Ни са иали ни са люти.» 
Чулъ ми е стара кмета. 
Та си собралъ малки моми 
Малки моми и девойки. 
Пременилъ ги наредилъ, 
Та ги пратилъ ((»а<(»ъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та 
Та хми дума и говори: 
«Хаде вие малки моми, 
Малки моми и девойки, 
Хаде ми идите фафъ гора-та. 
Седите ми фъ пеіцере-та 
Малу млогу три години. 
На Бога си точите студна вода 
Та гу служба служите; 
Я да ни ви са нажелилу 
Нажелилу натажилу. 
Язъ ви самъ юнаци намерилъ, 
Лу да са утъ гораварнете, 
Ша ва годе. ша ва жене— 
Оички ва фальба фалетъ 
Чи си дойде фратна Юда 
Фрачна Юда Самувила 
Та си ва дарба дари, 
Та ви лепна златни криле; 
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Да ни сте каилъ станали 55 
Да фаркнете фафъ гора-та 
Да седнете фъ пещере-та, 
И Бога са налютилъ, 
Ясенъ си йогань фсекналъ 
Ясну си сланце попалилъ. 60 
Та си грее мощне люту 
Мощне люту налютену 
Дуръ да присуши ду белъ Дунавъ, 
Дуръ да повенатъ пшеници-те: 
Сега веке да ва види. 65 
Ни са веке люти, 
Лу си пие студна вода 
Та си йогань погасева; 
Ни са люти ясну сланце 
Я си грее мерну умериту 70 
Дуръ да арейнатъ пшеници-те. 

Кога-то влизали три-те моми фъ пещера-та, кадѣ-то 
билъ старий-тъ хоже пѣели слѣдоюща-та пѣсна. 

П Е С Н А 6 . 

Е, ти Боже мили Боже, 
Ти са си, Боже, налютилъ 
Налютилъ йоще разедилъ, 
Чи та брата нисайдисалъ, 
Ни ти пратилъ милна сесра 5 
Да ти точи студна вода 
Да та служба служи, 



Да си йогань погасенашъ 
ІЦо са вие фафъ уста-та: 
Никой ми, Боже. ни знаелъ! 
Видела та фратна Юда 
Фратна Юда Самувила, 
Форкнала си фъ Бела града. 
Та си на царе думала 
Думала говорила, 
Да собере деветъ моми 
Деветъ моми и девойки, 
Да ги прати фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пешере-та. 
Има царе іцо да ирави. 
Собра.ть си малки моми 
Малки моми и девойкн. 
Та ги кара фафъ гора-та; 
Я да ни си моми бавегь, 
Срета ги срети.та фратна Юда 
Фратна Юда Самувила. 
Леинала хми златни криле, 
Та си, Боже, фаркнали, 
Оег& (|>леватъ фъ пещере-та; 
Я ти, Боже, излези 
Излези, Боже, на порти-те 
На порти-те на капиите, 
Да си фанешъ малки моми. 
Да ги фанешъ за рока-та, 
Чи ми са. Боже. плашетъ 
Та ни флеватъ фъ иещере та: 
Па ти са мо.тьба мо.тиме 
Да ги, Боже, пи бавишъ. 
Чи хми веке вакатъ дойде 



Да са годетъ. да са женетъ,» 
Хай ми, хай ми 
Вога ми излезе 
На порти-те на капии-те. 
Та си фанй малки моми 
Малкн моми и дсвойки. 
Фана ги за рока-та. 
Та му изметъ чинатъ. 
Студна му вода точетъ 
Та си гу служба служетъ. 
Та си йогань ногасева. 
Ни ми грее ясну сланце 
Ни ми грее налютену 
Налютену нажежену, 
Та ми тече ду Белъ Дунавъ 
Та са краветъ пшеници-те, 
Ни ми са йоіце повенали 
Повенали посахнали; 
Излели ми малки моми 
Излели ми на поле-ту 
Та ми жнеетъ бела пшеница. 
Мольба ти са, Боже, молиме, 
Да си моми ни бавишъ: 
Да ти седетъ малу млогу 
Малу млогу три години— 
Па да ги пратишъ фъ Бела града 
Да си видетъ стара майка, 
Чи хи са веке нажелилу 
Нажелилѵ натажилѵ. 
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Три-те моми седели фъ пещере-та съсъ хоже-та три 
дни, и тога пакъ утивали деветъ моми. та ги аакарували и 
пѣели елѣдоюіца-та пѣсна. 

[I к г н д 7. 

Царю, царю млада Има. 
Подай са. царю, излези 
Да еи видишъ малки моми 
Малки моми и девойки. 
Оедели са три години ~> 
Фафъ горч-та (|»ъ пеіцере-та. 
На Бога си изметъ чинили, 
Точили му студна вода 
Та гѵ служба слун;или. 
Та ни са налютилъ. 10 
Ни са. царю. разедилъ, 
Лу си пиелъ студна вода 
Та си йогань погасевалъ— 
Ни ми грелу ясну с.танце 
Ни ми гре.ту нлтютену 15 
Налютену нажѳжѳну 
Да присахне ду белъ Дунавъ. 
гДа повене ппіенпци-те. 
Барнали са малки моми 
Малки моми и девойки, 20 
Я ми са плачба плачетъ: 
Ни си юнакъ намерилъ 
Да ги годишъ да ги женишъ; 
Чи еи каи.тъ ни етаватъ 
Да си либетъ юнакъ надъ юнаци 25 
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Да ни си с млада нойвода! 
Да ни хми. царю, намерипіъ. 
Ега си е личенъ-день 
Личенъ-день ду година, 
Курбанъ ти ни колетъ: 30 
Ни ти колетъ суру агне 
Оуру агне усуресту 
Усуресту иепелиту.» 
Нхна царе бараа-та коне, 
Тн са шетна низъ поле-ту 35 
Та причека малки моми 
Малки моми и девойки. 
Фъ сарае му трима войводи, 
Трима войводи се юнаци, 
Угоди ги ужени ги. 40 
Та ми седетъ фафъ сарае, 
Млади си юнаци либетъ. 
На царе изметъ чинатъ. 
На трапеза служба служетт . 45 

Иогница: былъ Богъ кой-то давалъ топлина-та като 
пращалъ огань на сланце-то. 

Зимна: билъ Богъ кой-то съдилъ на зима-та, пращалъ 
и снегове-те и студъ-тъ. 

Снегина: билъ слуга на Зимна Бога, и го пращалъ по 
гори-те да фърле снегъ-тъ. 

Маеина: значи Богъ на лѣто-то или Лѣтна Бога. 
Асуица: мѣсецъ на наши-те дедове, и отъ него зафа-

щала пролеть-та. 



Църна п\йса: било пилс голѣмо, кое-то нашп-те де-
дове храпнлн дома си, и го имали за курбанъ. както са сега 
кукошкн-те. 

Ясна книга: значи най-свлта. 
Има: биль нашь царь, кой-то училъ человѣци-те да 

\ратъ, да сеетъ, и други занаяте; а той са научилъ отъ 
Юди-те на небе-то. 

Трениаи: казане. 
Тлънкп: тканье. , 
Църънъ пуйникъ:нарицали оная манже. коя-то готвилн 

на курбанъ-тъ съсъ ппле пуйса. 
Дурга: била отъ Богици-те на небе-то. 
Урпица: билька миризлива, коя-то излева наи-напрешь 

пролеть-та, и кога-то я видетъ человѣци-те казуватъ че е 
вейке пролеть. 

Бърва Юда: бы.та Богица на небе-то и съдила на про-
леть-та. 

Бървица месецъ: опредѣленъ билъ зч празднуванье на 
Бърва Юда. 

Костевица: значи коккалена. 
Кошница: кофяида. 
Мернува: мерка. 
Бела ірада: билъ прочуенъ че доходали Юди-те въ 

него, та учили Има царя занаяте-то 
Кчлѵца: значи Белъ. 

15 



ЗА МА€ИНЪ-Д*ШЪ< 
( О Т І . другііо пегеці,). 

Едно время пролеть-та на 1-ый Анрплія колели кур-
банъ отъ село-то три крави, а сѣкой единъ готвилъ ку-
кошки и са гощавали; крави-те като ги турели да са гот-
ветъ, ни валнли огань, но една малка мома много тайно 
ннкой да не знае навалела огань. а други моми подвързани 
съ очи те за да не гледатъ играли хоро около казане те, 
и испѣвали слѣлоюща-та нѣсна: 

П Е о н Л 1. 

Воже ле Йогне Боже, 
ІІоминала тешка зима 
Тегака зима снегувита, 
Застигналъ е Магата 
Магата Асуита. 5 
Излели сме фафъ гора-та 
Деветъ моми се девойки. 



Чи сме една у майка, 
Сека мома църна пуйка, 
Сека мома ясна книга, 
И се злату позлатени, 
Позлатилъ ги Има царе. 
И съсъ царе си говорилъ. 
Курбанъ да ти коле 
Църни пуйки позлатени — 
Курбанъ, Боже, ти колеме 
Църни пуйкипозлатени, 
Пееме ти ясна песна, 
Фафъ гора-та седиме 
Малу млогу три нидели: 
Яди ни са пие ни са, 
Колеме ти църни пуйки, 
Готвиме ги ядиме ги, 
Лу си йогань немаме. 
Мольба ти са молиме, 
Какъ си седишъ на небе-ту 
Фъ йогнени те сарае, 
И да фсекнешъ люта йогане 
Да попалишъ ясну слънце, 
Да изгрее на земе-та 
На земе-та фафъ гора-та, 
Силна йогне да си фсекне 
Да готвиме църни пуйки, 
Да ядиме да пиеме; 
И да си прогони тешка зима 
Тешка зима снегувита, 
Чи ни са веке дудела. 
Пееме ти, Боже, фалиме-та! 
II чекаме фафъ гора-та 



Да изгрое яену слънне, 
Да уреме ннзъ поле-ту, 
Да копаме низъ лозіе-та. 
ІДо е жину да просфетне 
Да са шета низъ цоле-ту. 
Нп еедиме веке фафъгора-та, 
II на праща ІІма царе 
Да са шетаме низъ поле-ту, 
На поле-ту курбанъ ти колеме, 
Колеме ти суру агне 
ТТТо е едно у майка. 
II ти пеоме ясна кннга. 
Та та фальба фалиме! 
Чи съсъ тое светла йогне 
Ясну слънце с-а попале 
II изгрева на земе-та 
На земе-та фафъ гора-та; 
Ясна песна ти пееме 
Ясна песна ясна книга, 
ІЦо е писа Има царе 
Ега беше на небе-ту 
На небе-ту три години 
И на Бога изметъ прави— 
Вишну Бога ублагилъ са. 
Та гу дарба дарева 
Ясна книга позлатена 
II фафъ книга ясна песна; 
Какъ си слева на земе-та. 
На душе му неволе, 
На Бога курбанъ да коле. 
Да му пее ясна песна. 
Що е ясна кату слънце, 



II да му са мольба моли. 
И несоле му растанала: 
Бипіну гу дарба дарева. 
Има царе му продумалъ. 
Боже ле Вишну Бога, 
Даваіпъ ми ясна книга 
II ма дарба даревашъ: 
ІЦо да праве ясна книга? 
И да ми е неволе, 
Ни си пее ясна песна. 
И неволе ми са растанала. 
Випшу Бога си гу ючи. 
Та си пее ясна книга. 
И му заръкъ заръче, 
Какъ си слева на земе-та. 
Да си найде деветъ момп. 
Деветъ моми една у майкя. 
Да ги има фафъ сарае 
И да му са за неволе: 
Да ги ючи ясна песна 
И на Бога да са молетъ, 
Та му са неволе растанала. 
Слезалъ царе утъ небе-ту, 
Фафъ ръки му ясна книга. 
Узарила са усенила са, 
Я са шетна низъ града 
Та си тера деветъ моми 
Що са една у майка — 
Насъ е намера намерилъ, 
И на ималъ фафь сарае 
Та на ючи ясна песна: 
Мольба, Боже, ша ни чуешъ! 
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II чекаме малка мома 
Фафъ гора та три нидели, 
Хаберъ да ни носи: 
Узарила са звезда зорица 
II изгрелу ясиу слънце. 
ІІоминала тешка зима 
Тешка зима снегѵвита, 

105 

110 
Зададе са утопливу лету. 

На другпй-тъ день утрина та още рано предъ да 
изгрее слънце то предъ зорница та ходили много моми въ 
гора-та и чекали пролеть-та. п мома-та, коя-то валела 
таино огань-тъ. пакъ тайно ходила въ гора-та, и испѣва-
ла слѣдоюша-та пѣсна: 

П Е с н А 2. 

Излева си мома утъ сарае, 
Малка мома Дургана Юда, 
Та са шета низъ гора-та. 
Баксишъ носи фафъ ръки-те, 
И си носи билька коприца, 
Билька фърле низъ гора-та 
Гласумъ рука ду небе-ту: 
«Чуете ли деветъ моми 
Що сте курбанъ колели 
Църни пуйки позлатени? 
Иа Иогне сте курбанъ колели, 
Пели му сте ясна песна 
Та му са сте мольба молили, 

10 



Да и.а рее звезда зорница, 
Да изгрее ясну слънце, 
Фа<{№ гора-та ми седите 
Та сте йоще ни видели. 
Зададе са Първа Юда 
Първа Юда Първи месецъ, 
Накичила са бели китки 
Бели китки и цървени; 
Златна тоега фафъ ръки-те 
Прогоннла тешка зима 
Тешка зима снегувита 
«Бегай. зиму. Оегай 
Чи си дойде веке лету!» 
Рекла йоще ни утрекла 
II изгрева звезда зорница, 
II изгрева ясну слънце. 
Пгі>рва Юда фафъ сарае, 
ІІодава хи златна пенчира, 
Фафъ пенчира бели китки 
Вели китки и цървени, 
И ми дава билька коприца 
Дарба моми да ва даре: 
Билька да си фърлемъ низъ гора-та 
Да са накичите, моми, да са ухивате, 
Та и гора да са ухиви, 
Чи е лету застигналу, 
Засгигналъ е Първи месецъ.» 
Какъ ми чуетъ деветъ моми, 
Н изле.ти утъ гора-та 
Та си тератъ малка мома 
Малка мома Дургана Юда -
Намера е намерили 



Съ иели кнтки на глава-та. 
Фа<|>ъ ръкп-тс я.іагна пенчпра. 
Фафъ шнчири бели китки, 
Ііакъ са ніета низъ гора-та 
II си <|іърле билька коприца: 
Момп хи са мольба молетъ 
Да хми даде бели китки 
Бели киткн и цървени. 
II мома ги дарба дарева. 
Та хми дума и говори: 
"Накичите ми са малки момп 
Всли китки на глава-та. 
Я <(»а<{»ъ гора да ни седите, 
Да слезете долу на поле-ту 
Фъ Н ііле града. 
И ва чека Има царе. 
Намера намернлъ суру агне. 
Суру агне едно у майка. 
И ва чека фъ Еайле града. 
На Бога гу курбанъ колете. 
II му пеете ясна песна, 
Ясну слънце фалите! 
Какъ изгрева на земе-та 
II съсъ негу сичку иде, 
Бела пшеницабелу грозде, 
Злату праща на земе-та, 
Чисгу злату белу сребру: 
И какъ фальба да са ни фали! 
Курбанъ да му са коле.» 
Деветъ моми са накичили 
Бели китки на глава-та 
Бели китки и цървени, 



фафъ ръки-те билька коприна 
Гичка земе са уфисила\ 
Слели моми на поле-ту 
На поле-тѵ «|>ъ Еайле града. 
Де ги чека И.ѵа наре. 
И ги кара фафъ земна пещере, 
Та на Бога курбанъ колетъ 
Курбанъ колетъ суру агне. 
Суру агне едно у майка. 
II му пеетъ ясна песна, 
И царе ги гозба гости 
Малу млогу три нидели. 
И хми прави златну уралу. 
Та си уратъ фафъ бахче-ту. 
II си сеетъ бела пшеница 
Бела пшеница белу грозде: 
Йоще три нидели поминали. 
И си ;кнеетъ бела пшенииа. 
И си бератъ белу грозде — 
Та си месетъ чиста леба. 
И си праветъ руйну винѵ. 
Утъ тога е хадетъ устаналъ. 
Да са пее тае песна, 
И да фоди малка мома 
Да са шета низъ гора-та. 
Та и гласумъ да си рука 
«Иди си, зима, иди си 
Да си дойде лету.» 



V I I I . 

л и ч е н ъ - д е н ъ у ш и т а - д ш . 

Пролеть-та около Герповъ-дееь колели курбане; де-
ветъ моми утивали фъ гора-та при етадо-то, и фаіцали де-
ветъ ювна или ягне-та за курбанъ-тъ; тези моми испѣвали 
слѣдоюща-та пѣсна: 

II Е с н А 1. 

Пасешъ, стаду. фафъ гора-та, 
Я ни слевашъ на поле-ту 
На поле-ту на ниви-те; 
Чи фъркнала Сура Ламие 
Погасила сичку поле: 5 
Погасила пшенпци-те 
II реки те ирисушила! 
II на стаду са заканила, 
Чи е стаду фафъ гора-та 



Та ни слева на поле-ту, 
«Чекай, стаду, почекай 
Дуръ да дойда фафъ гора-та, 
ІПа та руна на поле-ту 
Да са давишъ фафъ белъ Дунавъ!» 
Мощне са си, стаду, уплашилу 
Та ни слевашъ на поле-і у. 
Фала, стаду, на Гручу войвода, 
Чи е елезалъ утъ небе-ту 
Съсъ йогнена сабе фафъ ръки-те. 
Та погуре Сура Ламие, 
Ни са виде що станала. 
Свърти са, стаду, запрей са, 
Да ти видим' деветъ ювна. 
Деветъ ювна сё факлати 
И факлати ееюгичи. 
Да си слезатъ на поле-ту 
На поле-ту и фафъ града 
И фафъ града фафъ сарае. 
Бъденъ си е веке вечерь. 
Царе ми седи на йогнище, 
На Бога си йогань вали, 
Самъ е царе палитъ, 
ІІалитъ си е на шна Бога, 
Та му курбанъ коле 
Деветъ ювна сё факлати, 
Момл си курбанъ сечеме, 
Та си готвиме манже бъдница 
Дуръ са йогань сейналъ. 
Па са гозба гостиме, 
Бога си фала фалиме! 
Чи е пратилъ Гручу войвода 



На ппле-гу на ниіш-те. 
Гура Ламие нн саидиеалъ, 
Погу]>е ё погуби ё: 
Т]ш са реки истекли 
Прішикнали пшенидн-те. 
Рекн-те са протекли 
II (|іа«|іъ гора преснумлеку. 
Та на Бога ва курбанъ кодеме. > 
Та с-а стаду свърте 
II свърте са и запре са. 
Излели са деветъ ювна. 
Деветъ ювна сё факлати 
<-ё фяклатн сё югичи. 
Та ги моми закара.ти 
Фъ сарае ги уткарали 
Фафъ сарае и при царе. 
Царе си е на порти-те, 
Пременилъ са наредилъ са. 
Та причека малки моми. 
Съеъ ръка си злату вие 
Та си злати деветъ ювна, 
ІІозлати ги нареди ги, 
Рогове-те позлатени, 
И хми метна златна махрама. 
Припели са моми запели са, 
II из.тезе първу любу 
Та си ги дарба дари 
Утъ бахче-ту бели цвете 
Бели цвете златни китки, 
Та си моми накичили, 
Та са моми пременили: 
Вутре си е цчтснъ месецъ, 



II съсъ месеяъ слънце изі]іелу 
Та си грее фафъ сарае. ]•> 
Та са царе прнготошілъ 
Иогань да си вали, 
Курбанъ да си коле. 
Запели са малки мо.мп. » 

Кога-го закарували овни-те и дохождали въ къща-та 
на сгарий-тъ селенинъ, кой-то гп причекувалъ като би.ті. 
премененъ съ най-харни те дрехи. испѣвали слѣзоюіца-та 
пѣсна: 

П Е с н л і". 

Ой, ти царю и везирю, 
Препаши си. царю, златна махрама, 
На Бога си мольба молишъ, 
На йогнище йогань валишъ. 
Сейна йогинь дуръ наБога. 
Златну дъру на йогнище: 
Иоіце йогань с-а ни валилъ. 
Сама Бога да си слезе 
Сама Бога на йогнище, 
Да си вали сейна йогань, 
Лалитъ му си на йогнище. 
Та му курбанъ колешъ 
Деветъ ювна се факлати 
Се факлати и югичи. 
Подавашъ ни златна ноже. 
Та ги сечеме залугъ пу залугъ. 

10 
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На йогниіце ги готвиме. 
Сейші огань еейна манже, 
Кои мн еде и ми пие 
Прпчекалъ си цветенъ меС' цъ: 20 
Пшоніща му фафъ хамбаре, 
Руйну вину фафъ дреница, 
Пресну млеку фафъ ведрица. 
Пресну сирене <(іафъ цедила. 

Старий-тъ ееленинъ Палитъ назоізаемъ припасувалъ са 
съ едно чисто п.іатно, и туре.іъ дърва та на огань-тъ, по-
сле излѣва.іи моми те. и тога той кришомъ туре.тъ огань, 
и са запа.іели дърва та, тога рукнувалъ моми те и хми ка-
зувалъ че самъ Богъ повѣли.тъ на слънце то какъ си грее 
да запали огань-тъ: той на огнище-то коле.тъ курбанъ-тъ, 
а моми те го сек.ти залогъ по залогъ и го готвили като 
иепѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 8 . 

Боже. Боже, ми.іи Боже, 
Царе ти са Боже моли, 
Да сті слезешьнайогниіце, 
Дека си е златну дъру, 
Даси ва.тшпъ сейна йогань, 
Хе.те му си мольба услушелъ. 
Самъ си, Боже, ни слезалъ, 
И си прати ясну слънце 
Та си грейна на йогнище. 
Та си вали ссйна йогань. 10 

о 



Палитъ ти е млада царе; 
Седиалъ си на йогнище 
Та ти курбанъ коле 
Деветъ ювна и факлати, 
Сё факлати сё югичи, 
Нее ти курбанъ сечеме 
Сечеме гу залугъ пу залугъ. 
Готвиме гу сейна манже. 
Сейна ііоганъ сейна минжс. 
Я ти са мольба молиме. 
Кой си яди и си пие 
Да причека цветенъ мессцъ: 
ІІшеница му фафъ хамбаре. 
Руйну вину фафъдреница. 
Просну млеку фа<()ъ ведрица. 
ІІресну сирене (|»афъ цедила: 
Кой ни еде и ни пие. 
Съсъ клетва гу приклевашъ: 
Какъ е царе ка йогнши,е 
Та си йогань вали, 
Той да си е у дома си, 
Да си свие бели ръки 
Да ги свие и да плаче 
И да. плаче и да вика. 
Чи си месецъ ни причеісалъ. 
Цветенъ мессцъ Угавита: 
Чи си нема бела пшеница 
Бела пшеница фафъ хамбаре. 
И си нема руйнѵ вину 
Руйну вину фафъ дреница; 
Стаду му е фафъ гора-та, 
Задули са ветрове-те 



Ветрове те самувили-те. 
Съ вет)юве-те Сура ламне 
ІТоела му сиву с-таду. 
Та сті нема иресну млеку 
Пресну млеку (|»афъ веірица, 
Пресну сирене фафъ цедила. -
Пели моми нрипели са. 
Готвили си сейни мпнже. 
Седнали си на трапеза. 
Подрукпа еа парс зарукна са 
Вре юнацн малки моми. 
І\ой ми дойде фафъ сарае 
Фафъ сарае на йогнише. 
Гозба да гу госте. 
Да ми еде сейна манже: 
Пшеница му фафъ хамбаре. 
Руйну вину фафъдреница. 
Пресну млеку фафъ ведрица, 
ГІресну сирене фафъ цедила. 



М У Г Д Б И Т А -
(Саше отъ іртгъ певедъ). 

Едно нремя вь село-то на пѣснонѣецъ-тъ, една стара 
баба кога-то вейке бнло пролеть утивала въ гора-та съсъ 
моми и испѣвала слѣдоюіца-та пѣсна: 

П Е С Н А 1. 

Еали Еали Баваница; 
Слези Еали фъ наше града. 
Цвете ранишъ клтки виешъ, 
Сега Еали афъ бахче-ту 
Цвете берешъ китки виешъ, 5 
Да са Еали веке ни бавишъ. 
Фафъ гора са малки моми 
Малки моми и девойки, 
Де та чекатъ сега малу 
Сега малутри нидели, 10 

іб 
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Слези Кали накичи ги; 
Чи са наетъ сторили: 
Тринидели с-а еедели, 
Иоіце три нидели да еедетъ, 
Па да си ги Ічали ни накичишъ, 15 
Да хми дадешъ бели цвете 
Бели цвете утъ бахче-ту, 
Ни с-а вращатъ у дома си, 
Чи хми с-а зима дудела! 
На седенки ни излели, 20 
Платну си ни белили, 
Тенки си дари ни ткали; 
Чи ги праща стара майка 
Се фафъ гора фафъ планина 
За йогань си дърва бератъ. 25 

Въ гора-та баба-та накичела моми те съсъ китки, а 
тие пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

II Е с н А 2. 

Слела е Еали Баваница, 
На глава хи златна тремѵна, 
Фафъ тремина бели цвете, 
Съсъ ръки си китки вие 
Накичила малки моми 5 
М алки моми и девойки — 
Низъ гора си цвете сее, 
Рукнала са подрукнала: 
«Иди еи, Зима, иди 
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Лету. Зима, да си доиде, 1() 
На моми са зима дудела, 
Мощне си люта снегувита! 
На седенки нн излели, 
Платну си ни пелили, 
Тенки си дари ни ткали.» 15 
ІІесна ми; Зима. чуешъ, 
Чи с-амъ слела утъ небе-ту 
Низъ гора си цвете сее, 
Малки самъ моми накичила, 
Та са лету зададе: 20 
Скрай са. Зима. фафъ сарае, 
Заключи си марсоле-те 
Марсоле-те ледници-те. 
Ледници-те снегове-те, 
Чи си веке нисъдила. 25 

Филка Милушка: вѣрували едно врѣмя че тия дохож-
дала отъ небе-то съ Богово дозволеніе и прогонювала 
зима-та. 

Руже\ тринтафилъ 
Летпа Бога: вѣпували че той билъ съдилъ на слънце-

то. и му повѣлелъ да изгрева и да става лето. 
Лърт дене: билъ определенъ на Първа Юда предста-

телка на пролеть-та. 
Летница: било направено въгора-та. въ коя-то колели 

курбане-те само на Летна Бога. 
Усениви: много миризливи. 
Руе: билъ Богъ предстатель на лозіе-та. 
Руинъ-денъ: праздникъ на Руе, иколели курбанъ наши-

іб* 
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те дедове кога-то искарували ново внно; на това празд-
никъ играели хоро съсъ свирки и тъпане. 

Йогневкли: значи йогань искаруватъ. 
Храмнна: прескутннкъ. 
Ужина: ножь, съ кой-то колели курбане-те. 
Нсно пиле: колели курбанъ са.мо презъ лето то; ясно 

са зовело. защо то го фаідали само кога-то греело слънце 
то, инакъ не го колели курбанъ, и не билъ приетъ на 
Пога. 

Траннца: казанъ 

Руна: значи бутамъ. 
Югиче: овни-те кои-то карали стадо-то кога-то пасло 

въ гора-та. 
Дреница: значи съдътъ, въ кой-то стоело внно-то. 
Угавюпа: леченъ ветеръ топлий. 

Йогне Богъ; вѣрували нашп-те дедове че той съдилъ 
на слънце-то и на топлина-та, понеже той му дава.тъ све-
тило и топлина за да грея на земя-та. 

Магапш: билъ най-големий-тъ мессцъ на година-та. 
Асуііпш: билъ праздникъ големъ на Бога определенъ. 
Има: билъ царь на наши-те дедове, за кого-то вѣру 

вали че лафувалъ съ Бога, и той налисалъ ясна книга по 
Богово внушоніе, и я далъ на человѣци-те да са молетъ 
на Бога. 

Дургана: била Богине на небе-то. 
Копрпца: била билька миризливи, съ коя-то моми-те 

причекували лето-то. 
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Пьрва Юда била Богиие на небе-то; била мома отъ 
коя-то и елънце греело. послѣ еганала звезда. 

Първи месецъ: билъ определенъ въ празднуваніе на 
Първа Богине. 

Денчира: значи нѣщо плетено за цвете като кошница. 
Ухивате: радувате. 
Кайле: билъ градъ големъ, въ кой-то седелъ Има царе: 

МЕІОГО пъте тука слевали змеюве-те отъ небе-то и ги гоіца-
валъ И.ма царе. 

Уфисалч: размирисала. 

Налгс. била предстателка на лето-то. 
Баваница: била Юда, коя-то преминовала врѣме-то. 
Ранигиъ: значи къцашъ. 
Тремина: панеръ, саханъ. 
Марсоле: капегаки-те, кои-то замръзнуватъ зимно врѣ-

мя какъ си капетъ. 
Ледница: значи ледове, 



IX. 

л н ч е н ъ - д е н ъ с и р и н ъ - д е н ъ . 

Кога-то наши-те дедове празднували Сиринъ-день хо-
дили еедемъ моми въ гора-та гдѣ-то били стада-та на сич-
ки-те селене; за това ги събирали сички-те въ гора-та на 
едно место. и моми-те испѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1. 

Зададе са личенъ-день 
Личенъ-день Сиринь-д енъ, 
Съсъ день иде Сира-Бога, 
И съсъ Бога Гора Юда 
Гора Юда башъ чобанка, 5 
Слели ми са фафъ гора-та, 
Дека си е Ноню юнакъ 
Та си пасе сиву стаду. 



Сира Бога фъ пещере-та, 
Гора ІОда фафъ гора-та, 
Афъ десна ръка златна кавала, 
Афъ лева ръка златна тоега. 
На юнакъ вели ютговори: 
«Варай, Еоню. чобанъ Ноню, 
Три години, Ноню, фафъ гора-та 
Три години стаду пасешъ, 
Па ти стаду умалева! 
Та ми са си, Ноню, плакалъ, 
! ъжба ми са си, Ноню, тъжилъ. 
Чи ти са стаду ни плоди, 
Лу ти йоще умалева. 
Та ми Ноню думиле, 
Та ми са, Ноню, нажели 
Нажели ми са натъжи ми са, 
На Вога са мольба моле, 
И на Бога на бабайку, 
Ега си гу служба служе 
И си пие студна вода, 
Вода съ ръка да пърсне 
Да си пърсне на тое-ту сгаду, 
Та да ти са стаду наплоди. 
Бога ми мольба ни чуе, 
Туку ми са разедилъ, 
Разедилъ ми са налютилъ ми са. 
Утмалъ ми дума приговори: 
«Ой, ле моме Гора Юда, 
Иоти ми са мольба молишъ? 
Три години Ноню фафъ г о р а - т а 
И си пасе сиву стаду, 
Какъ си ми е личенъ-день 
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Личенъ-день Сиринъ-день, 
Юди самодиви фъ пещере-та 
Излели са фафъ гора-та, 
Намерили чоііанъ Ноню, 
Терали му суру агне, 
Суру агне ни хми дава, 
Терали му пресну млеку, 
Пресну млеку ни хми дава! 
Юди ми курбанъ ни колетъ, 
ІІресну млеку ни ми едатъ, 
Та ни ма е веке личенъ-день 
Личенъ-день Сирині-дснь: 
Прес-ну млеку ни сирили. 
Ни ми яли фафъ гора зелена. 
Юди слели на поле-ту, 
На поле са юнакъ намерили 
Чи си пасе сиву стаду, 
Малу стаду триста овци, 
Едно си му суру агне. 
Юди му велетъ и говоретъ: 
«Ой ле юнакъ младъ чобанинъ, 
Знаешъ ли 'ли ни знаешъ? 
Вутре си е личенъ день 
Личтъ-инь Сиринъ-день, 
И на Бога курбанъ колеме, 
Та ти са мольба молиме, 
Да ни дадешъ суру агне, 
Да ни дадешъ пресну млеку, 
Суру агне курбанъ колеме, 
Пресну млеку сириме, 
На Сира Бога са молиме, 
Да ти плоди сиву сгаду: 



- 249 -

Триста овци ми паеепгъ, 
Три хиледи да ми пасешъ.» 
Младъ чобанинъ вели ютговори: 
«Ой ле вие Юди Оамодиви. 
ІЦо си паса сиву стаду, 
Едно ми е суру агне, 
Самъ си гу курбанъ коле, 
Вутре си е личенъ-день 
Личенъ-денъ Сиринъ-день, 
Да ви дамъ суру агне. 
Ша идете фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та. 
Язъ уставамъ на поле-ту, 
На Вога с-и курбанъ ни коле. 
Та ни ми е личенъ-день 
Жиченъ-день Сиртъ-день. 
Ега си ма бабайку пратилъ 
Да му паса сиву стаду, 
Съсъ клетва ма приклевалъ: 
«Ега си е, сину, лпченъ-день 
Личенъ-денъ Сиринъ-день, 
Суру агне да си имашъ, 
Аку ни гу курбанъ колешъ, 
Пресну млеку да ни сиришъ 
Умалналѵ ти сиву с-таду, 
Ни си веке младъ чобанинъ.» 
Тука долу на река-та 
На река-та пеіцере-та, 
Аку си ми каилъ егавате, 
Да седите на поле-тѵ 
Дуръ да ми изгрее ясну слънце 
И съсъ с-лънце личенг-дшь; 
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Фъ пещере-та курбанъ да колете, 105 
Да ви сире пресну млеку, 
Дукарувамъ суру агне, 
Та си гу курбанъ колете, 
Макаръ да ми е само фафъ стаду, 
За едно ми Бога деветъ дава. - 110 
Юди ми каилъ станали, 
Та чекали на поле-ту 
Дуръ изгрелу ясну слънце, 
И сьсъ слънце личенъ-денъ 
Личенъ-двнъ Сиринъ-денъ. 115 
Чобанинъ си фана суру агне, 
И си цира сиву стадѵ, 
Напълни си ведрица-та 
Напъли си пресну млеку, 
Утишли ми фъ пещере-та. 120 
Юди ми курбанъ колетъ 
Курбанъ колетъ суру агне, 
Чобанинъ ми сири пресну млеку. 
Та ми чобанинъ думиле, 
Стаду му са на поле ни плоди, 125 
На година едно суру агне! 
Какъ ма, мома, служба служишъ 
На стаду му вода пърснахъ— 
Ега ми са чобанинъ върнахъ, 
Стаду му три хиледи! 130 
Я ма Ноню ни саидисалъ, 
Фафъ гора ми курбанъ ни коле, 
Какъ ма Ноню ни саидисалъ, 
Та и язъ гу ни саидисувамъ: 
Вугре рану стаду му са примамилу, 135 
Та си бега утъ гора-та, 



Ни е Еоню баиіъ чобанинъ.» 
Какъ ми дума Бога и бабайку, 
Ти ми. Ноню, думилевашъ, 
Га му са мольба моле, 
Да ми слезе фафъ гора-та 
Фа<|)ъ гора-та фъ пещере-та. 
Та му, Ноню, курбанъ колешъ. 
Бога ми е фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та. 
Дека си са Юди Самодиви. 
Вутре си е личенъ-день 
Личенъ-день Сиринъ-денъ, 
Та си Бога мене пратилъ 
Да ти терамъ суру агне— 
Юди Самодиви каилъ ни станали 
Да ти тератъ суру агне— 
Слънце веке изгрева 
Задава са личенъ-день 
Личенъ-день Сиринъ-день, 
Та ма чека Сира Ѣога; 
Три години ти са стаду ни плодилу, 
Сё ти стаду умалевалу; 
Да ми дадешъ суру агне, 
Стаду ти са наплодилу: 
Стаду ти е три хиледи, 
Станалу ти триста хиледи! 
Ютговори чобанъ Ноню: 
„Бегай, Юду, побегнала, 
Искарувамъ люта срела 
Та та усрелевамъ на сърце-ту, 
Колку ми е стаду умалналу, 
Йоще ми терашъ суру агне 
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Да ми стаду подмамишъ! 170 
Снра Бога да е каилъ ставалъ, 
Да му коле суру агне, 
Наплодилъ ми сиву стаду.» 
Разеди са Гора Юда 
Разеди са, налюти са, 175 
Ни утиде фъ пещере-та, 
Я сн свири златна кавала 
И си фърли златна тоега, 
Сиву стаду са распелелу. 
Чобанъ Ноніо ми заплака 180 
Та хи вели ютговори: 
«Запрей ми, Юду, сиву стаду, 
Та ти фащамъ суру агне, 
Та ти дирамъ пресну млеку.» 
Юда му вели ютговори: 185 
«Хемъ ми давалъ, хеиъ ни давалъ, 
Стаду ти са веке распелелу. 
Касметъ ималъ чобанъ Еруна 
Чобанъ Круна на поле-ту.» 
Сиву стаду долу на поле-ту, 190 
Та гу пасе чобанъ Еруна. 
Та утиде Гора Юда 
Та му вели ютговори: 
«Помабогъ ти чобанъ Ерунаі 
Вутре си е личенъ-день 195 
Личенъ-день Сиринъ-день. 
Та си на Бога курбанъ коле 
Курбанъ коле фъ пещере-та: 
Давашъ ли ми суру агне 
Давашъ ли ми ли ни давашъ? 200 
Ютговори чобанъ Круна: 



«Варай. Юду, Самодива, 
Давамъ тп суру агне, 
И ти давамъ девендесё ювна, 
Руди ювна сё факлати; 
За мене ги курбанъ колегпъ. 
Да ми са плоди сиву стаду." 
Рече йоще ни утрече 
Та си фана суру агне. 
Предели хи девендесё ювна, 
Руди ювна сё факлати. 
И хи цнра пресну млеку, 
Напълни хи ведрица-та. 
Та му Юда вели ютговори: 
«Варай, Круна. младъ чобанинъ. 
Ни самъ, Еруна, Юда Самодива. 
Лу самъ Го}іа Юда Самувила; 
Що ти дойде сиву стаду. 
Стаду си пасалъ чобанъ Ноню. 
Потерахъ му суру агне, 
Потерахъ му, ни ми даде! 
Засвирихъ си съсъ златна кавала 
И си фърлихъ златне тоега. 
Та му стаду побегналу 
Та ми слезе на поле-ту, 
Запаса ми съсъ тое-ту стаду. 
Чи си даде суру агне; 
Само ти агне фафъ стаду. 
Я гу даде на Юди Самодиви 
Та гу курбанъ колетъ; 
Какъ си служе Сира Вога, 
Сира Вога бабайку ми. 
Вода пърсна на тое ту стаду. 



Стаду ти триста хиледи! 
Закарай ми девендесе ювна 
Та ми фоди фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пеіцере-та. 
Да си видишъ Сира Бога. 
Да му сиришъ п|)есну сирене, 
Та ти брани сиву стадѵ.» 
Чобанъ Еруна ни са чуди, 
Устави си сиву стаду, 
Само стаду на поле-ту, 
Та закара девендесё ювна. 
Съсъ нег' си е Гора Юда. 
Та утидё фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та. 
Подрукна са Гора Юда: 
«Тате ле Сгіра Боже, 
Я пречекай, тате, чобанъ Кру 
Чи ти кара суру агне, 
Суру агне девендесё ювна, 
И ти носи пресну млеку, 
Прииълнилъ ми цедила-та. 
Богъ да бие чобанъ Еоню, 
Ималъ си е сиву стаду 
Малу млогу триста хиледи, 
Ни ми даде суру агне! 
Разедихъ са налютихъ са, 
Засвирихъ си златна кавала 
И си фърлихъ златна тоега, 
Та му стаду распелехъ, 
Стаду му са разбегалу 
Та си слелу на поле-тѵ 
Стаду пасе чобанъ Еруна; 



ІІотерахъ му суру агне, 
Та ми даде суру агве, 
Иоще и девендесё ювна 
Давендесё ювна сё факлати: 
Мольба ти са, тате, моле, 
Да му илодишъ сиву сгаду, 
Чобапъ Еруна башъ чобанѵнъ, 
Кой му види сиву стаду 
Кой му види да завиди!" 
Сира Бога вели ютговори: 
«Ой ти моме Гора 10ду. 
Кому думахъ и казувахъ! 
Чобанъ Ноніѳ ни ма саидисалт 
Та и язъ гу ни саидисахъ, 
Сиву му стаду умалелу: 
Я ти са си разедила 
Разедила налютила, 
Распеле му сиву стаду, 
Загина му съсъ кураба. 
Чобанъ Ноню фафъ гора-та 
Та си плаче и си вика, 
Сърце му са каменилу, 
Белъ ми камень фафъ гора-та! 
Рече Бога ни утрече 
Зададе са личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Сиринъ-денъ, 
Чобанъ Круна курбанъ коле 
Курбанъ коле суру агне. 
Иоще коле девендесё юавна 
Девендесе ювна се факлати; 
Седемъ Юди Самодиви 
Какъ ми зели ведрица-та 
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Ведрица-та еъ пресну млеку 
Та ми сиретъ пресну сирене; 
Дуръ са веке Бога засмелъ, 300 
Златна му ръка фафъ ведрица 
Та усири пресну сирене. 
Подали му седемъ Юди 
Седемъ Юди Самодиви. 
Та си вели ютговори: 305 
«Еруна ми е башъ чобанинъі 
Йоще стаду ша му са наплоди: 
Колку леса фафъ гора-та 
Толку му са сури агне-та!» 
Рече йоще ни утрече 310 
И си фъркна на небе-ту. 
Чобанъ Еруна на поле-ту, 
Та си пасе сиву стаду, 
Три нидели стаду пасе, 
Стаду му са наплодилу, 315 
Стаду му поле засенилу, 
Колку леса фафъ гора-та 
Толку му са сури агне-та. 
Та ми слезе долу и фафъ града, 
Та си фана триста чобане, 320 
Та си му стаду пасатъ. 
Прочулъ са Круна зачулъ са, 
Дарь ми стана на земе-та. 
Сира, Божѳ, мили Боже! 
Ни сме, Боже, Юди Самодиви, 325 
Лу сме, Боже, седемъ моми, 
Брате ни са башъ чобане 
И си пасатъ сиву стаду, 
Та на са пратили фафъ гора-та, 
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Чи ти е личеиъ-деиь 
Личенъ-день Сиринъ-день, 
Дали ни са суру агне, 
Та ти гу курбанъ колеме, 
Брате ни са чобанъ Круна, 
Ни са брате чобанъ Ноню, 
Се ти колетъ суру агне. 
Мояьба ти са. Боже, молиме, 
Какъ си пиешъ студна вода, 
Какъ та служи Гора Юда 
Фафъ гора си вода пьрсни, 
Дека ни са мили брате, 
Та хми са стаду наплодилу, 
Ду година ти курбанъ колеме 
Суру агне, деватъ ювна, 
Деветъ ювна се факлати. 
Тука си е пещере-та, 
Фъ пещере-та ду белъ кладнецъ, 
Днеска ти е личенъ-день 
Личенъ-день Сиринъ-день, 
Та ми седишъ фъ пещере-та. 
Та си пиешъ студна вода 
Студна вода утъ белъ кладнецъ. 
Гора Юда служба та служи, 
Подава ти златна чеше: 
Аку си ми чеше забуришъ, 
Да намериме златна чеше 
И фафъ чеше студна вода. 
Мольба ни, Боже, чуешъ 
Та си чеше уставилъ, 
Да пърскаме сиву стаду, 
Що гу пасатъ мили брате, 



На Круна са башъ чобане. 
Та хмн са стаду нанлодилу: 
Дт година ти курбанъ колетъ 
Оуру агне деветъ ювна 
Деветъ ювна се факлати. 
Три дни сме. Боже. фафъ гора-та 
Та ни са е дуделу, 
Та на чекатъ мили брате-
ПІа идеме фъ пещере-та. 
Белкимъ си уставилъ златна чеше, 
Белкимъ си е намера намериме: 
Чи ни са брате разедили 
Разедили налютили, 
Ус-таветъ на фафъ гора-та 
Да хми пасемъ сиву стаду. 



з & с и р ш ъ - й ш н ъ * 
Югъ другио певедъ). 

Въ село Кочевъ предъ сто години на Герповъ-день се-
демъ моми ходили въ гора-та близо до нѣкоя пещеря, и 
заколювали куроанъ на Бога едно агне, послѣ една отъ 
техъ кришомъ ходила въ пещеря-та. и ос-тавела една чеше 
пълна еъ вода, и като излевала отъ пещеря-та, испѣвала 
слѣдоюіца та пѣсна:' 

п Г . С Н А 1. 

Подрукна са малка мома 
Малка мома Юда Самудива. 
Хаде моми мили друшки 
Да ва карамъ тука долу 
Тука долу въ пещере-та. 5 
Днесъ ми слезалъ Сира Боіа^ 
И съсъ Бога Гора Юда 
Гора Юда башъ чобанка, 
Съсъ кавала фафъ ръка-та. 
Та ми флела фъ пещере-та. 10 

17* 



Какъ са шеталъ Бога фафъ гора-
Срета сретилъ трима юнака 
Трима юнака башъ чобане. 
Чи си пасатъ сиву стаду, 
Та ги пита и ги праши: 
«Варай вие трима юнака, 
Знаете ли, ли ни знаете? 
Днееъ ми е лнченъ-денъ 
Личенъ-денъ Сиринъ-день, 
Я ми курбанъ нп колете. 
Та ви са стаду умалилу». 
Трима юнака велетъ и говоретъ: 
«Курбанъ ти. Боже, колеме. 
Сесри ни са <|»а(()ъ гора-та. 
Дека си е пеіцере-та, 
Та си ти курбанъ колетъ». 
Засме хми са Сира Бога 
Сира Боіа Гора ІОда, 
Та си флезе фъ пещере-та. 
Засвирила Гора ІОда 
Та си свири и си пее, 
И си точи студна вода, 
Сгудна вода утъ белъ кладнецъ. 
Та си Бога служба служи 
И му са мольба моли. 
Какъ си пие студна вода 
И фафъ чеше да устави, 
Вода фъ чеше да устави 
И съсъ вода златна чеше: 
Бога хи мольба услушелъ, 
Та усгавилъ студна вода 
И съсъ вода златна чеше, 
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Чеше ми ѵетавилъ 
Ыа иебе си фъркналъ. 
Флезите ми фъ иешере-та 45 
Белкимъ си чеше намерите. 
Какъ ми чули малки моми 
II си флели фъ пещере-та. 
Та си тератъ златна чеше. 
Ыоще чеше ни намерили. 50 
Дуръ си дойде Юда Самудива 
Та ми седна на белъ кладнецъ 
На белъ кладнецъ пудъ дъро-ту: 
ІІудъ дъро-ту златна чеше. 
Та хми чеше подаде, 55 
II фафъ чеше студна вода. 
Уставилъ е Сара Боиі. 

Послѣ седемъ-техъ моми утивалп въ пещеря-та и коіа-то 
една отъ техъ щела да намери чеше-та, утивали на некое 
с-елско стадо, и пспѣвали слѣдоюща-та пѣс-на: 

Пг.сна 2. 

Трима брате башъ чобане. 
Де сте брате лу де да сте, 
Запрейте си сиву стаду 
Да ни пасе фафъ гора-та. 
Сира Бога баксишъ пратилъ 5 
Баксишъ пратилъ златна чеше, 
И фафъ чеше студна вода. 
Съсъ насъ иде Гора Юда 
Гора Юда Самудива. 
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Та си носи .іла гна чеше. 
Съсъ вода ви пьрска сивѵ стаду. 
Та ви са стаду наплодиду: 
Златна хи рт.ка фафъ ведрица 
Усире си иресну сирене. 
Какъ ми чули трима брата 
Трима прата башъ чобане, 
Запрели са сиву егаду 
Да ни пасе фафъ гора-га. 
Закарали деветъ ювна 
Деветъ ювна и факлати, 
Причекали седемъ моми. 
Курбанъ ко.тетъ деветъ ювна 
Курбанъ колетъ на Гора Юда. 
Иоіпе хи са мольба молетъ: 
' Варай Юду Гора Самудива. 
Свирнп Юду съсъ кавала. 
Събери ни сиву стаду, 
Сама, Юду. да ги цирашъ, 
Да ни цирашъ пресну млеку. 
Да напълнипіъ велрица-та, 
Златна ти ръка фафъ ведрица 
Да усиришъ пресну сирене, 
Да си гостишъ тои друшки 
Тои друшки наши сесри; 
Да ни пърскашъ сиву стаду 
Да гу пърскашъ съсъ студна вода. 
Що е носигаъ фафъ златна чепіе. 
Да ми са стаду нап.тоди, 
Та да си та. Юду, фалиме. 
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Като стигнували вейке до стадо-то, една-га огъ техъ. 
коя-то имала чеше-та и кавала, утивала сама въс іадо-го 
и го пърскала съсъ вода-та стъ чеше-та и си доила овци-
те; а други-те пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

ПЕСНА 3 . 

Засвири ми Гора Юда 
Гора Юда Самудива, 
Засвири ми съсъ кавала, 
Та ми гора .заечила. 
Свирка чули пилета-та. 5 
Събрали са фафъ гора-та 
Та си веке нп фъркатъ, 
Я си слушетъ Гора Юда 
Какъ си свири и си пее. 
Събра си ми сиву стаду, 10 
Ни ми пасе фафъ гора-та. 
Примами си сиву сгаду 
Съеъ кавала и съсъ песна. 
Дусети са Гора Юда, 
Устави си кавале-те, 15 
Та си искара златна чеше 
Съсъ Еода си пърска сиву стаду, 
II си пърска и говори: 
«Трима брата башъ чобане, 
Стаду ви е три хи.теди. 20 
Ду година триста хиледи! 
Курбанъ ми колете малу млогу 
Ма.ту млогу деветъ ювна 
Деветъ ювна и факлати, 
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Ду година девендесе ювна 
Девендеее ювна и факлати». 
Рече йопіе ни утрече 
Пекара си иедрица-та 
Та си цира еиву стаду, 
Пресну млеку фафъ ведрица, 
Та си спусна златна ръка 
олатна ръка фафъ ведрица 
Та усири пресну сирене. 
Та си рукна мили друшки. 
Та си гч гозба гости. 
Три дни Юда фафъ гора-та. 
Я са веке ни виде. 
Трима брата стаду иасатъ, 
Ега дойде Гора Юда 
Стаду хми е три хиледи; 
Иоще година ни поминала. 
Та хми са с-таду наплодилу 
Малу млогу триста хиледи! 
И тие си курбанъ колетъ 
Е г а си е личенг-день 
Личенъ-депь Сиринъ-день 
Малу млогу девендесе ювна 
Девендесе ювна и факлати; 
Ега си е личенъ-день 
Личенъ-день Гергювъ-день, 
Събиратъ си малки моми 
Малки моми мили сесри, 
Моми носетъ чисти кулаци. 
На кулаци пра-ну сирене. 
Та подаватъ и са госгетъ. 



Бруна: билъ юнакъ чобанинъ и царъ на наши-те де-
дове: той закаралъ дедове те, и ги докаралъ по тая земя: 
съсъ него си докаралъ и стадо-то, та го наплодилъ по тая 
земе. 

Сыъ кураба: значи с-ъ купане-та. 



X. 

л и ч е й ъ - д е н ъ г е р г ю н ъ - д е н ъ . 

Пѣсна коя-то испѣвалн на Гергюбі-деиъ когато 
носили цветенъ лѣбъ. 

П Е С Н А 1. 

Малку дете изъ селу ходи. 
Фъ рока му бела кнпга 
Бела книга и калема 
И калема мурекепа. 
Де си има малка мома, 5 
Фъ къгци хи флева: 
Излез' ми. моме, излези, 
Писалъ та самъ на книга-та, 
'Га си ма дарба дарувашъ, 
На раму ми хлуна мёташъ, 10 
Утре си е личенъ-денъ 
Личенъ-день Гертвъ денъ. 
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Фоди ми, моме, фъ гора, 
Дп си перешъ бели китки 
Бели китки бели цвете. 15 
На Гиорги си кулакъ месишъ, 
Фафъ кулакъ бели цвете 
Та ми стоишъ на река-та. 
Цвепинъ кулакъ подавашъ. 
Чи е Гиорги моіцне юнакъ, - 0 
Вугре ми излезалъ на река-та, 
Излела му сура ламие, 
Искаралъ си тешка буздугана 
Посекалъ е залугъ пу залугъ, 
Истекли са ду три реки: '25 
Първа река бела пшеница. 
Втора река руйну вину, 
Трета река пресну млеку. 
Какъ видели малки моми, 
Фанали му бьрза-та коне, 30 
Та му глава накичилп 
Бели китки бели цвете. 

Кога-то месили кулаци-те за Гертвъ-денк една 
мома фърлела цвете, а други пѣели тая пѣснипа: 

II Е с н А 2. 

Фърлей ми, моме, фърлей 
Фъ чисга леба бели цвете 
Бели цвете бели китки: 
Брала ги си фъ гора ни брала, 
Гиорги та йоще ни виделъ, 5 



Вутре му личенъ-день 
Личенъ му день Гергювъ денъ. 
Самъ та е на река наме})илъ. 
Яхналъ си та на бърза та коне: 

Закаралъ та фафъ сое сарае; 
Иотключилъ е' съндъци-те 
Та си та дарба дарува: 
Сеііна ти махрама метналъ, 
На махрама Яс-на Звезда. 
Па са враіцашъ на река-та. 
Цветенъ ти лебъ даваме. 
Та гу на стаду носшнъ. 
Стаду си захранювашъ. 
Стаду ни дава пресну млеку. 
Па еи, моме, на хору. 
Та си хору изождашъ: 
Сейна ти махрама на глава-та, 
Кой та види на хору-ту. 
Рока дига на тебе 
Съсъ рока та фала фали. 

Хлуна: было платно копринено 
Сейна: що са лас-кае като огань 



XII. 

л и ч е н ъ - д е н ь в и т и н ь - д е н ь . 

Ветъръ ми, мале, дуе 
Ветъръ, мале, фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ планина-та; 
Ни е, мале, Димна Юда 
Димна Юда Самувила, 
Лу еи е. мале, Витна Юнакъ. 
Три му са сърпа фафъ рока-та, 
Позлатилъ ги, мале, съсъ се злату, 
Рукналъ са, мале, подрукналъ са: 
-Чуйте ми селене и кметове! 
Вутре ми е личенъ-день 
Личенъ-день Витинъ-денъ, 
Поле-ту е побелелу, 
Седби те са пожълтели 
Пожълтели да са жнеетъ. 
Три ми моми пратите 
Фафъ гора-та фъ планината, 
Три са моми утъ три майки, 
Сека мома една на майка, 
Да ми колетъ три ювна 



Три юьна и ругати: 
Язъ хми баксишъ дааамъ 
Три ми сърпа позлатени. 
Да ми і-лсзатъ на поле-ту. 
Сърпа турстъ на седби-те: 
Дуръ тога са моми излели 
Та си жнеетъ на поле-ту». 
Научпли с-а. мале. селёнс-те 
('елене-те к\!етоие-те 
Чи с-амъ едпа на майка. 
Ша ма пратетъ фа<|п> гора-та 
фафъ гора-та фъ плаппна-та, 
Дарба ма дарува Ііитна юнакъ 
И ми дава златна сърпа. 
ІІремени ма. мале. на]іедп ма». 
Рече мома ни утрече . 
На порти си похлопали: 
. Моме ле една на майка. 
Премени са нареди са, 
Вутре си е личенъ-день 
Личенъ-день Витинъ денъ. 
Хадетъ има фъ наше-селу: 
И три моми утъ три майки, 
Сека мома една на майка, 
Да си идатъ фафъгора-та, 
На юнакъ ктрбанъ колетъ 
Три ювпа иругати — 
И той си ви баксишъ дава 
Три си сърпа позлатени». 
Три са моми нременили 
Пременили наредили, 
Три са ювна закарали 



Три ювеа и ругати. 
Та си фодетъ фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ планина-та 
ИІетали с-а ідо са шетали 
И са сле.ти на река-та. 
Срета ги срете Вѵтна юнакъ. 
Три му са сърпа фафъ ]юки-т 
Сърпе му са позлатени; 
Три му са снопе на раму-ту, 
Класете са позлатени. 
Три му са класа на г.тава-та 
Секи к.таса безценъ камень. 
Утъ камень си с-лънпе грее: 
Селемъ му са моми дали! 
Три му с-а ювна заклзли 
Три ювна и ругати; 
И той си ги дарба дари. 
На сека мома з.татна сърпа. 
Слели са моми на поле-ту. 
Златенъ са сърпъ турили. 
Зажна.ти са пшеници-те. 
Утишли си фафъ селу-ту, 
Рукнали са подрукнали: 
«Чуйте ни малки моми. 
Слели сме утъ гора-та 
Утъ гора-та утъ планина-та 
Слели сме на поле-ту. 
Златенъ сме сърпъ турили 
Зажнали сме пшеници-те: 
Хаде си моми на поле тѵ 
Да си жнеете пшенипи-те, 
Чи са веке побелели, 



Днеска е лнченъ-день 
Лнченъ-денъ Витпнъ-день. 

П Е С Н А 2 . 

Сичкн са, Радю, на поле, 
Сички са. Радю. на жетва. 
Лу ти си. Радю. у дома си. 
Чулъ ли си 'ли ни си чулъ? 
Витна е юнакъ утъ гора слезалъ 
Слезалъ е, Радю, на поле, 
Та си иргене-те пита 
Дека е, Радю, иргенинъ.' 
Иоіце на поле ни излезалъ! 
Лани самъ съ негу поста ширилъ 
Длега е поста ду пладне, 
Ичь са е Радю ни уморилъ. 
Ичь са е Радю ни кахърилъ, 
Ичь си е моми ни гледалъ. 
Иа си му дойдохъ на нива. 
Сега си гу дарба дарувамъ, 
Чи е Радю мъченъ юнакъ. 
Излези, Радю, на поле 
На поле, Радю, на нива-та, 
Чи си та Витна чека. 
Волънъ е Радю на потстеле. 
Я ми е станалъ утъ потстеле. 
Зелъ си е Радю сърпа, 
Та си излезе на поле. 
Поста е Радю ширилъ 
Длега е поста ду пладне. 



Виде гу Внтна юнапъ, 
Па еи ми слезе на поле 
На поле на нива. 
ІІоста си еь Радю тпри: 
Ду пладне е бела пшеница, 
Ду вечере са златни класе. 
Оъбира Радю прибира. 
Чорба;кие Радю фафъ селу, 
Кмета е Радю фафъ селу. 



З А В И Т И Н Ъ " 

Кога-то вейке ужнавали, въ ееко селоколели курбанъ 
по три крави, и сички-те излевали на едно место нарочно 
за това опродѣлено, та яли и пили, а моми-те подавали 
по трапези-те варена пшеница съсъ медъ варена, и пѣели 
слѣдоюща-та песна: 

п Е С н А 1 . 

Братку ле Янче ле, 
Вчера бе, Янче, на поле 
На поле, Янче, на жетвица, 
Жнали са малки моми 
Малки моми девойче-та, 
Жнали са, Янче, прижнали. 
Тамамъ си веке навървили, 
Сретила ги Небна Юда 
Небна Юда Самувила, 
Та хми е, Янче, заръчела 
Заръчела, Янче. поръчела, 
Да ми варетъ бела пшеница; 

10 

о 



Чи си, Янче. фафъ гора-та 
Фафъ гора-та на стаду-ту, 
Три си крави закаралъ, 
Ялуви са Ялосани, 
Та ги на Бога курбанъ колешъ, 
Мольба му са. Янче. молиіпъ: 
Ду година, Янче, на лету 
Да са веке ни люти, 
Лу да ираіда ситенъ дъждецъ 
Оитенъ дъждецъ доебна роса. 
Три дни сме. Янче, йогань валили 
Па са йогань ни запалилъ! 
Дуръ си с-лезе Игне Бога, 
Ясна му борна фафъ рока. 
Борна си. Янче, иодаде 
Та си йогань запали, 
Та си вари бела пшеница: 
Сипналъ си бела румна, 
Благнала бела пшеница 
Благнала за юнацн; 
Фтегни си, Янче, бела рока 
Земи си, Янче, бела пщеница, 
Да ти са уста ублагнали, 
Да си колешъ курбане-те, 
Гозба, Янче, да на гостишъ. 
Туку йогань да ни валишъ: 
Аку слезе Игне Бога, 
Фъ рока му ясна борна, 
Да ти вали ясенъ йогань, 
Да си готвишъ курбане-те, 
Курбанъ ти е на небе-ту 
На небе-ту дуръ при Бога: 



Дъжна са Вога нилюти, 
Велъ си кладнецъ ни заключе. 
Лу си ираіца ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса; 
Аку ни ти слозе Игне Бога 
Съ ясна борна (|іа<(»ъ роки-те, 
Ни ти вали яанъ ііоганъ, 
Ни ти е курбанъ на небе-ту 
На небе-ту дуръ при Бога, 
Па ти са Бога лютилъ: 
Белъ си кладнецъ заключе, 
Ни си праіца ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса, 
Песна ти. Янче, ни пееме". 
Разеди са, Янче, налюти са, 
Съблече си бели дрехи, 
Упаса си тхра.ма-та. 
Искара си златну ношче 
Та си коле курбане-те, 
Заклалъ си е ду три крави, 
ІІодроби ги залугъ пу залугъ, 
Та ги тури фъ златна бретнна 
Я си йогань ни вали, 
На Бога са мольба моли: 
«Боже ле Игне Ѣоже, 
Мольба ти са, Боже, моле, 
На моми си йогань вали.іъ, 
Запа.ти гу съ ясна борна, 
Та ти са пшеница варили, 
Подаватъ е на трапези-те; 
Па си, Боже, слези 
Съ ясна борна фафъ роки-те, 
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Т.ч са ми йогань валишъ, 
Дч си готве курбане-те, 
Д.ч си госте юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те, 80 
Момите ми несна пееті.: 
Чи с-а Бога ни люти, 
Ни заключе ду белъ кладнеці. 
Лу си праща ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса 8-3 
Мольба са Янче моли, 
Загърмелу затрескалу, 
Иогань светна на небе-тѵ 
Иогань са вали на ливаде. 
і а си Янче курбане-те упекал ь— 00 

Та си гозба гости юнаци-те. 
Юнаците и моми-те. 
Юнаците камень фърлетъ 
Камень фърлетъ борба са боретт. 
Я моми-те песна пеетъ (.»5 
Бога си фальба фалетъ, 
И съсъ Бога младу Янче 
Чи си курбанъ коле. , 

Онова день моми-те играели хоро на онова место 
като са добрѣ нагощавали, и испѣвали слѣдоюща-та 
песна: 

И К с н А 2. 

Ой Боже ле, ой Дожне ле! 
Прироси' ни зароси' ни 



Ситенъ дъждедъ дребна роеа, 
Пшеници-те са зеленили, 
Класе те улебнали. 
Янче е на поле-ту. 
Слезе ми утъ небе-ту 
Съ Небна Юда Самувила; 
Янче ми сърпа носи, 
Юда ми са накичила. 
Привила си лебни класе 
Лебни класе на глава-та. 
Та ти Янче курбанъ коле 
Мольба ти са моли. 
Да са веке ни лютишъ! 
Се' ти е кладнедъ утключенъ 
Та си росишъ ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса -
Ду година младу Янче 
ІНа ти коле курбане-те, 
Ни ти коле ду три крави, 
Я ти коле малу млогу 
Малу млогу девендесе; 
Игне Бога йогань сфетналъ 
Та си йогань навалиЛ,, 
Та си Янче гозба готви, 
Та си на гозба гости: 
Песна ти, Боже пееме, 
Хору ти, Боже, израеме, 
Та си та фальбафалиме. 
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I IЕ С Н А В. 

На х о р о 

Прероси, Воже, зароси, 
Пусни си, Боже, облаци-те 
Облаци-те и магли-те 
Фъ наше града на поле-ту 
На поле-ту на ниви-те, 5 
Да са роди бела пшеница; 
Носиме ти фъ зливни-те 
Фъ зливни-те фъ златни-те 
Подаваме на юнаци, 
Тое фальба на земе-та! 10 
Висналъ си фъ наше града, 
Протегналъ си десна рока. 
На поле-ту бела пшеница, 
На лозе-ту белу грозде 
Белу грозде и цървену, 15 
Афъ бахче-ту ябълки-те 
Ябълки-те куреси-те; 
Ду година бела пшеница 
Носиме ти фъ кривини-те, 
Мощне ги сме припълнили, 
Подаваме на юнаци, 20 
Йоіце та фальба фалиме, 
Тое фальба на земе-та! 
У, хо, хо, ду година 
Ду година на поле-ту 
На поле-ту на ниви-те, 25 
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Съсъ златенъ сърпъ на жетвица, 
Съсъ курица на лозе-ту, 
Съсъ турбица афъ бахче-ту, 
Береме си ябълки-те, 
Ябълки-те куреси-те: 30 
На юнаци цървени ябълки. 
На момици куреси-те• 

Витна: билъ Богъ на жетва-та. 
Витинъ-день'. билъ праздникъ на Витна когато уж-
навали пшеници-те. 

Румна: значи іпикеръ. 
Влагнала: станала блага. 
Бретина: значи казанъ отъ злато. 
Зливини: сахане. 
Висналъ си: подалъ си роки-те. 
Еуреси: орехи. 
Кривини: типсии. 
Еурица: кошница. 



XII. 

л й ч е й ъ - д е й ь е н ю в ъ - д е н ь . 

Проигралу яену слънце 
Проигралу на личенъ-день 
На личенъ-день Енювъ-дет,. 
II си вие тенка сабе 
Позлатена посребрена 
Слела му Злата Майка 
Тука долу фафъ гора-та. 
Та си бае ясни бильки 
Ясни бильки лечевити, 
Да ги.бератъ Юди Самудивіц 
Да си фодетъ иу земе-та 
Пу земе та фъ сарае-те. 
Да си лечетъ царюве-те, 
Царюве-'і-е кралюве-те, 
Фальба Юди да си фалетъ, 
Чи ми седетъ фафъ гора-та 
Та на Бога изметъ чинатъ 
•Ясну сълнце майка брани, 
Йоще си е проигралу 



Привилу си тснка саос. 
Подрукна' са старя майка: 
«Чуйте Юди Самудиви, 
Лу де да сте тука да сте, 
Да берете яснн бк.тьки 
Ясни бильки лечевити. 
Днесъ ми е личенъ-день 
Личенъ-день Енюѣ-депь, 
На бильки самъ хощне баела: 
Ясну ми слънде ъ>да пърсна. 
Жива вода утъ іѴ.тъ кладнецъ. 
Та си бильки напърсна. 
Ког' си лечба лечиге 
И си става утъ потстеле, 
Та си ва фальба фали. 
И ви курбанъ коле 
Сега малу деветъ крави=>. 
Иоще му майка фчфъ гора, 
Задали са деветъ Юди 
Деветъ Юди Самуіпви 
Съсъ хиршна на роки-те 
Та си бератъ ЯСЕІІ бильки 
Ясни бильки леч-гвити — 
Та си фодетъ пу .ѵме-та 
Пу земе-та фъ сарае-те. 
Боленъ царе фъ ъариграда 
Сега малу три гоіпни. 
Ка' са Юда научкла 
Чи е боленъ нашт царе, 
Мощне хи са дуг.рави.ту, 
Подаде му ясна бн.тька 
Ясна билька лечгвита, 
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Та гу дигна утъ потстеле — 
Курбанъ коле деветъ крави. 
К)да му вели ютговори: 
«Що си намъ курбанъ келешъ 55 
Та ни фалишъ Злата Майка! 
Баела е ясни бильки; 
II ни фалишъ ясну слънце. 
Чи е пърсналъ жива вода 
Жива вода утъ белъ кладнецъ, 00 
Та са бильки лечевити». 

Енюві-день: билъ голе.чъ день на наши-те дедове, заіцо 
тога слевали звезди-те по земя-та, и баели набильки-
те та ставали за лекъ; о-гъ тога е останало на онова 
день стари-те баби да берагь бильки. 

Бае\ да хми пѣе нѣіцо, съ кое то пѣниедавала хми 
сила за лекуване. 

Лечевити: лечни. 
Жива вода: вѣрува.ти че тия била отъ небе-то, и 

който я пиелъ давала му животъ. 
Харлшна: значи кофнида. 



з& ттвъ-тш 
(Оть друпіо ін веці.) 

Слела ми Друида утъ гора 
з тъ гора Друида утъ планіша. 
Та еи ми дойде фафъ селу. 
Фафъ селу е Друида у кмета. 
Та си са рукна подрукна: 
«Ой ле ми стара кмета! 
Бога ма, кмета. нратилъ 
Фъ тае гора фъ планина-та. 
Та си му изметъ чинамъ 
Сега малу три месеца. 
Я си ми никой ни дойде 
Ни утъ града, ни утъ селу, 
Ниту царе. ни ту кмета, 
Да си ма царе види, 
Да си ма кмета пита 
Що си му терамъ утъ селу. 
Дойдохъ ти, кмета, фафъ селу: 
Утъ сега, кмета, ду ниделе, 
Да ми найдешъ малки моми 
Малки моми песнопольки, 



Да ми ги фъ гора пратишъ. 
Ка' еи на Вога изметъ чинамъ, 
Ка' си са каче на дъру, 
Да си ми песна пеетъ. 
Та ми са дъру златева, 
Целни са вейки целниви, 
Целе си малки моми: 
Утъ лику хми ясну слънце. 
Фъ гръди хми ясна месечива. 
Фъ скути хми дребни звезди». 
Върна са Друиоа завърна 
Та си фафъ града угиде, 
Фафъ града при царе, 
Та му вели ютговори: 
«Фъ гора самъ, царю, фафъпланина 
Сега малу три месеца, 
Я си фафъ гора ни дойде 
Да си ма, царю, питашъ 
Да си ма, царю, прашишъ 
ІЦо си фафъ гора чинамъ. 
Дойдохъ ти, царю, фъсарае, 
Тьмбихъ ти, царю, чинамъ: 
Ду ниделе фафъ гора да дойдешъ, 
Да дойдешъ, царю, съсъ първу любу: 
Хемъ да си карашъ руди йовни 
Руди йовни факли йовци, 
Та ми ги курбанъ колешъ, 
Язъ си та дарба даре 
Лруида вейка целнива— 
Млада си враче, царю, станалъ, 
Врачишъ, царю, и си лечишъ, 
Та са пу земе фалишъ!» 
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Рече му Юда ни утрече 
Па си ми фъ гора фъркна. 
Рану ми царе нриранилъ 
Рану ми царе предъ слънце 
Предъ слънце царе на лъница, 
Та мп с-а іпета фа<)>ъ града, 
Та ми са шета утъ къща на къша, 
Да си ми найде малки моми 
ЗІалки моми песнопольки: 
Събралъ си о малкп моми 
Та сті ги кара фъ сарае. 
Пели му моми припели. 
Деветъ са моми песнопольки, 
Чи хми е песна ду небе. 
Закара си първу любу 
Та си ми фоди фафъ гора 
Фафъ гора царе на стаду, 
Та си закара руди йовни 
Руди йовни факли йовци, 
Та си утиде фъ Друйна-та гора. 
Флезе ми даре фафъ пещере, 
Я са е пеіцере запустила, 
Бегала Юда побегнала. 
Мольба са царе моли: 
Варай ми Друиду, 
Лу де да си тука да си, 
«Чи ти с-амъ Друиду фафъ пещере, 
Та си ти курбанъ коле, 
Мольба са царе моли, 
Я му са мольба ни фанала! 
Стара са кмета зададе 
Та си ми кара руди йовни 



Руди йовни факли йовди, 
Кара си ыалки моми 
Малки моми песнепольки. 
Стара е кмета моіцне хитаръ, 
Закаралъ си малка мома 
Малка мома съсъ рогнасвирка, 
Хемъ си му песна пее 
Хемъ си свирка свири, 
Рукна са кмета подрукна: 
«Вайра ми. Друиду, 
Лу де да. си тука да си, 
Чи ти самъ, Друпду, фафъ петер( 
Та си ти курбанъ коле». 
Рече ми кмета ни утрече 
Друида са Юда зададе, 
Златна хи вица наглава, 
Ветаръ ми дуе фафъ гора 
Вица са вие на глава, 
Бела хи китка на лику, 
Флезе ми Юда фафъ пещере, 
Та си на царе вели ютговери: 
«Ка' си ми, царю, моми закара 
Де ти е, царю, рогна свирка? 
Каче са, царю, на дъру, 
Пела е мома запела 
Съсъ песна са дъру ни злати, 
Целну си дъру ни става 
Дуръ си мома ни свири! 
Хеле ми дойде егара кмета. -
Сетилъ са кмета дусетилъ, 
Малки си моми закаралъ, 
Рогна си свирка донесалъ.» 



Рече му Юда н;і утрече 
Та са на дъру покачи. 
Песна ми пее на дъру; 
Царе хн курбанъ коле, 
И съсъ царе стара кмета, 
Руди йовни факли йовци 
Слезе ми Юда утъ дъру, 
Та си мп йогань вали. 
Зготвила Юда наготвила. 
Снела ми Юда трапеза, 
Седнали моми на гозба. 
Седнала Юда на вечере 
Та си ми моми гости — 
Я ми е царе ни седналъ, 
Ниту царе ниту кмета— 
Гостила си Юда малки моми 
Чи са на Бога песнопольки. 
Песна му пеетъ фа<(>ъ гора 
Сега малу три години— 
Тога са моми фафъ града 
Фафъ града моми фафъ селу, 
Та си юнакъ залибили— 
Яли са веке прияли. 
Па си е Друида на дъру, 
Запели са, моми припели, 
Я си са дъру ни злати. 
Дуръ си излесе малка мома 
Та си ми песна пее, 
Та си ми съсъ свирка свири, 
Пела е мома свирила 
Та са е дъру позлатилу, 
Целни са вейки целили, 



Та са е дъру позлатилу, 
Целни са вейки целили, 
Целила си Друида малки моми: 
Утъ лику хми ясну слънце, 
Въ скути хми дребни звезди, 
Въ гръди хми ясна месечина. 
Къцна си Друида вейка утъ дъру 
Та си ми царе дарба дарува, 
Дарба дарува стара кмета: 
«Иди си, царю, фафъ града, 
Седи ми, царю, фъ сарае, 
Сега си, царю, млада враче, 
Врачишъ, царю, и си лечишъ, 
Фала ти, царю, пу земе! 
Малки са моми фафъ гора 
Фафъ гора, царю, при мене, 
Та ми изметъ праветъ 
Сега малу три години, 
Малки са Друиди станали: 
Дуръ тога са фафъ града, 
Та си юнаци залюбили». 
Царе му са нажелилу 
Нажелилу натъжилу: 
Какъ да са върна фафъ града? 
Стари ма майки люту клели 
Чи хми са моми загинали. 
Хаде ми, царю, хаде, 
Стари са майки засмели, 
Дръжналу хми на сърце 
Чи хми са моми фафъ гора, 
Малки хми моми малки Друиди. 
Слезалъ е царе утъ гора, 
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Самъ си е царе самичекъ, 
Стари гу майки чекали, 180 
Питали гу прашили гу: 
Де ни са, Царю, малки моми? 
Де ни са, царю, загинали? 
Ни ви са моми загинали, 
Туку са моми фафъ гора 185 
Фафъ гора фафъ пещере. 
Де си е Друида Юда: 
Три са години седели 
Та си Друиди с-танали. 
Та ша си дойдатъ фафъ града 190 
Фафъ града у дома си, 
Та ша си любетъ юнаци. 
Стари са майки засмели, 
Дръжналу хми на сърце 
Чи хми са моми фафъ гора 195 
Малки хми моми малки Друиди. 
Седна.ть ми царе фъ сарае. 
Друида му вейка нарока, 
Чи си е станалъ млада враче, 
Та си врачи и си лечи. 200 
Дуръ са моми завърнали, 
Малки са моми малки Друиди, 
Малки са Друиди малки врачинки, 
Та си фафъ града врачетъ. 
Утъ тога са врачинки устанали, 205 
Та си врачетъ и си целетъ. 

седела въ гора-та 
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Кога-то вейке евършевали жита-та, колели кур-
бане на Бога и на слънце-то, на кои-то курбанъ съ-
бирали са нѣколко моми и испѣвали слѣдоюща-та 
пѣсна: 

ПЕСНА 1 . 

Фала ти Иогне Боже! 
Фала ти ясну слънце! 
Чи изгревашъ на земе-та 
Покренувашъ сичка земе 
И си пращашъ тои зари. 5 
Какъ та гледатъ малки моми 
И излеватъ утъ домаси, 
Та си каратъ волове-те, 
На шие хми златну уралу, 
И си уратъ низъ поле-ту 10 
И си сеетъ бела пшеница, 
Фафъ роки-те златна фурка 
И си предатъ свилена куприна, 
Низъ море-ту златни курабици; 
Ега греешъ, ясну слънце, 15 

19* 
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Сичка земе покренувашъ, 
Ега епиешъ ясну слънце, 
Сичка земе е заспала, 
Покривашъ е църна магла 
Та са нищу ни гледа. 
Фала на тое-та сесра! 
Йоще рану и предъ тебе, 
Кату млада невеста 
Прибулена съсъ златну булу 
Златну булу узарену, 
и си грее на земе-та; 
Какъ изгрева йоще рану 
Небна Юда Самувила, 
Прогонюва и злини-те, 
Прогонюва църна змее 
Що са шета пу земе-та, 
Малки моми позлинева, 
И испива млади юнаци 
Кату морна пиевица\ 
Какъ изгрева на небе-ту, 
Млади гимижии низъ море-ту 
И си каратъ курабци-те; 
Малш моми низъ полету 
И си уратъ и купаетъ, 
И на звезда песна пеетъ, 
Утъ земе-та хи са кланетъ, 
Съсъ роки хи селемъ даватъ! 
Гледа звезда подсмива са, 
Задава са бела зара 
Оъсъ зара са тебе моли: 
«Братку ле ясну слънце, 
Блесни, братку, на земе-та, 
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Да ти фъркатъ малки птици, 
Да ти пеетъ да та фалетъ 
Що е мъртву проживелу! 
Съеъ зари си, братку, на земе-та, 
И си праіцашъ бела пшеница, 
Вела пшеница белу грозде, 
На люде-ту злату праіцашъ, 
Чисту злату белу сребру, 
Та ти, братку, курбанъ колетъ, 
Хемъ та фальба фалетъ». 
Чуешъ, слънце, тое сесра, 
Чуешъ, слънце, и са подсмивашъ. 
И си фодишъ при Ио?не Бога, 
Ни са чудишъ ни са махашъ, 
Иотключувашъ йогнена съндъка, 
Искарувашъ йогнена дреха, 
Пременовашъ са нарсдевашъ са 
Кату млада зете на земе-та, 
И изгревашъ на земе-та; 
Да ни греешъ. ясну слънце 
Нч сме жнали бела пшеница, 
Ни сме брали белу грозде, 
И са земе запустила— 
И на Бога курбанъ колеме 
Суру агне едно умайка, 
Та и тебе курбанъ колеме 
Деветъ крави елувити, 
Майка ти ги вечере зготвила, 
Белкимъ, слънце, ни са налютевашъ 
Зима веке застигнала, 
Па да греешъ на земе-та, 
Да ни си е тешка снегувита; 
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Малки моми пу зборуве 80 
Да еи предатъ генки дари, 
И млади юнаци на пупрелка, 
Я стари-те у дома си 
И да пиетъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 85 
Грей ни, слънце. изгрей ни! 
Та и ние дарба та дареваме. 
Ега веке млади невести, 
Фафъ земнина старъ Оервшит 
И ни дава златенъ пърстень, 90 
Дарба гу даруваме тевки дари 
Тенки дари и гюмлеци, 
Злату позлатени свила посвилени: 
Ткаеме за млади юнаци, 
Ткаеме ги се' зима-та 95 
У дома си на зборуве-те, 
Какъ изгревашъ на полунъ-денъ. 

Църна змей: билъ Богъ на секакво зло, и ходилъ 
по земя-та се нъще дуръ да препее петелътъ, кого 
срещалъ закачало го секакво зло и несчастие. 
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Заревъ ми иде утъ гора зелена, 
Стари ми ветаръ дуналъ, 
Подрукналъ еа Заревъ утъ гора: 
«Чуйте ми, моми, фафъ еелу, 
Гуслу ми стигна на нива 
На нива, моми, фъ хармане. 
Идите, моми, у стара кмета, 
Де си е златна лупата, 
Та си ми вийте бела пшеница, 
Я си ви дуе стари ветаръ 
Та си пшеница виете, 
Мене си курбанъ колете 
Деветъ ювна съ привити рога 
Съ привити рога и факлати: 
Иоще ми месецъ ни поминалъ, 
Личенъ ми день Заревъ-день» • 
Чули са моми фъ селу-ту 
Чи си е гуслу на нива 
На нива фъ хармане. 
Събрали са моми набрали, 



Премевили еа моми наредили, 
Та еи ми фодетъ у етара кмета, 
У стара. кмета, у дома му, 
Та му на порти стоетъ 
Та си му песна пеетъ: 
«Варай ми кмета устарела, 
Я си искарай златна лупата, 
Прирукналъ са Заревъ угъ гора-
Задулъ си е стари ветаръ, 
Гуслу си е на нива 
На нива фъ хармане. 
Та си пшеница виеме. 
Дуръ да са, кмета. върнеме, 
Да си идешь на с-таду 
И да си фанешъ деветъ ювна, 
Деветъ ювна съ привити рога 
Съ привити рога и факлати, 
Ега си е личень-денъ 
Личенъ-день Заревъ-денъ 
На Заревъ ги курбанъ колеме». 
Излезе си стара кмета 
Та си хми даде златна лупата, 
И си ги прати на гуслу 
На гуслу на нива. 
Виетъ си моми завили 
Бела пшеница утвели— 
Дуръ си е веке личенъ-день 
Личенъ-день Заревъ-Денъ, 
Па си са фъ селу върнали. 
Стара ги кмета причека, 
Златну му въже фафъ рока, 
Вързалъ си деветъ ювна, 
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Деветъ ювна еъ привити рога 
Съ привити рога и факлати; 
Златну еи въже цодаде, 55 
Та си ги моми закарали, 
Та си са моми на хармана. 
Курбанъ си колетъ деветъ ювна. 
Деветъ ювна съ привити рога, 
На Заревъ ги курбанъ колетъ: 00 
Чи си е дуналъ стари ветаръ, 
Бела си пшеница утве.ти. 
Играли са моми наиграли, 
На хору са юнакъ ни фаналъ, 
Юнакъ си на харманъ ни излезалъ; 05 
Лу си седи у дома си, 
У дома си хору изожда. 
Самъ си е хору въртелъ, 
Белкимъ му са ядове разидетъ— 
Чи е фафъ селу хадетъ устаналъ: 70 
Ега си моми курбанъ колетъ, 
Юнакъ са на хору ни фаща. 

Заревъ: би.тъ юнакъ Боговъ изметчие; за него вѣ-
рували че кога-то слевалъ на земя-та узревало гроз-
де-то по лозие-та, и че той помага.ть на ^армане-
то като дуелъ ветеръ да виетъ мсмите пшеница-та. 

Гусло: значи вършене. 



X V . 

ЛаЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ. 

Едно врема въ село-то, предъ сто годннн, кога-то на-
ши-те дедове чували още харно сгари-те хадете отъ де-
дове-те си, кога-то зафащали да сеетъ по Авгусга ръже-
те, моми-те накичвали урало-то съсъ разни цвете, кое-то 
урало относели на едно место, кадѣ-то са събирали селе-
не-те, и кадѣ-то старийтъ кмета колелъ курбанъ три 
крави за споменъ на онойзи, който изнамѣрилъ урало-то 
и научилъ человѣци-те да уратъ и да сеетъ пшеница; 
кметъ-тъ колелъ курбанъ-тъ близо до урало-то, а моми-
те пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1. 

Драве ле юначе ле, 
Благна ти, Дриве, майка 
Що та е, Драве, родила 
Родила та, Драве, дуила, 
Та си ми, Драве, порасналъ. 5 
Юнакъ си веке надъ юнаци, 
Та си ми фодишъ фафъ гора 
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Та си ми трева пасешъ! 
Дуръ ти са веке дуделу, 
Та си, Драве, заплакалъ 
Заплакалъ си, Драве, завикалъ: 
«Боже ле, мили Боже! 
Що са самъ, Боже, родилъ? 
Що ма си, Боже, юнакъ далъ 
Да си ма фалетъ на земеі 
Я да си фоде фафъ гора 
Трева, Боже, да си паса, 
Па ми са душе ни сити\ 
Та ми са юнаци насмели, 
Чи са фафъ гора баве 
Три дни си дома ни фоде, 
Дома, Боже, при майка; 
Стара ма майка клела 
Клела ма, Боже, наговарела, 
Чи е самъ, Боже, нисаидисалъ: 
Земи ма, Боже, дигни ма 
Дигни ма, Боже, на небе, 
Фъ сарае ти, Боже, седе, 
Та ти изметъ чинамъ». 
Рече ми Драве ни утрече 
Та си е гора заечила 
Заечила затрескала, 
Чи си иде Юда Самувила 
Та му дума и говори: 
«Драве ле юначе ле, 
Що си ми, Драве, плачешъі 
Що ми са тъжну тъжишъ? 
Я си при майка иди, 
Та хи са мольба моли, 



- 3 0 0 — 

Да ти шие бели дрехи 
Бели дрехи ду земе-та, 
Та да та, Драве, премени; 
Да та за рока фане, 
Да та дткара фафъ гора 
Фафъ гора, Драве, фафъ пещере, 
Та да еа рукне подрукне: 
«Боже ле, мили Боже! 
Видишъ ли. Боже. гледашъ 
Чи ми е Драве фафъ гора 
Фафъ гора фафъ пещере? 
Мольба са, Боже. моле. 
Да с-и пратишъ тое слуга 
Тое слуга Лана юнака 
Лана юнака Трую войвода, 
Да си гу фане за рска, 
Да гу дукара на набе 
На небе, Боже, при тебе, 
Та ти изметъ чини 
Малу млогу деветъ години. 
Аку си, Боже, каилъ, ставашъ, 
Па гу при мене пращашъ, 
Да ми са, Боже, годи, 
Да ми са, Боже, жени.» 
сэ 
Иоще си майка ни утрекла 
Гръмналъ си Бога тресналъ, 
Та ша ми дойде Лана юнакъ 
Лана юнакъ Грую войвода; 
Лу да та фане за рока, 
Ша ми та кара на небе 
На небе фафъ сарае, 
На Бога си изметъ чинишъ 
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Малу млогу деветъ години. 
Та си та пита и праши, 
Що да та, Драве, учи -
Да си ми слезешъ на земе, 
Да ми учишъ юнаци-те. 
Ти му са, Драве, мольба молишъ, 
Да ти йотключи бахче-ту, 
Де си е Жива Юда 
Жива Юда Самувила. 
Какъ си уре фафъ бахче-ту, 
Какъ си уре и си сее,. 
И тебе, Драве да си учи, 
Да та учи да та научи: 
Какъ си слевашъ на земе-та. 
Да си учишъ юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те, 
Та ти е фала на земе». 
Рече му Юда ни утрече 
Слезе си, Драве, фафъ града 
Фафъ града при майка. 
Та си на майка думашъ 
Думашъ, Драве, говоришъ: 
«Мале ле стара мале, 
Какъ самъ, мале, фафъ гора. 
Трева си, мале, паса, 
Та ми са, мале, дуделу— 
Та самъ, мале, заплакалъ 
Заплакалъ самъ завикалъ. 
Дуръ си дойде Юда Салувила 
Та ми вели ютговори: 
*Драве ле юначе ле, 
Що си ми плачешъ и викашъ? 
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Хаде си иди при майка. 
Та хи са мольба моли, 105 
Да си ти изимъ даде. 
Да ти шие бели дрехи 
Бели дрехи ду земе-та; 
Да та кара фафъ гора-та 
Фафъ гора-та пещере-та— 1Ю 
Бога си праіца Лана юнака, 
Лана юнака Грую войвода. 
Да та кара на небе-ту: 
Та сп та Бога учп 
Да си урешъ фафъ бахче-ту, 115 
Да сн сеешъ бела пшенипа». 
Благна ти,. Драве, майка, 
Чи си е каилъ станала 
Да та кара фъпещере-та. 120 

До кога-то кметъ-тъ колелъ курбанъ-тъ пѣели гор-
ня та пѣсна, а послѣ кога-то сечели месо-то, и го ту-
рели въ казане-те да са готви пеели слѣдоюща-та 
пѣсна. 

п Е с н А 2. 

Закарала стара майка 
Закарала милна сина 
Милна сина Драве юнакъ, 
Чи гу е пременила 
Пременила наредила, 5 
Пременила гу съ бели дрехи 
Съ бели дрехи ду земе-та, 
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Та гу фъ гора уікарала, 
Фафъ гора фафъ пещере, 
Та еа рукна и подрукна: 
«Боже ле. мили Боже! 
Видишъ ли, Боже. гледашъ 
Чи ми е Драве фафъ гора 
Фафъ гора фафъ пещере? 
Мольба са, Боже, моле. 
Да си пратишъ тое слуга 
Тое слуга Лана юнака 
Лана юнака Грую воивода, 
Да гу фане аа рока-та, 
Да гу дукара на небе-ту 
На небе-ту дуръ при тебе, 
Та ти изметъ чини 
Малу млогу деветъ години. 
Аку си, Боже. каилъ ставашъ, 
Па гу при мене пращашъ, 
Да ми са, Боже. годи 
Да ми са, Боже, л;ени» 
Иоще си майка ни утрекла 
Гръмналъ си Бога тресналъ, 
Та си дойде Лана юнакъ 
Лана юнакъ Грую войвода, 
Та си гу фана за рока, 
Та гу кара на небе-ту; 
Я си Драве ни фърка, 
Та си чуди Лана юнакъ 
Лапа юнакъ Грую войвода 
Що да прави що да стори. 
Устави гу фафа гора-та 
Фафъ гора-та пещере-та, 
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'Га си фъркна на небе-ту, 40 
На Бога са плачба плаче 
Чи си Драве ни фърка 
Ни си фърка на небе-ту. 

Дуръ да са згответъ манжи-те моми-те и жени-те 
слагали трапези-те и пѣели слѣдоюща-та пѣсна. 

ПЕсна 3. 

Дана ми на небе-ту, 
Богумъ са плачба плаче, 
Та му дума и говори: 
«Боже ле, мили Боже, 
Сега, Боже, що да праве 5 
Що да праве що да сторе? 
Прати ма, Боже, фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пеіцере-та, 
Да закарамъ Драве юнакъ; 
Та гу фанахъ за рока-та, 10 
Я си, Боже, ни фърка 
Ни си фърка на небе-ту, 
Па си гу, Боже, уставихъ 
Фафъ гора-та фъ пещере-та, 
Та си плаче и си вика». 15 
Бога му са нажелилу 
Нажелилу натъжилу, 
Та си рукна Жива Юда 
Жива Юда Самувила, 
Та хи дума и говори: 20 
«Юду ле Жива Самувила, 
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Какъ си имашъ златни криле, 
Да си дадешъ на Лана юнакъ 
На Лана юнакъ Грую войвода; 
Да си слезе фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фъ пещере-та, 
Де си е Драве юнакъ^ 
Да си фъркне на небе-ту; 
Чи гу е майка зарекла 
Зарекла гу иубрекла, 
Да ми седи ((іафъ сарае, 

• Та да ми изметъ чини 
Малу млогу даветъ години». 
Що да прави Жива Юда 
Жива Юда Самувила, 
Искара си златни криле, 
Та ги даде на Лана юнакъ 
На Лана юнакъ Грую войвода. 
Слезе си фафъ гора-та 
Фафъ гора-та <)іъ пещере-та, 
Де ми седи Драве юнакъ; 
Какъ си плаче и си вика 
Лепна му златни криле, 
Лепна му ги на мишница— 
Та гу фана за рока-та 
Та си фъркна Дрсіве на небе-ту 
На небе-ту фафъ сарае. 
Порти му са йотключили, 
Чи са Драве ни годилъ, 
Ни са годилъ ни са женилъ, 
Ни замамилъ малка мома, 
Та ми гюнефъ ни сторилъ. 
Та си на Бога изметх чини 



- 306 -

Сега малу деветъ години. 
Та му са веке дуделу,- 55 
Утъ Бога си изимъ тера: 
Майка ми. Боже. поръчела 
Поръчела, Бо;ке, заръчела, 
Да сп седе малу млогу 
Малу млогу деветъ години, 00 
Та да ти изметъ чинамъ: 
Деветъ години помгшали 
Поминали заминали, 
Па си ма, Боже, ни пращашъ 
Да си ида при майка, 65 
Да с-а годе да са жене: 
Що ми са си, Боже, налютилъ? 
Що ми са си, Боже, разедилъ? 
Изметъ ти самъ веке чинилъ, 
Какъ ти изметъ чинилъ 70 
Лана юнакъ Грую войвода. 

Кога-то седнували на трапеза-та да са гостетъ; на 
връхъ-тъ турели урало-то накичено съсъ разни цве-
те-та, а моми-те пѣяли слѣдоюща-та пѣсна. 

П Е с н А 4. 

Дума си Драве говори 
Дума си Драве на Бога, 
Чи му са Бога разедилъ, 
Чи му са Бога налютилъ, 
Бога му вели ютговори: 5 
" Драве ле юначе ле, 
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Ни ти са самъ, Драве, налютилъ, 
Ни ти са самъ, Драве, разедилъ. 
Изметъ ми си Драве чинилъ 
Сега малу деветъ години: 
ІДо да та Драве, уче 
ІЦо до та, Драве, науче? 
Да си слезешъ на земе-та, 
Да си учишъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да си та фальба фалетъ». 
Ка' си ма, Бо;ке, питашъ: 
«Ниіцу ти, Бо;ке, ни сакамъ — 
Да ми йотключишъ бахче-ту, 
Да ма учи Жива Юда 
Да си ора фафъ бахчету-ту, 
Да си ора да с-и сее, 
Чи ми са фъ гора дуделу 
Да си псіса една трева! 
Бога ти изимъ даде, 
Та ти бахче-ту йотключи, 
Та си та Юда учила 
Учила та научила, 
Та си урешъ и си сеешъ; 
Три ми са месеца бавишъ, 
Та си на земе слевашъ: 
Научилъ си ду млади юнаци 
Млади юваци малки моми. 
Сега си на поле уратъ, 
Сега си на поле сеетъ, 
Тебе си фальба фалетъ! 
Тебе си курбанъ колетъ! 
Малки са моми фъ къщи, 
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Бела еи пшеница варетъ, 
Оега с-а веке задали, 360 
На трапеза си пшеница подаватъ. 

Кога-то подавали моми-те шненица-та, сѣкой единъ 
зевалъ пшеница, и скъцувалъ отъ цвете-то на урало-то, 
кои-то цвете чували у дома си до друга-та година за 
да хми дава Господъ берекетъ по ниви-те, пѣяли тога 
слѣдоюіца-та пѣсеа: 

Най-сетнѣ моми-те са фащали на хоро та играели 
около трапеза-та и урало-то, и пѣяли слѣдоюща-та 
пѣсеа: 

П Е С В А 5 . 

Малки са моми на трапеза, 
Варена пшеница подаватъ, 
Тебе си, Драве, фалетъ! 
Тебе си Драве молетъ: 
Кой си пшеница посега, 
Съсъ пшеница бели цвете 
Бели цвете бели китки, 
На нива хми берекете, 
На класе хми тое рока 
Тое рока и деснива, 
Да са роди бела пшеница, 
Да са класе улебнали, 
Да хми са хамбаре приполнили— 
Ду година ти курбанъ колетъ, 
Подаватъ си бела пшеница. 1 5 

10 

5 
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ПЕСНА 6 . 

Драве ле, Боже ле, , 
Фала ти на земе! 
Курбанъ ти фафъ селу, 
Кмета си курбанъ коле, 
Курбанъ коле ду три крави 5 
Ду три крави елѵвити— 
Йоку ти на поле, 
Рока ти на нива, 
Да са роди пшеница, 
Да са лебни класе-те, 10 
Да са полни хамбаре-те: 
Уй ми, уй ми, Драве, 
Уй ми, уй ми, Боже, 
Йоще ти фала ду година! 
Излели са ду три кмета, 15 
Курбанъ ти са деветъ крави, 
Деветъ крави елувити; 
Моми са пременили 
Пременили наредили, 
Та си пшеница подаватъ. 20 

Драве: билъ царь и юнакъ, за кого-то вѣрували че 
изнамерилъ урало-то. 
Лана юнакъ: билъ първий-тъ слуга на Бога. 



3 & й р а в и н ъ « д ш н ъ , 
(Отъ другпо певецъ). 

П Е С Н А 1. 

Подрукна са Злата Майка 
Подрукна са на небе-ту: 
«Ясни ми звезди асрщи, 
Вутре ми е личенъ-день 
Личенъ-день Дривинъ-день. 
Малки моми на земе-та 
Събрали са фафъ селу-ту 
Фафъ селу-ту у стара кмета, 
Китки виетъ на уралу, 
Прикичили гу накичили, 
Дривенъ си фальба фалетъ, 
Чи е юнакъ надъ юнаци: 
Училъ ги е научилъ ги 
Да си уратъ съсъ уралу, 
Бела пшеница да сеетъ. 
Сдържите са, ясни звезди, 
Сдържите са, фафъ мое сарае, 
Та ми точите чисти кравни 
Чисти кравни булевити, 
Дривенъ ми е фафъ сарае, 



Та си гу гозба гостите, 
Съсъ кравии гу фалъба фалите» 
Събрали са ясни звезди 
Събрали са фафъ сарае, 
Заточили чисти кравни 
Чисти кравни булевнти. 
Дривенъ ми е фафъ сарае 
Та си гу гозба гостетъ. 
Па са звезди подрукнали: 
«Чуйте, моми, на земе-та! 
Съберите са фафъ селу-ту 
Фафъ селу-ту у стара кмета, 
Повийте ми бели китки 
Та си уралу накичите; 
Фафъ селу-ту Дривенъ юнакъ 
Та ми седналъ на уралу, 
Въ десна му рока чисти кравни 
Чисти кравни утъ небе-ту, 
Седналъ ми на трапеза 
Та си ва гозба гости, 
Чи му е личенъ-день 
Личенъ-день Дривинъ-день». 
Събрали са малки моми 
Малки моми у стара кмета, 
На дори му златну уралу, 
При уралу малки моми, 
Накичили гу съ бели китки. 
Спусналъ ми са йогненъ облакъ 
И съсъ облакъ Дривенъ юнакъ, 
Дрехи му са позлатили, 
Та ми седналъ на уралу 
На уралу на трапеза; 
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Искара си чисти кравни 
Та си моми гозба гости. 
> ста му са иозлатили 55 
Та хми вели ютговори: 
«Моми ле малки сруйки, 
Я' ми хору иоиграйте. 
На тришь ми хору завъртите 
Завъртите на уралу: 60 
Ду година ми урете 
Урете ми на поле-ту, 
Сеете ми бела пшеница, 
Па ми сте на ситна жетва. 

Слѣдоюща-та пѣсна испѣвали тога като играели 
около урало-то. 

П Е С Н А 2. 

Мили друшки малки сруйки, 
Днесъ ми е личенъ-день 
Личенъ-день Дривинъ-день. 
Слезалъ ми Дривенъ юнакъ-, 
Та ми седналъ на уралу, 5 
Подалъ ни е чисти кравни, 
Гостилъ на е на транеза, 
Златну ми уралу посривалъ, 
Чи ша ми хору играете: 
Тришь ми хору завъртите 10 
На уралу на трапеза, 
Ду година сте на ситна жетва. 
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Злата Майка: вѣрували че тия съдила на звезди-
те, и тие я имали като майка. 

Асрици: значи нламенести като пламень-тъ на 
огань-тъ. 

Дривинъ-день: билъ големъ праздникъ на наши-те 
дедове кога-то зафащали хармане-те. 

Дривенъ: за него вѣрували, че той слезалъ отъ не-
бе-то и научилъ человѣци-те да уратъ, и послѣ да 
вършеетъ пшеница-та. 

Сдържите: съберите са. 
Булевити: значи много бели. 
Сруйки: значи друшки. 
Ситна: съ големи класе. 
Лосривалъ: значи укичовалъ съсъ разни цвете-та, 

кои-то набирали моми-те. 



ХТІ. 

л и ч е н ъ - д е н ь и з о ч н а - д е н е . 

Кога-та немало дъждъ трнмнна селени отъ най-
стари-те събирали моми, и пременовали съ китки 
една момичка сиракъ отъ баща и отъ майка, та я ка-
рали по село-то и пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1 . 

Воже ле, Игне Ѣоже, 
Фальба ти, Воже, на земе-та! 
Чи си, Боже, рану умисли 
Рану йоще на Изочна-дене, 
Та йотключи ясни сарае, 5 
Де ми спие ясну слънце, 
Чи утъ тебе изимъ нема 
Да си грее тука долу 
Тука долу на земе-та. 
Та изгрелу ясну слънце, 10 
Изгрелу е тука долу 
Тука долу на поле-ту, 
Дугодилу ясни зари 



Ясни зари фъ наще града, 
Фъ наше града на ниви-ге 
На ниви-те на пшенини-те; 
Грелу ми е що е грелу 
Сега малу три нидели, 
Поле са узеленилу, 
Пшеница пораснала, 
Класе-те са расленили. 
Разеди са Дъжна Бога 
Разеди са налюти са, 
Чи са моми ни излели 
Да закаратъ малка мома. 
Малка мома бизъ бабайку 
Бизъ бабайку и бизъ майка, 
Пременили е' наредили е, 
Съсъ китки е' накичилл; 
Та е каратъ низъ града гулема, 
Фоди мома утъ къща на къща 
Та си е' дарба даруватъ, 
Студна е вода полеватъ 
Утъ глава-та ду ноги-те; 
Сега моми каилъ ни сганали 
Да закаратъ малка мома, 
Та са Бога налютилъ, 
Дребна си роса ни роси; 
Иоще е наетъ сторилъ: 
Три години поминали, 
Дуръ тога си роса роси! 
Пшеници-те веке повенали 
Повенали посъхнали. 
Я ти са мольба молиме, 
Да заключишъ сарае-те. 
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Три дни слънце да ми спие, 
Да ни грее тука долу 
Тука долу на поле-ту: 
Умилилъ са Дъжна-Бога 
Да йотключи ду белъ кладнецъ, 
Де му са облаци-те 
Облаци-те и магли-те, 
Утъ кладнецъ си вода пиетъ, 
Та са роса приросили 
Приросили на поле-ту, 
Класе те са улебнали; 
Ега дойде Еебна Юда 
Еебна Юда Самувила, 
Фъ десна хи ръка златна сърпа, 
Фъ лева хи ръка лебни класе, 
Та ти, Боже, курбанъ колеме, 
Бела ти пшеница носиме, 
Песна ти, Боже, пееме 
Чи е жетва застигнала; 
Малки моми на поле-ту 
Та си жнеетъ и си пеетъ, 
Съсъ песна та фальба фалетъ! 
ІІели моми ни утпели 
Мольба хми е на небе-ту. 
Разеди са Игне Бога 
Разеди са налюти са, 
Та си прати угласина 
Та са рукна и подрукна: 
«Слънце ле ясну слънце, 
Лу де да си тука да си! 
Потръгни си ясни зари 
Да ни греешъ на земе-та, 
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Чи е иоле присъханалу, 
Присъхнали пшеници-те, 
Класе- ге са расленили. 
Разедилъ са Діжна Бога 
Чи си греешъ сега малу 
Сега малу три нидели, 
Та си кладнецъ заключилъ, 
Прогонилъ е облаци-те 
Облаци-те и магли-те, 
Та си вода ни пиетъ, 
Ни си росетъ дребна роса». 
Рече угласина ни утрече, 
Чулу ми ясну слънце, 
Та си зари потръгналу, 
Та си флезе фафъ сарае, 
Та си еде и си пие. 
Флелу си фъ худае-та 
Дека му е първу любу, 
Та хи спие на скути, 
Три дни ми слънце спие, 
Три дни ми слънце ни изгрева. 
Дъжна Бога каилъ ни станалъ 
Ни йотключе ду белъ кладнецъ 
Туку са йоіце разедилъ: 
Заключилъ е облаци-те 
Облаци-те и магли-те, 
Та ми роса ни росили 
Сега малу три месеца! 
Излели са малки моми 
Излели са низъ полету 
Та си виетъ бели роки 
Та си плачетъ и си викатъ, 
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Па хми Бога мольба ни чуе! 
Излелъ ми е старъ баларинъ 
Та си на звезда курбанъ коле, 
Иоще хи са мольба моли: 
< 3везду ле ясна зору, 
Какъ си греешъ на високу 
На високу на небе-ту, 
Виде ли, звезду, ли ни виде 
Кой е, звсзду, гюнефъ чпнилъ 
Гюнефъ сторилъ дуръ на Бога? 
Та са е мощне налютилъ, 
Заключилъ е облади-те 
Облаци-те и маглите. 
Та са ни росили сега малу 
Сега малу три месеца: 
Кой е гюнефъ сторилъ, 
Царе е веке наетъ сторилъ 
Да му сече руса глава». 
Курбанъ коле старъ биларинъ 
На звезда са мольба моли, 
Та са звезда прорукнала: 
«Старъ биларинъ мой клавине, 
Що ми са мольба молишъ 
Та ми курбанъ колешъ? 
Никой ми понефъ ни еторилъ! 
Фъ ваше града хадетъ устаналъ: 
Ега са Бога налютева 
Та ни роси дребна роса— 
Събиратъ са малки моми 
Та са шетатъ низъ града гулема, 
Де си има малка мома, 
Малка мома бизъ бабайку 
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Бизъ бабайку и бизъ майка, 
Пременили малка мома, 
Пременили е наредили е, 
Съеъ китки е накичили; 
Та е каратъ низъ града гулема, 
Фоди си мома утъ къща на къща 
Та си е дарба даруватъ, 
Студна е вода полеватъ 
Утъ глава-та ду ноги-те, 
На Бога екурбанъ! 
Та са на Бога нажелилу 
Нажелилу натъжилу, 

о * * 

Иотключилъ е белъ кладнецъ, 
Напили са облаци-те 
Облаци-те и магли-те, 
Заросили дребна роса; 
Сега моми каилъ ни станали. 
Малка мома ни закарали, 
Та са е Бога налкѵгилъ, 
Сеге века наетъ сторилъ: 
Три месеца роса ни росилъ, 
Йоще три години да ни роси\ 
Дуръ и поле да исъхне, 
Пшеници-те да похренатъ. 
Иди ми старъ биларѵнг, 
Събери ми малки моми, 
Та ми са шетай низъ града гулема 
Утъ къща на къща, 
Да ми терашъ малка мома, 
Малка мома бизъ бабайку 
Бизъ бабайку и бизъ майка, 
Пременувашъ е' наредувашъ, 
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Съсъ китки е накичовашъ, 
Съсъ вода е полевашъ, 
Фтреснала са потреснала 
Та си е малка пгтерица, 
На Бога са мольба моли: 
Боже ле Дъжне Боже, 
Смили са мене, Боже, 
Омили са нажели са, 
Рекина самъ утъ бабайку 
Утъ бабайку и утъ майка, 
Яиіцу ми, Боже, фъ къщи! 
Та си фоде низъ града 
Утъ къща на къща, 
Та си ма дарба даруватъ 
Лебецъ, Боже, и нисуда, 
Полеватъ ма студна вода: 
Полей ги, Боже, ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса, 
Белкимъ са класете улебнали, 
Да си жнеетъ малки моми. 
Ка' си пее малка мома 
На Бога са нажелилу 
Нажелилу натъжилу, 
Заросилъ е ситенъ дъждецъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса; 
Задала са Небна Юда 
Небна Юда Самувила, 
Фъ десна хи рока златна сърпа, 
Фъ лева хи рока лебни класе». 
Рече звезда ни угрече 
Закрила са на небе-ту, 
Та са веке нивидела. 



Старъ биларпнъ фафъ града гулема, 
Събралъ си е малки моми, 
Та са гаета низъ града гулема 
Та си фоди утъ къіца на къща, 
Дуръ си намери малка мома, 
Малка мома бизъ бабайку 
Бизъ бабайку и бизъ майка. 
ІІремееилъ е сама царе, 
Пременилъ е варедилъ е, 
Малки е моми накичили; 
Излела е млада невеста 
Млада невеса утъ сарае. 
Изнела е тестие-та 
Поле.та е малка моѵа 
Утъ глава-та ду ноги-те. 
Фтреснала са малка мома 
Фтреснала са потреснала 
Та си е малка пиперица, 
На Бога са мольба моли: 
«Боже ле Дълсне Бѵже, 
Сми.ти са мене Боже, 
Смили са нажелп са, 
Рекчна самъ утъ бабайку 

-Утъ бабайку и утъ майка, 
Нищу ми, Боже, фъ къщи! 
Та си фоде низъ града 
Утъ къіца на къща, 
Та си ма дарба даруватъ 
Лебецъ, Боже. и нисуда, 
Полеватъ ма студна вода: 
Полей ги, Боже, ситенъ дъжлець 
Ситенъ дъждецъ дребна роса; 



Задала са Неина Юда 
Небна Юда Саііувила. 
Фъ десна хи рока златна сърпа 
Фъ лева хи рока леПни класе». 
Пела мома прппела, 
Царе е дарба дарува. 
Три хи алтана лепналъ 
На глава-та на гърлу-ту,— 
ІІа ми фоди утъ къіца на къща, 
Та си песна припева, 
На бога са мольба моли. 
Дуръ са на Бога нажели.ту 
Н а желилу натъжилу, 
Иоключилъ е ду белъ кладнедъ. 
Спусна.ти са облаци-те 
Облаци-те и магли-те, 
Напили са студна вода, 
Заросили ситенъ дъждецъ 
Сигенъ дъждецъ дребна роса, 
Приросили долу на поле-ту, 
Класе-те са улебналп. 
Зададе са Еебна Юда 
Неіна Юда Самувила, 
Фъ десна хи рока златна сърпа 
Фъ лева хи рока лебни класе, 
Привила си лебни класе 
Привила ги на глава-та; 
Шетнала са низъ града 
Та ми фоди утъ къіца на къща, 
Събира си малки моми, 
Да излезатъ на поле-ту, 
Да си жнеетъ ппіеници-те-
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Дадс Господъ и натдаде, 270 
Протегналъ си десна ръка 
Протегналъ е на поле-ту, 
Та си прироси ситенъ дъжденъ 
Ситенъ дъждецъ дребна роса 
Заръчела Небна Юда 275 
Небна Юда Самунила 
Заръчела поръчела: 
Ега са върнатъ утъ поле-ту 
Утъ поле-ту утъ л.етвпца, 
На Иогне си курбанъ колетъ— 280 
Чи са йоще рану умисли 
Та йотключи яспи сарие. 
Та искара ясну слънце 
Да си грге на поле-ту 
На поле-ту на ниви-те. 285 
Та си поле узеленилу, 
Пніеница е пораснала, 
Класе-те са расленили. 

Игне: билъ Богъ на огань-тъ съдилъ и на слън-
це-то-

Дугодилу: значи управилу, упрелу. 

Расленили: Значи дали много берекетъ. 

Дъжна: былъ Богъ на дъждъ-тъ. 
Улебнали: лебъ фанали. 

Небна Юда: седела на небе-то, а слевала и на 
земя-та и учила человѣци-те за звезди-тс що са на 
небе-то. 

2 1 * 
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Угласит: тилелинъ 
Елавинъ: магиосникъ. 
Похренатъ: извенатъ. 
ІІиперица: пиперуда. 
Омили са: помилуй ме. 



X V I I . 

л и ч ш - д ш г р о з д и н ъ - д ш . 

Гроздицу ле Самудіш, 
При Бога ми седишъ, 
При Бога на небе ту, 
Та си флевашъ фафъ бахче-ту, 
Та си берешъ белу грозде, 
На Рую си вину точишъ 
Та гу служба служишъ 
II му са мольба молишъ: 
«Боже ле, Гую Боже, 
Изметъ ти, Боже, праве 
Сега малу три години, 
Та ти бера белу грозде, 
Та ти точе руйну вину 
И та служба служе: 
Сега ми изимъ давашъ 
Да си флеза фафъ бахче-ту, 
Да искарамъ ду три лози? 
Крали Марку фафъ сарае, 
Ша ги носи долу на земе-та, 
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Фъ сарае си лоле ссе: 20 
Та си бере белу грозде. 
Та си праіш руйну внну; 
Ега бере белу грозде 
Мене си курбанъ коле: 
Ега бере на Гроздннъ-день 25 
Лоза му на глава-та, 
Ега прави руйну вину 
Тебе си курбанъ коле, 
Чеше му фафъ рока-та 
И фафъ чеше руйнѵ вину». 30 
Бога ти изимъ даде, 
Та искара ду три лози, 
Подаде ги на Крали Марку, 
Донеее ги долу на земе-та, 
Та ги сее фафъ сарае; 35 
Направилъ ти личенъ-день 
Личенъ-день Гроздинъ-день. 
Та ти курбанъ коле— 
Пу земе-та белу грозде 
Белу грозде руйну вину. 40 
Фальба та Гроздице фалиме! 
Днесъ ти е личенъ-день, 
Та ти курбанъ колеме; 
Деветъ са моми на лозе-ту. 
На глава си лоза повили, 45 
Та ти са мольба молетъ: 
Да си спуснешъ десну крилу 
Десну крилу на лозе-ту 
Да гу бранишъ утъ неволе! 
Ду година ти хору играеме 50 
И съсъ лоза на глава-та, 
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На лоза-та белу грозде: 
Хуй, хуй, Гроздицс, 
Мольба ни чуешъ! 
Спуена си десву крилу 55 
Присеии си лозе-ту. 

Рую: вѣрували че той изнамерилъ вино-то, и му 
колели курбанъ като на Бога. 
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Едно время :іредъ его години иъсело-то Бзня колели 
курбанъ три краии, кои-то купувалиселскіктоваира-
вили есень-та « коло Димитровъ-день, казували че 
тога тие излели отъ Ерпй-земл, и замина.іи презъ 
Дунавъ като по сухо, оащо-то Водпнъ юнакъ или 
Водна Во?а заповѣдалъ та са замръзналъ Дунавъ, и 
цоминали но него нито единъ да загине, или ноги-те 
да си укваси, за това' тогашний-тъ войвода поръчелъ 
и писалъ сѣка година онойзи день да празднувачд. и 
да колетъ курбанъ; отъ тога' останало хадетъ и въ 
сѣко село колели курбанъ по три крави; сички-те 
излевали близо до нѣкоя рѣка и тамо старий-тъ кмета 
закалалъ три-те крави; кога то колелъ курбанъ-тъ 
сички-те билп обрун;ени съсъ сабя, пушка, пищо.іи 
и хатагане: въ р.рѣме то кога-то колелъ курбанъ-тъ 
сички-те фърлели пушки, а моми и хънки пѣяли слѣ-
доюіца-та пѣсна. 

п к с н А 1 

Боже ле Водне ле. 
Боже ле ВоОнне ле\ 
Крайна са земе заселила 



Заселила приселила; 
Та ми поле заурали 
Заурали ириурали. 
Плачба са веке заплакали 
Де да уратъ, де да сеетъ, 
Де да пасатъ волове-те, 
Волове-те сиву сгаду, 
Плачба си е дуръ при кралс; 
Я са крале чудумъ чуди 
ІЦо да прави іпо да стори. 
Закаралъ си млади юнаци 
Млади юнапи малки моми, 
Та ги кара низъ поле-ту, 
Та си поле исфодилъ, 
Прикаралъ си ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми 
Та си дойде на белъ Дунавъ. 
Дутекалъ Дунавъ притекаль, 
Та си Дунавъ ни плива; 
Та са чудумъ чуди 
Що да прави що да стори: 
Та ми седи на Дунавъ 
Сега' малу три месеца. 
Зададе са Юда Самувила 
Та му дума и говори: 
«Е, ти ъ-ралю Ерайна кралю. 
Що ми седишъ на белъ Дунавъ 
ІЦо ми седимъ и ми чекашъ 
Ни си фодишъ фафъ сарае? 
Чи утъ Вога изимъ немашъ 
Да заминешъ ду белъ Дунавт, 
Да заминешъ да испливашъ. 



Аку ти сгі земе заселила 
Заселнла ириселила— 
Да закарагаъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Да си идешъ фафъ гора-та 
Фафъ гора-та на Гтана, 
Та си гора заселювагаъ; 
Фафъ гора си града градишъ, 
Града градишъ кула висишъ. 
Та са годишъ и са женингь. 
ГЬ рве ти либе доста дюлберъ 
Та са съсъ либе сфодювашъ, 
Та ти ражда мъжку дете 
Мъжку дете нипіенлие 
Нишенлие чудувиту, 
Мъжку дете Сада крале; 
Дуръ да си дете порасне, 
Да порасне на двасте години 
На гора са заселила 
Заселила приселила. 
Сада крале ни са годи 
Ни са годи ни са жени; 
Лу си наетъ сторилъ, 
Да закара млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да си тера друга земе 
Друга земе запустена 
Запустена ни заселена, 
Де са йоще ни урали 
Ни урали ни посели.» 
Рече Юда ни утрече 
Та ми са крале повърна. 
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Ни ми седи фафъ сарае, 
Лу утиде фафъ гора-та 
Фафъ гора-та на Вавана. 
Пуста гора запустена, 
Юда ми йоще ни стт.пнала, 
Пиле ми йоще ни фъркналу; 
Та си крале града гради, 
Та си гора засели, 
Ни е пуста запустена. 
Бендиса си малка мома, 
Малка мома моіцне гюзелъ 
Мощне гю.яелъ мощне дюлберт. 
Утъ лику хи ясну слънце, 
Въ гръди хи ясна месечина, 
Въ скути хи дребни звезди. 
Родила му мъжку дете 
Мъжку дете нишенлие 
Нишенлие чудувиту, 
Чи си има златни криле 
Та си фърка на високу; 
Раста ми Сида крале 
Раста ми порасна ми, 
Юнакъ веке да са годи 
Да са годи да с-а жени. 
Я са гора заселила 
Заселила приселила! 
Ни си пасатъ волове-те 
Волове-те сиву стаду. 
Плачь утиде фафъ сарае, 
Фафъ сарае дуръ на крале. 
Заплакали млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 



Заплакали завикали. 
Чи са фъ гора закарали. 
Та са карали малу нлогу 
Малу млогу тра нидели, 
Ото юнака погинали 
€то юнака малки моми. 
Та ми крале заплака 
Заплака ми завика ми! 
Та са чуд-і що да пр.чни. 
Чи ни знае де'да иде, 
Та гу дремка нападнала 
Тебе са, Боже, нажелилу 
Нажелилу натъжилу. 
Та си прати Юда Самуви.ъч 
Юда Самувила фафъ гора-та 
Фафъ гора-та фафъ сарае, 
Та с-а рукна и подрукна: 
«Е, ти, кралю, що ми плачешъ 
ІДо ми плачешъ и ми викатъ? 
Сега имашъ мъжку дете 
Мъжку дете нишенлие. 
Да му, кралю, тимбихъ чинишъ: 
Днесъ ниделе да с-а готви, 
Чи ша иде на белі Дунавъ, 
Иа Бога си курбанъ коле 
Курбанъ коле ду три крави, 
Та му са мольба моли 
Та му дума и говори: 
«Боже ле Водне ле 
Боже ле Воднне ле, 
Какъ ти, Боже, курбанъ коле 
Спусни си десна рока 



Десна ти рока на белъ Дунавъ, 
Да еа Дунавъ замръзне 
Да замръзне да поледне. 
Да си Дунавь замина, 
Да замина съсъ юнаци 
Съсъ юнаци и съсъ моми, 
Да си ида на поле-ту 
Що си ми е пусту запустену — 
Де си йоше ни уратъ, 
Де си йоіце ни сеетъ, 
Да ми уратъ малки моми 
Да ми уратъ да ми сееіъ -
Та си граде нона града. 
Па си зевамъ златна кондиле 
Златна кондиле мурекепа, 
Та писувамъ бела книга 
Бела книга църну писму, 
Заклевамъ си ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми 
Заклевамъ ги приклевамъ ги: 
Ега' си веке лету помине, 
Задава са люта зима 
Люта зима снегувита, 
Да излеватъ на белъ Дунавъ 
Да ти курбанъ колетъ, 
Да ти колетъ ду три крави, 
Чи си спусналъ десна цока 
Десва ти рока на белъ Дунавъ, 
Та са Дунавъ замръзналъ 
Замръзналъ са поледнилъ са, 
Та самъ Дунавъ заминалъ, 
Та самъ поле заселилъ. 



Кккъ ми курбанъ коле 
Та са мольба моли, 
Замръзналъ са ду белъ Дунавъ 
Замръзналъ са поледнилъ са; 
Сада крале заминува. 
Зампнуватъ ду млади юнаци 
Млади юнаци малки моми. 
Богъ да бие Дѵвна крале, 
Закаралъ си еилна войске, 
Силна войске се' юнаци 
Се юнаци инатчии, 
фафь рока хми люта с}>ела 
Люта срела злишнъ камень, 
Та са бо])ба боретт, 
Иоще малу борба си надборили 
Да излезе малка мома 
Да са рукпе и подрукне 
«Ши си, лету, иди, 
Да си дойде веке зима 
Зима веке снегувита»— 
Иоше речь-та ни утрекла, 
оадули са ветрове-те 
Ветрове-те фуртуни-те 
Студни ветрове снегувити, 
Задала са люта зима 
Люта зима снегувита, 
Дивна крале ни са училъ 
Ни са училъ ни си трае, 
Та си е крале замръзналъ. 
Сллна му войске замръзнала, 
Силна му войске млади юнаци 
Сухи сухаре са подървили! 
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Сада крале ца поле-ту, 
Та еи гради силна града, 
Та си поле заселска; 
Урали ми малки моми 
Урали ми и мп сели. '-(.К) 
Рече Юда ни утрече 
Па си. Боже. фъркна. 
Крале си каилъ станалъ, 
Та си рукна милна снна 
Та му дума и гоіюри: 205 
«Сину ле Сада кралю. 
Доста ми. сину. седишъ фафі. гора-та 
фафъ гора-та на Бавини.' 
Чи са гора заселила 
Заселила приселила: 210 
Юнаци са карба закарали 
Юнаци малки моми. 
Закарай, сину. млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Та ми иди тука долу 215 
Тука долу на белъ Дунавъ, 
Де си е пусту поле 
Пусту поле заиустену, 
Та гу, сину, заселевашъ.» 
Сада му вели ютговори: 220 
„Тате ле мили тате, 
Що ми, тате. думашъ 
Думашъ, тате, и говоришъ? 
Мене ми Юда думала 
Думала, тате, говорила, 225 
Ду ниделе ша излеза. 
Рече Сада крале ни утрече, 
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Та си съпра млади юнаци 
Млади юнаци малки моми. 
Закара сиду три крави— 
Та си яхна бхрза-та коне, 
Копна коне низъ полету 
Та си поле прикара, 
Тръгналъ си млади юнаци 
Млади юнаци малки моми 
Та ми е на белъ Дунавъ. 
Белъ ми Дунавъ дутекплъ 
Дутекалъ ми притекллъ, 
Да гу плнва ни са плива, 
Да замине ни са заминува, 
Та са чуди що да прави: 
Чи да са назадъ върне, 
Каралъ му са бабайку му 
Бабайку му и майка му 
Я си слезе утъ бърза-та коне, 
На Бога си курбанъ ко.те, 
Курбанъ коле ду три крави, 
Та му са мольба моли 
Та му дума и говори: 
«Боше ле Бодне ле, 
Боже ле Водине ле, 
Какъ ти, Боже, курбанъ коле 
Курбанъ коле ду три крави. 
Спусни си десна рока 
Десна ти рока на белъ Дунавъ, 
Да си Дунавъ замръзне 
Да замръзне да поледне, 
Да си Дунавъ замина. 
Да замина съсъ юнаци 



Съсъ юнаци и съсъ моми, 
Да си ида на поле-ту 
Що си ми е запустену, 
Де си йоще ни уратъ, 
Де си йоще ни сеетъ, 
Да ми уратъ малки моми 
Да ми уратъ да ми сеетъ, 
Та си граде нова града. 
Та си зевамъ златна кондиле 
Златна кондиле, мурекепа, 
Та писувамъ бела книга, 
Бела книга църну пислу, 
Заклевамъ си ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми, 
Заклевамъ ги приклевамъ ги: 
Ега' си веке лету помине. 
Задава са люта зима 
Люта зима снегувита. 
Да. излеватъ на белъ Дунавъ, 
Да ти курбанъ колетъ, 
Да ти колетъ ду три крави, 
Чи си спусналъ десна рока 
Десна ти рока на белъ Дунавъ, 
Та са Дунавъ замръзналъ, 
Замръзналъ са поледнилъ са, 
Та самъ Дунавъ заминалъ, 
Та самъ поле заселилъ.» 
Сада ми крале курбанъ коле, 
Курбанъ коле мольба са моли, 
Замръзналъ са ду белъ Дунавъ, 
Замръзналъ са поледнилъ са, 
Та си Дунавъ заминува, 



Заминали ду млаци юнаци 
Млади юнаци малки моми. 
Богъ да бие Дивпа і;рале, 
Днвна крале поднвгиъ са\ 
Закаралъ еи силна воиске, 
Силна войске ее юнаци 
Се юнаци инатчив— 
Фафъ рока хми люта срела 
Люта срела. златепъ каменъ, 
Съсъ крале са борПа борн, 
Та са боретъ малу млогу. 
Малу млогу три месеца, 
Налютилъ са Днвна крале 
Йоще малу си надборилъ, 
Иоще малу Сада ми крале падналъ 
Д)ръ излезе малка мома 
Та са рукна и подрукна 
«Иди си. лету, иди, 
Да си дойде веке зима 
Зима веке снегувита". 
Иоіце рече ни утрече 
Задули са ветрове-те 
Ветрове-те фуртуни-те, 
Студни ветрове снегувити, 
Задала са люта зима 
Люта зима снегувита; 
Дивна крале ни са училъ 
Ни са училъ ни си трае, 
Дуръ си веке замръзналъ, 
Силна му войске замръзнала, 
Силна му войске млади юнаци 
Сухи сухаре са подървили! 
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Сада крале борба сн надбори! 
Сада крале на поле-ту, 
Награди си силна града 
Силна града нишенлие. 
Та си поле заселева; 
Урали ми малки моми 
Урали ми и ми сели. 
Седна ми крале фафъ сарае, 

• 'Га си зева златна конлиле 
Златна кондиле. мурекепа, 
Та ІІИС) ва бела книга, 
Бела книга църну писму, 
Заклева си ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми, 
Заклева ги приклева ги: 
«Лу да си лету помине, 
Да са зададе люта зима 
Люта зима снегувита, 
Да излеватъ на белъ Дунавъ, 
Да ти. Боже, курбанъ колетъ, 
Да ти колетъ ду три крави. 
Утъ тога хадетъ устаналу 
Фъ наше града и фафъ селу, 
Та излева млада царе 
Млада царе стара кмета 
На река-та на белъ Дунавъ, 
Н:: излева самъ самичекъ, 
Я закарува ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми, 
Та ти, Боже, курбанъ коле, 
Еурбанъ ти коле ду три крави, 
Та си гости ду млади юнаци 
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Млади юнаци малки моми, 
Да си помнетъ да си знаетъ: 
Чи си спусналъ десна рока 
Десна рока на белъ Дунавъ, 
Та са Дунавъ замръзналъ 

360 

Замръзналъ са поледнилъ са— 
Заминалъ си Сада крале, 
Съсъ крале ду млади юнаци 865 
Ду млади юнаци малки моми, 
Та си поле заселилъ, 
Що си билу запустену. 

До гдѣ-то старий-тъ кмета да заколе три-те кра-
ви, и да са згответъ манжи-те. моми-те и хънки-
те испѣвали горня-та пѣсна; послѣ слагали трапези-
те и три отъ тѣхъ угивали въ село-то да, срукатъ се-
лени-те на курбанъ-тъ, кои-то утивали на река-та 
като си зготвювалъ сѣкой единъ накво-то можелъ и 
сакалъ; три-те моми обиколевали село-то и пѣяли 
слѣдоюща-та пѣсна. 

п Е с н А 2. 

Чуйте ми млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Млади юнаци съ млади хънки! 
Излелъ ми е млада царе 
Млада царе стара кмета 
Та ми слезе на река-та 

о 

На река-та на белъ Дунавъ, 
На Вога си курбанъ коле, 
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Курбанъ коле ду три крави, 
Да еа знае сега малу 
Сега малу ду хилица: 
Седели сме на край-земе 
На край-земе фафъ гора-та 
фафъ гора-та на Бавана, 
Де са сме доста заплодили, 
Та сме земе заселили 
Заселили приселили! 
Карба са закарали млади юнаци 
Млади юнаци малки моми. 
Та са на Бога нажелилу 
Нажелилу натъжилу, 
Пратилъ си Юда Самувила, 
Пратилъ е фафъ сарае 
Да си дума на войвода, 
Да си прати Сада крале 
Да гу прати на белъ Дунавъ. 
На белъ Дунавъ пусту поле 
ІІусту поле запустену, 
Де ми никой ни седналъ, 
Лу ми седналъ Дивна крале, 
Та си поле заптисалъ; 
Я ми йоще ни уралъ, 
Я ми йоще ни селъ, 
Лу са шеталъ низъ гора-та 
Низъ гора-та планина-та. 
Дуръ са на Бога нажелилу 
Нажелилу натъжилу: 
Поле си е доста уравиту, 
Я си е пусту запустену! 
Та си наетъ сторилъ, 



Да са поле засели. 
Сада крале на белъ Дунавъ, 
Я са чудумъ чуди 
Какъ да плива ду белъ Дунавъ 
Какъ да плива да зимине. 
Па му Бога ардамъ усторилъ, 
Спусналъ сн десна рока 
Та си Дунавъ замръзналъ, 
Та си Дунавъ поледнилъ, 
Та си Дунавъ заминалъ 
Заминалъ си Дунавъ поминалъ 
Надборилъ си Дивна крале. 
Та си поле заселилъ. 
Я си писалъ и написалъ 
Написалъ си бела книга, 
Бела книга църну писму: 
Млада царе сгара кмета, 
Ега си е люта зима, 
Да си слева на белъ Дунавъ, 
Да си слева курбанъ да коле, 
Курбанъ да коле ду три крави 
Та да си гозба гости, 
Да си гости млади юнаци 
Млади юнаци малки моми— 
Та ма прати фафъ селу-ту 
Хаберъ да ви чивамъ. 
Сега веке да дойдете 
Да дойдете на белъ Дунавъ, 
Де ва чекатъ малки моми 
Малки моми млади хънки; 
Сложили са трапези-те, 
Чи ва царе гозба гости. 
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Мома-та като изобиколевала еело-то и иепѣвала 
гория-та пѣсна, сички-те селени младиистари. жени 
и баби и моми зевали си манжи-те, кои-то готвили 
дома си, и утивали на рѣка-та, та седнували на тра-
пеза-та, моми-те правилихизметъипѣячислѣдоюща-
та пѣсна. 

ПЕСНА 3 . 

Еште ми, юнади, пийте ми, 
Еште ми, юнаци малки моми 
Еште ми крава ветица, 
Пийте ми руйну вину 
Руйну вину тригодишну; 5 
Пратилъ гу Рую юнакъ. 
Пратилъ гу утъ Край-земе 
Утъ Край-земе утъ море-ту, 
Пратилъ гу съсъ Юда 
Съсъ Юда Самувила, 10 
Та хи заръкъ заръчелъ: 
«Да кажешъ Юду, на Сада, 
Заселилъ си пусту поле 
Пусту поле запустену, 
Та си уратъ малки моми 15 
Та си уратъ и си сеетъ. 
Я за мене на умъ ни му иде. 
Да ми сее бела лоза, 
Да са роди белу грозде 
Велу грозде и цървену, 20 
Да си прави руйну вину 
Руйну вину тригодишну: 
Утъ Бога ни е просгу, 
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Хала.ть му Бога ни чини, 
Какъ си курбанъ коле 
Та си гости млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Я да си ги служба ни служи 
Да ги служи руйну вину 
Руйну вину тригодишну; 
Та си на мене думилелъ, 
Та му пращамъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 
Я да му, Юду кажешъ: 
Да си каилъ ни стане 
Да ни сее бела лоза, 
Да си роди белу грозде 
Белу грозде и цървену, 
Да с-и прави руйну вину 
Руйну виву тригодишну, 
Фалилъ ма е на Ераи-Земе 
Та ми курбанъ колелъ; 
Сега веке да ма ни фали, 
Ша си прате Мора Юда 
Мора Юда Самувила, 
Да му сече руса глава, 
Чи ма е ни саидисалъ: 
Какъ си града градилъ 
Сега веке три години. 
Курбанъ ми йоще ни заклалъ! 
Мольба ми са йоще ни молилъ! 
Туку си, Юду, йоще трае, 
Иоіце са, Юду ни люте 
Ни са люте разедевамь». 
Какъ си дсйде Юда Самувила, 



Подаде си руйну вину 
Руйну вину тригодишну, 
Та му дума приговори— 
Сада крале са дусетилъ, 
Чи си лоза ни поселъ. 
На Юда са мольба ыоли, 
Да си иде на Ерай-земе, 
Да си флезе фафъ бахче-ту, 
Да си къцне бела лоза, 
Ега си е лсгу пролетѵ, 
Да му донесе фафъ сарае. 
Юда ми каилъ станала, 
Та утиде на Ерай-земе, 
Та си флезе фафъ бахче-ту, 
Къцнала си бела лоза -
Зададе са лету пролету, 
Та донесе бела лоза, 
Донесе е на Сада крале: 
Та си сее бела лоза 
Лоза сее фафъ бахче-ту. 
Та си праща белакнига, 
Вела книга църну писму, 
Съсъ книганапева: 
«Еле ми младивойводи! 
Какъ самъ поле заселилъ 
Сега веке три години, 
Малки са моми урали 
Урали са и са сели, 
Сели са бела пшеница; 
Я самъ веке забурилъ 
Чи сме били на Ерай-земе, 
Та сме сели бела лоза, 
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Та сме пили руйну вину 
Руйну внну григодипіну, 
Фальба сме фалили Рую юнакъ, 
Та му сме курбанъ колели, 
Чн на е веке научилъ 
Да правиме руйну вину; 
Сега дойде Юда Самувила 
Юда Самувила утъ Край-земе, 
Донесе ми бела лоза, 
Та самъ поселъ фафъ бахче-ту. 
Та са роди белу грозде 
Белу грозде и иървену, 
Направилъ самъ руйну вину 
Руйну вину тригодишну— 
Я ви са мольба моле, 
Да ми дойдете фафъ сарае, 
Да си ва служба служе 
Руйну вину тригодишну; 
Да си ва дарба даре, 
Да ва даре бела лоза 
Бела лоза утъ бахче-ту, 
Да сеете бела лоза, 
Да са роди белу грозде 
Белу грозде и цървену, 
Да правите руйну вину 
Руйну вину тригодишну; 
Да ми седнете на трапеза, 
Да служите млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да фалите Рую юнакъ, 
Да си му курбанъ колете; 
Еой ни дойде фъ мое града 
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Фъ мое града фафъ еарае. 
ІПа си прате ду млада войвода 
Да му сече руса глава». 
Писа крале ни утписа, 
Та си прати бела книга, 
Бела книга църну писму. 
Какъ видели войводи-те 
Какъ видели бела книга, 
Бела книга църну писму; 
Яхнали си бърза-та коне, 
Та ми фъ града дошли, 
Фъ града дошли фафъ сарае, 
На крале селемъ дали. 
Та ги крале гозба гости, 
Та ги служи руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 
На си флезе фафъ бахче-ту, 
Та си къцна бела лоза, 
Та си ги дарба дари; 
Посели са войводи-те 
Посели са бела лоза, 
Родилу са белу грозде 
Белу грозде и цървену, 
Та си вину направили 
Руйну вину тригодишиу, 
На Рую си курбанъ колетъ 
Та си гу фальба фалетъ. 
Сега ни са веке ни дукривилу 
Чи сме усгавали Крайт-земе 
Та сме дошли на белъ Дунавъ: 
Урали сме на Крайна-земе 
Урали сме и сме сели, 
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Сели сме бела пшениц-і, 
Сели сме бела лоза, 
Та сме пили руйну вину 
Руйну вину тригодишну; 
Па сме дошли на белъ Дунавъ, 
Та сме сели бела пшеница, 
Та сме сели бела лоза, 
Та са ра;кда белу грозде 
Белу грозде и цървену, 
Пиеме си руйну вину 
Руйну вину тригодишну. 
Утъ тога хадетъ устаналу, 
Сада крале хадетъ уставилъ: 
Млада царе стара кмета 
Да си слева на река-та 
На река-та на белъ Дунавъ, 
Курбанъ да си коле, 
Да си коле ду три крави, 
Малки моми да ги гответъ; 
Я що си е наймалка-та мома, 
Да си фоди фъ Стамболъ града 
Фъ Стамболъ града фафъ сарае, 
Песна да. си пее, 
Съсъ песна юнаци събира 
Юнаци сьб.іра малки моми, 
Та ги кара на река-та 
На река-та на белъ Дунавъ, 
Та си ги гозба гости— 
Да ни хми са нажелилу 
Нажелилу натъжилу 
Чи си земе уетавили; 
Крайна-земе доста топленита, 
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Се си лету и пролету! 
Ни си иде люта зима 185 
Люта зима снегувита, 
Какъ си иде на белъ Дунавъ 
На белъ Дунавъ на поле-ту— 
На белъ Дунавъ Юда Самувила 
Та си рука и говори 190 
«Иди си, лету, иди, 
Чи си иде люта зима 
Люта зима снегувита» 
И да си е люта зима, 
Я си е поле уравиту, 195 
Та са ражда бела пшеница, 
Йоще са ражда белу грозде 
Велу грозде и цървену. 
Кат' да си сме на Край-земе\ 
На Край-земе ду белъ Дунавъ. 200 
Ду Дунавъ църну море, 
И на поле ду белъ ДуЕавъ, 
Ду белъ Дунавъ църну море, 
Доста хитъръ Сада крале 
Доста хитъръ доста иманъ, 205 
На поле-ту река тече, 
Убимелъ си и река белъ Дунавъ, 
Ду река море са вие 
Слану море низъ море-ту, 
Убимелъ си море църну море, 210 
А що си ми града наградилъ, 
Града си убимелъ силна Котлица— 
Чи си юнаци заплакали 
Заплакали завикали, 
Малки моми сълзи заронили, 215 
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Чи си земе уставили, 
Фалиа земе иофалена! 
Чуйна земе прочуена! 
Де си сеетъ малки моми 
II си сеетъ и си уратъ, 
Сеетъ си бёла пшеница 
Бела пшеница. бела лоза, 
Та си ражда белу грозде 
Белу грозде и цървену. 
ІІа крале му Ясна душе\ 
Чи си река убимелъ 
Убимелъ е ду белъ Дунавъ, 
Иоіце си море убимелъ 
Убимелъ гу църну море, 
Наградилъ си силна града 
Силна града нишенлие, 
Града си убимелъ силна Котлица 
Та си юнаци ни плачетъ, 
Малки моми сълзи ни ронетъ. 
Уставилъ си бела книга, 
Бела книга царну писму, 
Та си писалъ и заръчелъ 
И заръчелъ и поръчелъ: 
Ега си е личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Лазиръ-денъ, 
Да си слева млада царе 
Да си слева на река-та, 
На Бога си курбанъ коле, 
Курбанъ колз ду три крави, 
Та си гу фалъба фали — 
Ч и си каилъ станалъ 
Та си спусналъ десна рока, 
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Замръзналъ си ду белъ Дунавъ, 
Замръзналъ си Дунавъ поледнилъ си. 
Утъ тога си хадетъ усганалъ, 250 
Да си слева млада царе 
Да си слева на река-та, 
Курбанъ да си коле, 
Да си коле ду три крави, 
Да си гости ду млади юнаци 255 
Ду млади юнаци ыалки моми. 

Еато испѣвали горня-та иѣсна, ставали отъ тра-
пеза-та та играяли хоро и пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 4 . 

Боже ле Водне ле, 
Водне ле Водгше ле! 
Царе си писалъ 
Писалъ царе и нашерилъ 
Бела книга царну писму: 
Ега си е личенъ-день 
Личенъ-день Ііазиръ-денъ^ 
Млада царе фафъ сарае, 
Млада са царе пременува 
Пременува наредува; 
Та си слева на река-та, 
На река-та курбанъ коле, 
Курбанъ коле ду три крави, 
Та си гости юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те: 
Уй, уй, Боже ле, 

10 

15 



Уй, уй, Водне ле, 
Водне ле Водине ле! 
Сега ми царе на река-та, 
Сега ти курбанъ коле 
Та ти са мольба моли. 
Да гу бранишъ утъ неволе! 
Да е живъ ду година! 
Да си дойде Личень-день 
Личенъ-день Пазиръ-день— 
Па да слезе на река-та. 
Да ти курбанъ ко.те, 
Да ти коле ду три крави; 
Ма.тки моми ду година, 
'Гри си крави позлатили, 
Позлатили хми рогове-те; 
Млада царе малка мома. 
Какъ ми седи фафъ сарае, 
Та си плете белу сукну 
Белу сукну и свилену, 
Белу сукну позлатева, 
Белу сукну златна махрама; 
Сама мома фафъ гора-та 
Фафъ гора-та на стаду-ту, 
Та си фаща бела крава 
Вела крава и гиерена, 
Та хи мета златна махрама, 
Та си крава ноз.татила; 
Та е кара на белъ Дунавъ 
На белъ Дунавъ на река-та; 
Сама си мома на река-та, 
Дуръ да дойде бабайку хи 
Курбанъ, Воже, да ти коле, 
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Мома ти са мольба моли, 
Мольба, Боже, да хи чуешъ! 50 
Да е живъ млада царе 
Да е живъ ду година, 
Ду година ду Личенъ-денъ 
Ду личенъ-день Дазиръ-денъ. »• 

Водна: билъ Богъ, който съдилъ на води-те. 
Вавана: била гора прочуена на Ерай-земя, въ коя-

то гора седели Юди-те, кои-то правили хизметъ на 
Бога, 

Хилица: хиледа години. 
Уравиту: берекетлие. 
Ветица: значи курбанъ. 
Иманъ: умънъ, съсъ умъ. 
Убимелъ: назовалъ, 
Котлица: градъ големъ обграденъ съсъ кули и ка-

ле-та. 
Иазиръ-день: са зовалъ онойзи день, кога-то зафа-

щалъ Димитровекий месецъ. 



XIX. 

л н ч е н ъ - д е н ь к о л ч у в ъ - д е н ь . 

Въ село-то на пѣснонѣецъ-тъ Баня, както казва, едно 
врѣмя зима-та на день насвяти Никола, сѣкойединъ 
селенинъ утивалъ на река-та „ Кара-су" и фащалъ 
риба, или си купувалъ отъ пазаръ-тъ, та си зготвю-
валъ и гощавалъ кого сакалъ отъ махала-та; тъй пра-
вилъ сѣкой единъ селенинъ; но отъ селска страна 
самъ кметъ-тъ са пременувалъ съ харни-те и за въ 
праздникъ дрехи, и закарувалъ три до деветъ моми 
та утивалъ на «Еара-су» и съ дърво направено като 
курабче ловилъ риба, а моми-те стоели на край река-
та и пѣяли слѣдоюща-та пѣсна. 

П Е С Н А 1. 

Еолчу ле юначс ле, 
Хина ми крале фафъ сарае, 
Та си либи първе либе 
Първе либе дюлберъ Мила, 
Либи си е малу млогу 5 



Малу млогу три мисеца; 
Я си е веке ии либи, 
Чи му са нажелилу 
Нажелилу натъжилу. 
Шетналъ са фафъ гора-та 
Фафъ гора-та планина-та, 
Та си ловилъ дребна лова 
Дребна лова факли еребици; 
Утъ гора-та на море-ту, 
Та ми седналъ на бречина, 
Та си седелъ и са чудилъ. 
Де си виде перка риба 
Чи си плива на море-ту; 
Та си наетъ сторилъ 
Да си фане перка риба, 
Да е носи на майка си, 
Да му готви вечере-та, 
Фтегна рока да е фане, 
Я са риба потеглила, 
Та си е крале ни виде 
Де утиде де си плива, 
Та заплака и завика. 
Де гу чуе Юда Самувила, 
Та си слезе на море-ту, 
Та му дума и говори: 
«Царю ле Хина кралю, 
Що си седналъ на море-ту 
Та с.и плачешъ и си викашъ? 
Та ни фодишъ фафъ сарае 
Фафъ сарае при майка си. 
Сега та майка чека 
Да ти готви вечере-та, 
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Да ти сложи трапеза-за, 
Да ми седнешъ да вечерешъ, 
Я ти си седна.ть на бречина 
Та ми плачешъ и ми викашъ: 
Хаде, кралю, иди си! 
На майка са нажелилу 
Нажелилу натъжилу. 
Вчера самъ била фафъ сарае, 
Та та е люту клела 
Клела та люту приклевала 
Ичь хаиръ да ни видишъ! 
Чи са си доста забавилъ: 
Три дни си фъ гора седелъ 
Та си лова ловилъ.» 
Юду ле Юду Самувилу, 
Фъ гора самъ, Юду, ни седелъ, 
Дребна самъ лова ни ловилъ, 
Я са самъ доста шеталъ 
Низъ поле-ту и гора-та, 
Та самъ море ни виделъ: 
Какъ са шетахъ фафъ гора-та 
Та си видехъ слану море, 
Та си седнахъ на бречина. 
Море самъ доста бендисалъ, 
Я са море ни плива; 
Чи самъ виделъ перка риба, 
Та самъ рока спусналъ, 
Я са е риба скрила; 
Та са чудумъ чуде 
Що да праве що да сторе: 
Сорце ми на море-ту, 
Та си при майки ни фоде. 
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Ни хи носе дребна лова 70 
Да ми готви вечере-та.» 
Юда му вели ютговори: 
«Царю ле Хгта кралю, 
Нищу си, царю, ни виделъ 
Та ти е сорце на море-ту; 75 
Я да си море испливашъ 
Да си идешъ на поле-ту, 
Да си видишъ пусту поле 
Пусту поле запустену 
Какъ си йоще ни урали 80 
Ни урали ни са сели— 
Крале ми е дивенъ подивенъ^ 
Чи са шета пу гора-та 
Та си трева пасе, 
Какъ си пасе сиву стаду!— 85 
Я си е поле доста уралну, 
Чи да си, кралю, урешъ, 
Чи да си, кралю, сеешъ, 
Двашь ми, кралю, жнеешъ.» 
Ай ти Юду Самувилу! 90 
Мое са земе заселила. 
Та ми са юнаци закарали, 
Та ми са плачба плакали; 
Сега са чуде що да праве, 
Чи си поле ни устана— 95 
Та ми, Юду, думашъ 
Чи да си море испливамъ, 
Ша си виде пусту поле 
Пусту поле запустену, 
Я са море ни плива! 100 
Ни самъ виделъ перка риба 
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Де утиде що станала— 
И язъ, Юду, да си пливамъ 
Ша са даве фафъ море-ту: 
Сега, Юду, що да праве 105 
Що да праве іцо да сторе? 
Какъ да ида на поле-ту? 
Чи си море ни пливамъ. 
Юда му вели ютговори: 
«Царю ле, Хина кралю, 110 
Язъ ти, царю, думамъ 
Що да правишъ що да сгоришъ. 
Кураба Бога на небе-ту 
На небе-ту на езеру-ту, 
Та си прави курабе-те. 115 
Какъ си фодетъ Дефове-те 
На небе-ту при Бога, 
Да му изметъ чинатъ, 
Ясна звезда еа налютева 
Налютева разедева, 120 
Та хми изимъ ни дава 
Да си флезатъ фафъ сарае, 
Я ги праща на езеру-ту 
Да са банетъ да са миетъ, 
Езеру-ту си е доста сланиту, 125 
Да са плива ни са плива; 
Кураба бога каилъ става 
Та си праща милна сина, 
Милна сина Колчу юнанъ, 
Та ги кара съсъ курабе-те, 180 
Та са банетъ фъ езеру-ту, 
Та са банетъ и са миетъ 
Дуръ да хми лику изгрее, 
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На лику хми ясна звезда. 
Та си флеватъ фафъ сарае, 
На Бога си изметъ чинатъ. 
Я .знаешъ ли що да цравишъ? 
Еураба Бога каилъ ни ставалъ 
Да си прати милна сина, 
Милна сина Еолчу юнакъ, 
Да гу прати на земе-та 
На земе-та на море-ту, 
Да гу прати съсъ курабе. 
Да си учи седемъ крале 
Седемъ крале седемъ бана, 
Да си пливатъ на море-ту, 
Та си никой ни пливалъ, 
Никой си море ни испливалъ. 
Никой си лова ни ловилъ, 
Дребна лова перка риба. 
Да си идешъ, царю, фафъ сарае, 
Вутре си е личенъ денъ, 
Та та чека стара майка 
Да ти зготви вечере-та, 
Да ми седнешъ на трапеза 
Да ми вечере вечерешъ. 
Ега си слънце изгрее, 
Ега си звезда блесне, 
Да си рукнешъ ду три масторе 
Ду три масторе иргенче-та, 
Що са мома ни мамили 
Що са мома ни лъгали, 
Да ги пратишъ фафъ гора-та 
Да ти секатъ дъру финисеву, 
Да ти праветъ малку курабче 
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Малку курабче и ковчече, 
Да си флезешъ фафъ курабче, 
Та си пливашъ фафъ море-ту 
Та си ловишъ перка риба; 
На Вога си курбанъ колешъ 
Курбанъ колешъ перка риба, 
Та си гостишъ юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те— 
На Бога са мольба молишъ 
Да си прати милна сина, 
Милна сина Колчу юна/къ, 
Да гу прати на море-ту 
На море-ту съсъ курабе 
Малу млогу девендесе, 
Да та учи да си пливашъ 
Да си пливашъ на море-ту, 
Да си правишъ курабе-те; 
Та да идешъ на поле-ту 
Що си е пусту запустену, 
Да уткарашъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да си уратъ да си сеетъ. 
Бога ти. царю, мольба чуе, 
Та си праща милна сина, 
Милна сина Коичу юнакъ, 
Праща си гу съсъ курабе 
Съсъ курабе на море-ту, 
Та та учи да си пливашъ 
Дуръ да идешъ на поле-ту. 
Какъ си градишъ нова града 
Нова града нишенлие, 
Да си правишъ личенъ-день 
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Личенъ-день Еолчувь-денъ, 
На Еолчу курбанъ колешъ 
Курбанъ колешъ перка риба, 
Та си гостишъ ду млади юнаци 
Млади юнаци малки моми— 
Туку, царю, на година 
Курбанъ да си колешъ; 
Чи да си курбанъ ни колешъ, 
Разедилъ са Еураба Бот 
Разедилъ са налютилъ са, 
Какъ си пливангь на море-ту, 
Праща си Юди Самувила 
Юда самувила Юда ветревита, 
Та си дуе силанъ ветаръ 
Силанъ ветаръ и фуртуни, 
Та ти са курабе удавилъ, 
Падналъ си фафъ море-ту, 
Вела ти снага фафъ море-ту. > 
Рече Юда ни утрече 
Та си фъркна на море-ту, 
Ни е виде Хина царе 
Де утиде, де си фъркна— 
Самъ си царе на бречина, 
Та си стана утиде си 
Утиде си при майка. 
Майка гу люту съдила 
Съдила гу и думала: 
«Сину ле Хина кралю, 
Бре що са си бавилъ 
Сега веке три нидели? 
Аку си лова ни наловилъ 
Йоти ми са си ни върналъ? 
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Я самъ ядове набрала. 
Крале хи нищу ни говори, '230 
Лу хи даде дребна лова, 
Чп си е личенъ день, 
Та му зготви вечере-та; 
Седна ми царе на трапеза 
Та ми вечере вечере. 285 
Йоще ми слънце ни изгрелу, 
Иоще звезда ни олеснала, 
Та си рукна ду три масторе 
Ду три масторе иргенче-та, 
Йоще мома ни шамили, 240 
Иоще мома ни лъга.ти, 
Та ги прати фафъ гора-та, 
Утсекли му дъру финисеву 
Та гу фъ сарае доне.ти; 
Та си правили малку курабче 245 
Малку курабче и ковчече, 
Цравили гу направили. 
Малку курабче на море-ту. 
Малку курабче и ковчече, 
Хина крале фафъ курабче. 250 
Та си плива на море-ту 
Та си лови перка риба, 
Ловилъ ми е малу млогу 
Малу м.тогу три нидели. 
Пу море са шедба шета, 255 
Я са веке ни плаши— 
Да му е курабе утъ небе-ту 
Утъ небе-ту и утъ Бога, 
Ша исплива море сланиту 
Та ша иде на поле-ту — 260 
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Та си фана перка риба, 
Та са върна фафъ сарае. 
Курбанъ коле перка риба 
Курбанъ коле на Кураба Бога, 
Та си гости юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те, 
На Бога са мольба моли: 
«Ой Боже ле, мили Боже, 
Прати си, Боже, милна сина, 
Милна сина Колчу юнакъ, 
Прати гу, Боже, на море-ту 
На море-ту съсъ курабе, 
Малу млогу девендесе курабе, 
Да ма учи да си пливамъ 
Да си пливамъ на море-ту, 
Да си праве курабе-те, 
Да си иде на поле-ту 
Що си е пусту запустену, 
Да откарамъ млади юнаци 
Млади юнаци малки моми, 
Да си уратъ да си сеетъ; 
Да си пратишъ, Боже, тое сина, 
Да си иде на поле-ту, 
Ша си праве личенъ-день 
Личенъ-день Колчувъ-денъ, 
На Колчу си курбанъ коле 
Курбанъ коле перка риба, 
Та си госте ду млади юнаци 
Ду млади юнаци малки моми.» 
Царе са мольба моле, 
Бога му мольба чуе, 
Та си прати милна сина, 
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Мална сина Колчу юнакъ, 
Прати си гу на море-ту, 
Прати си гу съсъ курабе 
Малу млогу девендесе; 
Царе ми е на море-ту 
Та си флезе фафъ курабе, 
Училъ гу Колчу научилъ 
Научилъ гу да си плива 
Да си плива на далеку, 
Дуръ излезе на поле-ту 
Съсъ юнацииеъсъ моми; 
Наградилъ си нова града— 
Та си прави курабе-те, 
Та си учи юнаци-те 
Да си пливатъ пу море-ту, 
Да си праветъ курабі-те. 
Па си лови дребна лова 
Дребна лова трка риба, 
Заправилъ е личенъ-день 
Личенъ-день Колчувъ-денъ, 
Та си курбанъ коле 
Курбанъ коле перка рнба, 
Та си гости юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те. 
Малки моми песна си испели, 
Съсъ песна си царе фалили! 
Чи си е море пливалъ, 
Чи си кууабе правилъ, 
Та си фодилъ пу земе-та 
Та си юнаци научилъ, 
Да си праветъ курабе-те 
Да си пливатъ пу море-ту. 
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Угъ тога' е песна устанала, 825 
Та са пее фъ наше града 
Фъ наше града, фъ наше селу.» 

Дуръ да налови риба старий-тъ и дуръ да са върнатъ 
въ село-то моми-те пѣяли горня-та пѣсна; кога-то у-
тивали въ село-то жени-те зготвювали риба-та въ една 
къща; сѣкой единъ си готвилъ дома си риба, но пакъ 
имали хадетъ първо сѣкой единъ утивалъ въ къща-та 
гдѣто са готвила риба-та, коя то фащалъ кметъ-тъ. 
и като ялъ отъ нея малко колко за накусъ, утивалъ 
дома си, та срукувалъ отъ комшии-те и са гощавалъ; 
една мома утивала по комшии-те та срукувала като 
пѣяла слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е с н А 2. 

Е, ми вие мили брате 
Мили брате мили сесри! 
Вие сте йоще ни чули 
Ни сте чули ни видели? 
Днесъ си е личенъ-день 
Личенъ-день Колчувъ-денъ. 
Слезе Колчу утъ небе-ту 
Утъ небе-ту утъ сарае, 
Слезе Колчу фъ наше града. 
Закара си Хта царе, 
Закара гу низъ поле-ту 
Та гу кара на море-ту, 
Та му дума и говори: 

10 

5 
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«Царю, царю, Хина кралю, 
Какъ си, царю, фафъ сарае, 
Ни знаешъ ли, царю, 
Ни знаешъ ли ни си чулъ? 
Вутре ми е личенъ-день 
Личенъ-день Колчувъ-денъ, 
Та ми са си, царю, заклевалъ 
Заклевалъ приклевалъ. 
Чи си ми курбанъ колешъ, 
Курбанъ колешъ перка риба, 
Та си гостишъ юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те: 
Сега ми, царю, седишъ 
Та са чудумъ чудигаъ 
Да идешъ ли на море-ту 
Да идешъ ли да ни идешъ? 
Аку ми са чудумъ чудишъ 
Курбанъ да ми ни колешъ. 
Разедилъ са бабайку ми, 
Бабайку ми Кураба Ѣога, 
Разедилъ са налютилъ са, 
Какъ си пливашъ на море-ту, 
ІІраща си Юда Самувила 
Юда Самувила Юда ветревита 
Та си дуе силанъ ветаръ 
Силанъ ветаръ и фуртуни 
Та ти са курабе удавилъ, 
Падналъ си фафъ море-ту, 
Бела ти снага фафъ море-ту! 
Хаде, царю, на море-ту 
Да си ловишъ дребна лова 
Дребна лова перка риба.» 
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Даре ми утиде на море-ту, 
Та си флезе фафъ курабче, 
Та гу кара Колчу юнакъ, 
Палови си дребна лова 
Дребна лова перка риба; 
Сега си е фафъ сарае 
Та си курбанъ коле, 
Та си гозба гости— 
Та ма прати хабержийка 
Да ва кане да ва рукамъ: 
Еой си фъ сарае ни дойде, 
Да си плива на море-ту 
Що си правилъ курабче-ту, 
Дунала е Юда Самувила 
Дунала е силанъ ветаръ 
Та си курабче подробила, 
Та са курабче удавилу. 
Падналъ си фафъ море-ту; 
Кой си дойде фафъ сарае, 
Кой си седне на трапеза 
Да си гу царе гости, 
Хаиръ има и утъ Бога 
И утъ Бога утъ Кураба; 
Ч и си п р а щ а Колчу юнакъ, 
Какъ си плива на море-ту, 
Какъ си плива съсъ курабче, 
Разедила са Юда Самувила 
Юда Самувила Юда ветревита, 
Дунала си силанъ ветаръ 
Силанъ ветаръ и фуртуни, 
Йоще са курабе ни удавилъ, 
Йоще си фафъ море-ту пи падналъ, 
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Пристигналъ си Колчу юнакъ, 
Спусналъ си десна рока 
Та си курабче утемналъ. 80 
Ни са даізи фафъ море-ту 
Фафъ море-ту фафъ вода-та.» 

Кога-го щели вейке да са събиратъ въ къіца-та на 
онойзи който калесува.тъ нѣколко момчета и моми, 
мома-та отъ къіца-та турела транеза-та, та седнува-
ли, та яли и пили, а три моми пѣяли слѣдоюща-та 
пѣсна. 

« 

П Е С Н А 3 . 

Еште ми юнаци пийте ми, 
Еште ми перка риба, 
Пийти ми руйну вину 
Руйну вину тригодишнѵ, 
Па си фальба фалите 5 
Фалите си Хина крале! 
Чи си е курбанъ колелъ, 
Курбанъ колелъ на Кураба Ѣога, 
Та зіу са мольба мо.тилъ, 
Да си прати милна сина! 10 
Милна еина Колчу юнакъ, 
Да гу прати на море-ту, 
Да гу учи да си плива, 
Да исплива море сланиту. 
Та да иде на поле-ту 15 
Що си МЙ е запустену, 
Дека никой ни ми фодилъ 
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Дека юнаші ни урали. 
Дека моми ни сели. 
сэ 

Иоще Бога каилъ ни ставалъ. 
Да си прати милна снна, 
Да гу прати на море-ту; 
Лу си прати Юда Самувила. 
Та му дума и говори: 
«Царю ле, Хина кралю, 
Що са, кралю, мольба молишъ. 
На Бога си курбанъ колешъ? 
Бога ти мольба ни чуе. 
Чи си каилъ ни ставашъ, 
Да са клетва приклевашъ; 
Ега идешъ на поле-ту, 
Да си карашъ млади юнаци 
Млади юнаци, малки моми, 
Да си градишъ нова града, 
Чи си правишъ личенъ-денъ, 
Лнченъ-денъ Еолчувъ-денъ\ 
На Бога си курбанъ колешъ, 
Курбанъ колешъ: перка рибп: 
Та си гостишъ юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те; 
Да са, царю, заклевашъ, 
Чи си правишъ личенъ-день. 
Личенъ-день Колчувъ-денъ, 
Да си слезешъ на мѳре-ту, 
Да са рукнешъ и подрукнешъ-
Е, ти море, море сланитуі 
Съсъ тебе са, море, заклевамъі 
Да си пратп Бога милна сина, 
Милна сина Колчу юнакъ, 
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Да гу прати еа море-ту, 
Да ма учи да ма научи. 
Да еи праве курабе-те, 
Да си пливамъ пу море-ту; 
Та да ида на поле-ту, 
Да си граде нова града; 
Аку ни си праве личенъ-день, 
Личенъ-день Колчувъ-дснъ; 
Какъ си пливамъ пу море-ту, 
Да си дуне силанъ ветаізъ 
Да потроши курабче-ту, 
Да са удави фафъ вода-та, 
Да си падна фафъ море-ту, 
Да ми гние бела снага.» 
Какъ му дума Юда Самувила, 
Какъ му дума и говори; 
Хина ми царе каилъ станалъ. 
Та утиде на море-ту, 
Та са рукналъ и подрукналъ, 
Съсъ клетва са на море приклевалъ. 
Та ми Бога каилъ станалъ; 
Та си пратилъ милна сина, 
Милна сина Колчу юнакъ, 
Пратилъ гу на море-ту, 
Та си училъ Хина царе\ 
Училъ гу веке научилъ, 
Да си прави курабе-те, 
Да си плива пу море-ту. 
Испливалъ си море сланиту, 
Виделъ си пусту поле, 
Пусту поле запустену, 
Виделъ гу бендисалъ гу; 
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Па са върна фафъ еарае; 
Та закара младн юнаци 
Млади юнаци, малки моми. 
Уткара гіГ на поле-ту, 
Та си поле заеелц, 
Засели гу; присели гу. 
Награди си нова града, 
Нова града нишенлие; 
Заурали млади юнаци, 
Заурали на поле-ту, 
Засели малки моми, 
Засели бела пшеница. 
Та заправи Хгіна царе, 
Заправи си личенъ-день, 
Личенъ-день Еолчувъ-день: 
Налови си дребна лова, 
Дребна лова перка ргіСа\ 
Та си курбанъ коле, 
Та си гозба гости. 
Та ви, заръкъ заръче, 
Какъ са е клетва заклевалъ, 
Ваклевалъ са приклевалъ, 
Чи си прави личенъ-день, 
Личенъ-день Жолчувъ-день: 
И ви е са клетва заклевате, 
Заклевате, приклевате. 
Той си на Вога курбанъ коле, 
Чи гу училъ научилъ, 
Да си прави курабе-те, 
Да си плива на море-ту; 
Я вие си крале фалите, 
Та му курбанъ колете; 
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Чи ва училъ научилъ, 
Да си правите курабе-те, 
Да си пливате пу море-ту; 
И си ва дукара на поле-ту, 
Що си билу запуетену, 
Запустену ни заселену; 
Дека юнакъ ни фодилъ, 
Дека 10да ни стъпнала, 
Дека пиле ни фъркналу; 
Да сте били на Ерай-земе, 
Доста са земе заселила 
Заселила, приселпла, 
Та са сте карба карали; 
Единъ другумъ са сте били, 
Били са сте, секли са сте; 
Съсъ срела са сте срелили, 
Съсъ камене са стезафърлели; 
Та са сте на царе плакали. 
Та и царе що да правщ 
Фърлелъ ва фафъ зандана, 
Пращалъ ва на юрдие 
На юрдие, на поле-ту, 
Утъ де са сте ни върнали. 

Друга пѣсна испѣвана вѣчерь-

П Е с н А 4. 

Летнала Юда прилетнала, 
Летнала Юда Самувила, 
Летнала си утъ небе-ту; 
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Чи си с Вога иратилъ. 
Пратилъ си е утъ сарае, 5 
Та ни съсъ Юда заръчелъ, 
Заръчелъ ни поръчелъ: 
Ега си е д-иченъ-день, 
Личенъ-день Колчувъ-денъ\ 
Да си фалим' Колчу юнакъ: 10 
Да му колем' курбане-те, 
Курбане-те перка рѵба\ 
Да си гостим' юнаци-те 
Юнаци-те и моми-те; 
Я съсъ Ііолчу да си фалим', 15 
Да си фалим' Хннп крале; 
Да му курбанъ колем': 
Чи на научилъ: на море-ту 
Да пливаме да фодиме. 
Закаралъ на утъ Ііраѵ-земе. 20 
Дукаралъ на на поле-ту, 
Що си билу запустену; 
Та сме поле заселили 
За сел или, приселили. 
Хуй, хуй, Хина кралю, 25 
Фала ти на земе-та! 
Ясна ти дуіпе на небе-тѵ! 

Колчу: билъ юнакъ синъ на Бога. кой-то слезалъ 
на зе.мя-та, и научилъ чедовѣци-те да праветъ ку-
раби и да ходетъ пю море-то. 

Хина: билъ нашь царь отъ Крайна-та земя. кой то 
първъ пъть зафаналъ да ходи по море-то, и отъ него 
послѣ еа научили человѣци-те да праветъ кураби. 
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Бречина: крайо-тъ на море-то. 
Перка: риба голѣма въ море-то. 
Сланито: много голѣмо. 
Финисево: било дърво много яко, отъ кое-то пра-

вили курабе-те: такво дърво нѣма тука. 
Ковчече: съндъче. 



IX. 
л и ч е н ъ - д е н ь л а д о в ъ - д е н ь 

ПЕСНА 1 . 

Ясна ми звезда на белъ Дунавъ, 
На белъ ми Дунавъ на банилу. 
Та ми са звезда бане. 
Лазаръ си пъть побъркалъ, 
Та ми е слезалъ на Дунавъ. 
Пита си звезда праши е: 
«Ясну ми звезду Есница, 
Що ми си слела на белъ Дунавъ? 
Сега ми е веке на вечере. 
Та ми са, звезду, банешъ! 
На вечере кличь заминалъ, 
Мерналъ си йоку на Дунавъ, 
Та си та съ йоку усрелилъ.» 
Лазаре мили сгратиче, 
Задіини пъте отмини, 
Та си мене ни питай, 
Ни пнтай, Лаэаре, ни праши. 
Вутре с«амъ, Лазаре, млада невеста., 



Чи ми са жени ясну слънце, 
Тебе на свадба калесалъ. 
Т^бе еи баксишъ пратилъ:, 
Оамъ ти е криле приплевалъ, 
Сбсра ми ги позлатила; 
Вутре си рану фъркашъ: 
Вутре си рану на небе, 
На небе. Лазаре, на свадьба. 

ПЕСНА 2 . 

Фъркна ми Лазаръ 
Утъ небе Лазаръ на земе, 
Та ми е гора прік})ъркналъ, 
Спадналъ е Лазаръ дупадналъ 
Фъ царева града, <|>ъ цареви дори 
Рукна са Лазаръ подрукна: 
«Царица млада гусица, 
Люлешъ ми дете фафъ люлька; 
Земи си дете на роки, 
Снеси ми дете на дори. 
Съсъ мене СІІ ІОда иде, 
На дете си хору играе: 
Та си му шанка уплита. 
Съ бисеръ му е обниза; 
Златна ми чеше на рока. 
Чудна ми йода фафъ чеше; 
Иода ти дете служе, 
Силънъ ми царь станалъ, 
Силънъ е царь фаленъ войвода. 
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П Е С Н А 3 . 

Златилъ са Лазаръ позлатилъ, 
Фърка ми Лазаръ прифърка, 
Та си ми фърка пу земе 
Утъ града фъ града, утъ селу на селу, 
Богу са мольба моли: 
«Божс ле Росне ле, 
Ду се' бе, Боже, фъ сарае; 
Дребни ти ключе на рока, 
Белъ ти е кладнецъ заключенъ. 
Дребна е роса ни росила: 
Чи си е люта зима, 
Люта е зима снежна. 
Лету са, Боже, зададо; 
Седби са, Боже, увенали. 
Пусни си ключе утъ рока, 
Белъ ти са кладнецъ утключи.ть; 
Дребна ми роса заросила. 
Дребънъ ми дъждъ на поле: 
Та ми са седби узеленили; 
Т]зева ми на поленикнала: 
Я сну ми пилепаее, 
Ясни му са криле златили. 
Пера си на поле фърле; 
Пера си моми събиратъ, 
На глава си китка виетъ, 
Фалетъ ма, Боже, зафалетъ». 
Лу си е Лазаръ пристигналъ. 
Лу си е Лазаръ при.тетналъ: 
Дребна е роса приросп.та, 
Дребънъ ми дъждъ на поле. 
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П Е С Н А 4. 

Огнгналъ ми Лазаръ пристигналъ 
Фъ наше е града прилетналъ. 
Съ Лазаръ ми иде Юда Самувила 
Та си ми хору играе, 
На моми си ладну ладува, 
Кой си юнакъ мома люби. 
Маыа си мома будеше: 
«Стани ми, моме стани, 
Лазаре, моме, да видишъ. 
Лазаръ ми е, моме, Юда, 
Та си на мома ладува, 
Кой си юнакъ мома люби; 
И на тебе, моме, да си ладува». 
Стана си мома утиде 
Де си ми Юда хору играе, 
Шарени поли развива; 
Малка си мома дугледа: 
«Фоди ми, моме, на хору! 
Ду година са, моме, годишъ, 
Годишъ са, моме, женишъ са; 
Царевъ ми сина любишъ, 
Фъ сарае ми, моме, седишъ. 
Ега си ти ду година дойда, 
Мъжку си дете държишъ; 
Златна му шапка шиешъ, 
Та му е съ бисеръ нижешъ. 



- 379 — 

П Е С Н А 5-

Заспалу ми малку дете, 
Заспалу ми фафсредъ гора, 
Фафсредъ гора фафъ златна люлька, 
Еа юдну месту самувилску, 
Фафъ самфвилски сарае, 
Фафъ сарае на белъ кладнецъ. 
Де си дойде Юда Самувила, 
Та си пие студна вода, 
Вода пие роки мие; 
И си седна пудъ дъро-ту. 
Та дугледа златна люлька, 
И фафъ люлька малку дете; 
Чи гу дрсмка нападнала, 
Та си спие фафъ люлька-та; 
Ветаръ дуе и гу люле. 
Вдева гу Юда буди гу: 
«Я ми стани, малку, дете, 
Та си иди фъ тое града; 
Вутре си е личенъ-день, 
Личень-денъ Ладовъ-денъ. 
И излела Лада Юда, 
Сина кара млада Лазаре 
Утъ града фъ града, утъ селу на селу, 
Фъ царски дорове лазарува 
И на Лазсіре ладува, 
Чи да земе малка мома 
Щѳ ми седи фъ царскидори; 
Хору Юда проиграва, 
Шити поли си развива». 
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Рече ІОда ни утрече, 30 
Малку дете са разбуди: 
Туку си е малку, ни станува! 
Излели му златни криле, 
Та си фъркна фъ царски дори; 
Де играе Лада Юда 35 
Утъ земе-та ду небе-ту. 

п Ѣ с н А (3. 

Низъ църну море курабе плива, 
Низъ църну море низъ белъ Дунавъ, 
Фафъ курабе Юда Самувила, 
Та са рукна и подрукна: 
«Варай деветъ Юди Самувили! 5 
Седите ми фафъ гора-тач 

Чули ли сте знаете ли 
Чи е свадба на небе-ту? 
Три нидели свадба праветъ. 
Сички звезди са събрали. 10 
Събрали са Юдп Самувили 
Фафъ сарае при мо-ета брата; 
Чи ми са жени Ясну сяънце, 
Булка му е звезда Дешица: 
Та му е хатъръ устаналу, 15 
Сички му са на свадба, 
Я вие му ни идете! 
Та ма прати йоще рану, 
Курабе ми даде 
Да си дойда фафъ гора-та, 20 
Та да си ви хаберъ чинамъ. 
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Аку си гу, Юди, сайдисате 
II на свадба да му дойдете; 
Будка му дарба ва дарува 
Златни халтици, ясни зариви 
II са чули деветъ Юди 
Деветъ Юди Самувили. 
Утидоха на църну-ту море, 
На църну-ту море на белъ Дунавъ; 
Флезоха ми фафъ куртбе, 
Съсъ курабе на небе-ту; 
Чи курабе чудна нишенлие. 
Курабе е мощне крилетна, 
Та си фърка малку пиле. 
Събрали са сички Звезди, 
Събрали са сички Юди, 
Та си женетъ Ясну Слънце, 
Трп нидели несна му пеетъ. 
И излезе млада бу.тка, 
Млада булка звезда Даница, 
Булу хи ясни йоганъ, 
Лику хи са ужерилу, 
Дарба си дарува Ясни Звезди, 
Дарба си дарува Юди Самувилп 
Златни халтици, ясни зариви; 
И що му е сесра му ясна месечина, 
Та си слева на белъ кладнецъ, 
Та си точи жерисала вода, 
ІДо е пие Бога на небе-ту, 
Що е пие Злата Майка, 
И е пиетъ ни умиратъ, 
Служба служи ясна месечина 
Служба служи Юди Самувили; 
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Какъ мн пнлн тае вода, 
Утъ лику хми ясну слънце, 
Фъ гръди хми ясна месечина, 
Фъ скуги хми дребни звезди, 
Фъ роки хми ясна книга. 
Пременили са наредили са, 
На глава-та ясни зариви, 
На ноги-те златни халтици. 
Слели веке на земе-та; 
Дека идатъ книга неетъ. 
Събрали са седемдесе' крале, 
Седемдесе' крале, седемдесе' бана, 

0 0 

60 

65 
И на Юди курбанъ колетъ; 
Чи си пеетъ ясна книга, 
Що е нема на земе-та! 

Кличъ: значи злина. 
Отратиче: войникъ. 
Гусица: господарка. 
Росна: билъ Богт, който пращалъ на земя-та 

роса-та. 
Ладува: касметъ нарица. 

Вдева го: значи разбужда го. 
Ладовъ-денъ: билъ праздникъ на момци-те и на 

моми-те, кои-то праздникъ празднували съсъ свирки 
и хора. 

Халтици: значи чорапе. 
Зариви: било нѣщо, кое-то ноеили Юди-те на ушп-

те въ знакъ че не са още оженети. 
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0 б р я д 2 . 

Изваршвани кога проваждали дете-то първъ пътъ 
въ училище-то. 

Едно врѣмя, казваше дедо ми, че въ наше-то село 
Абланица кога-то нѣкой първъ пътъ шелъ да пусне 
дѣте-то си на хоже-та, срукувалъ въ къща-та си дѣ-
ца-та кои-то утивали на хоже-та и деветъ моми; най-
ппшинъ онова дѣте кое-то шел'.1 да иде на хо;пе-та 
закалало три църни кукошки курбанъ на ЖиваЮді, 
коя-то, вѣрували, че давала умъ и разумъ на дѣца-та 
да са учетъ да пѣетъ; послѣ онѣзи кукошкн ги зго-
тювали леветъ-техъ моми, рукнували ихоже-та, та го 
гощавали заедно съсъ дѣца-та;кога-то дѣте-то колело 
кукошки-те, моми-те пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П ѣ С Н А 1. 

Юду, Юду, Жива Оамувила\ 
На небе си, Юду, седела, 
На небе, Шду, при Бога; 
Та е Бога каилъ станалъ, 
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Училъ та е лсна тига, о 
Училъ та е малу млогу, 
Малу млогу деветъ години. 
Научила си лсна книга, 
Ясна книги и ратина, 
II ратина и звезница, 10 
II звезннца и земица, 
Па си учила книга петици. 
Сега Бога канилъ станалъ. 
Да си слезешъ на земе-та; 
Да си учишъ наше царе 1о 
Да си пее. да си пише; 
Та ти Бога баксишъ дава 
Ясна книга и ратина, 
И ратина и звезницо, 
И звезница и земица, 20 
Иоще ти дава и петща\ 
И ти дава златна каница 
Златна каница златна кондиле. 
Та си слезе на земе-та, 
Та си учишъ наще царе 25 
Наше царе има крале, 
Научи гу да си пее 
Да си пее, да си пише. 
Той си шета пу земе-та; 
Лу кой ти курбанъ коле, 30 
Курбанъ коле ду три пуйки: 
Царе гу учи да си пее 
Да си пее, да си пише. 
Има царе редъ му дойде, 
Та си дойде фъ наше селу 35 
Фъ наше селу; фъ наши къщи, 
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ПІа ми учи малку дете. 
Малку дете курбанъ коле, 
Курбанъ коле ду три пуйкн, 
Та ти са, Юду, мольба моли: 40 
Какъ си учила Има царе, 
Да си учишъ малку дете 
Да си пее ясна тига, 
Ясна киига и ратина, 
II ратина и звезница, 45 
И звезница и земица, 

сэ 

Иоще и книга петица:— 
Иоще, Юду, да си учишъ малку дете 
Да си пише на златна каница; 
И на царе да си праіца бела книга. 50 
Бела книгу църну писму. 
Ега си порасне малку дете, 
На царе е млада войвода; 
Фъ десна му рока златна кондале 
И на царе първа рескица. 

Като са нагощавали хоже-та и дѣца-та, две дѣца 
фащали дѣте-то за роки-те и го откарували въ къща-
та дѣто училъ хоже-та дѣца-та; дуръ да идагь въ 
къща -та моми-те пѣели слѣдоюща-ъа пѣсница: 

П Е С Н А % 

Събрали са триста Звезди, 
Триста Звезди триста Юди, 
Събрали са фафъ сарае, 
Дека си е Жива Юда; 

25 
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Пременили е наредили е. 
Я еи Юда заплакала, 
Уставила стара майка, 
Стара майка, милни сесри. 
«Хаде, Юду, нимой плачешъ! 
Чи ша идешъ на небе-ту, 
На небе-ту и при Вога. 
Бога е каилъ станалъ, 
Та та учи да си пеешъ, 
Да си пеешъ, да си пишешъ 
При Бога седишъ малу млогу, 
Малу млогу деветъ години. 
Па си слевашъ на земе-та 
Та си учишъ малки деца 
Да си пеетъ, да си пишетъ. 
Еой са учи да си пее, 
Да си пее лсна книга, 
Ясна книга и ратина, 
И ратина и ввезница, 
И звезница и земща, 
И земица и петица; 
Хемъ да пише бела книга, 
Бела книга църну писму, 
На царе е млада войвода; 
Фъ десна му рока златно кондиле 
Па си е и пьрва рескица 
Та гу царе фальба фали. 
Я той си, Юду, тебе фали; 
Та ти курбанъ коле, 
Курбанъ ти коле ду три пуйки 
Чи му си ардамъ сторила;— 
Научила гу си да си пее, 
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Да си иее да сипише». 
Дума хи продумали Ясни Звезди. 
Ясни Звезди Ясни ІОди\ 
Засмела са Жчва Юди, 40 
Та ми веке ни плаче:— 
Я ти, дете, що ми плачешъ 
Чи си при майка ни седишъ? 
Майка ти вечере готви; 
Ега си слънце зайде, 45 
На дори піа та чека, 
Ша та чека съсъ емрица; 
Чи са учишъ да си пеешъ. 
Да си пеешъ да си пишешъ; 
Фала ти фъ наше селу. 50 

Кога-то вейке стигнували до къща-та гдѣто училъ 
хоже та, седнувало дѣте-то при други-те дѣца, а 
една отъ моми-те му давала книга-та, пакъ хоже-та 
казувалъ що да пѣе; моми-те испѣвали слѣдоюща-
та пѣсница: 

п Е с н А 3. 

Малку дете курбанъ клалу, 
Курбанъ клалу църни пуйки, 
Курбанъ клалу на Жива Юда; 
Жгіва Юда курбаиъ виде, 
Сърце хи са усмийналу. 5 
Та си фана Има царе, 
Дукара гу фъ наше селу, 
Та ми седна на заище. 
Фтегна рока Жива Юда, 

2 5 * 
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Фтегна рока фъ златни хлута, 
Та искара яспа книга, 
Подаде е на малку дете: 
Седни ми, дете, поседи, 
За тебе си царе дойде, 
Да та учи да си пеешъ, 
Да си пеешъ да сипишешъ; 
Аку си ти сърце тръгналу, 
И язъ ти ардамъ чинамъ 
Да са учишъ малу млогу, 
Малу млогу депетъ години. 
Царе та веке научилъ, 
Да си пеешъ ясна книга, 
Ясна книга и ратина, 
И ратина и звсзница, 
И звезница и земица, 
И земица и петпца; 
Хемъ да пишешъ бела книга, 
Бела книга църну писму; 
Та му си млада войвода. 
Та му фодишъ на юрдие, 
На юрдие на поле-ту; 
И му си първа рескица, 
Та му пращашъ бела книга, 
Бела книга църну писму, 
Що си сторилъ на юрдие, 
На юрдие, на поле-ту. 
Та си фаленъ и пофаленъ! 
Уй ми, уй ми, Жива Юда, 
Жива Юда фъ наше селу! 
Дукарала Има царѳ, 
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Та си учи малку дете 
Да си пее да си пише. 

Вечерь-та кога-то слънце захождало угивали де-
ветъ-техъ моми и закарували дѣте-то, та го докару-
вали дома му при майка му, коя-то го причекувала 
на порти-те; моми-те иепѣвали слѣдоюща-та пѣ-
сница: 

П Е С Н А 4 . 

Мале ле стара мале, 
Що си, мале, днесъ правила? 
Да ли си вечере готвила, 
Вечере, мале, чиста емрицаі 
Чи си ти иде мъжку дете. 
Жива е Юда слела 
Утъ небе-ту фъ наше селу; 
Дукарала Има царе. 
На дете си дава лсна книга, 
Та гу учи Има царе 
Да си пее, да си пише; 
Дуръ да си дете порасне 
Сега малу деветъ години; 
Ша си пее ясна книга, 
Ясна книга и ратина, 
И ратина и звезница, 
И звезница и земица, 
II земица и петица\ — 
Па ша иде дуръ при царе, 
Да си му е младе войвода, 20 

1 5 

10 

5 
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Млада войвода, първа рескица. 
Фала ти, мале, на земе-та! 
Родила си юнакъ надъ юнаци, 
Та на царе млада войвода. 
Та му фоди на юрдие, 25 
На юрдие на поле-ту; 
На царе си праща бела книга, 
Бела книга църну писму 
ІДо станалу на юрдие, 
На юрдие на поле-ту. 30 

Майка-та на дѣте-то давала на моми-те баксишъ 
по дваесте пари и по една чиста питичка и си уги-
вали по дома си . 

Бележки отъ задни-те пѣсни за хадетъ-тъ на уче-
ние-то на дѣте-то. 

Жива: вѣрували че тия научила человѣци-те да 
пѣетъ и да пишетъ. 

Ясна книга: съдержала пѣсни-те, кои-то пѣли на-
ши-ге дедове кога-то колели курбане-то на Богове-то. 

Ратина. съдержала пѣсни-те кои-то пѣели кога-то 
влизали на юрдие да са биетъ съсъ душмане-те си. 

Звезница: съдержала пѣсни-те, съ кои-то магио-
сници-те говорили съ звезди-те и казували какво ща 
бъде. 

Земица: съдержала пѣсни-те, кои-то учили по коя 
земя ходили наши-те дедове и на коя земя са засед-
нали. 

Петица: съдржала петъ китапе, кои-то съдержели 
пѣсни-те за Богове-то и Богици-те. 
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Еаница: било направено отъ коже и пиеували на 
него, както сега писуватъ на книги-те. 

Има: билъ нашъ царъ много прочуенъ, че той са 
покачилъ на небе-то, и са научилъ да пѣя идапише; 
а послѣ той научилъ други-те съ помощь-та на Жива 
Юда. 

Рескица: значи писаръ; отъ рески црави. 
Емрица: значи пита. 
Усмийналу: значи усмихнало 
Заище: мектепъ, училшце, къща, въ коя-то са 

учетъ дѣца-та. 
Хлута: Значи джепъ. 





ПРИТШРКА. 
Еога-то веке заминувала зима-та и пристигнувало 

лето-то, излевали вънъ отъ село-то моми-те, юнаци-
те и пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

п Е с н А 1. 

Люта е зима лютна! 
Снигна са Ѣога налютилъ, 
Налютилъ са разедилъ са. 
Та си е слуга рукналъ, 
Слуга му Слана юнака, 5 
Та си му дума говори: 
«Слуга ле Слана ле, 
Знаешъ ж , Слана, ни знаешъ? 
Богъ да гу бие бана крале, 
Бана крале бана царина! 10 
Ерайна му Земе плодита, 
Плодита йоще топлита; 
Люта ми зима ни виделъ, 
Люта ми зима бела снега; 
Та си мене ни сайдисалъ, 15 
Ичъ ми курбанъ ни колелъ, 
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Вета ми гшга ни пелъ, 
Вета ми книга, вета песна, 
Чи му самъ нищу ни сторилъ. 
Я му са земе наплодила; 
Триста ми града градилъ, 
Триста ми града силни, 
Силни ми града съсъ кулини; 
Доста му са земе заселила. 
Млади ми юнаци на поле, 
Млади ми юнаци малки моми; 
Млади ми юнаци съсъ стаду. 
Сиву ми стаду пасатъ; 
Малки ми моми на йорань, 
Та ми уратъ и ми сеетъ. 
Я ми са карба закарали, 
Доста хми карба на поле, 
Триста юнаци паднали, 
Триста юнаци съ малки моми, 
Чи хми стаду ни пасе; 
Чи хми поле ни устана, 
Пусту поле запустену. 
Стара е майка фъ сарае, 
Плачба са плаче на бана 
Чи му са земе заселила, 
Та ми поле ни устана 
Де да ми стаду пасе; 
Де да ми моми уратъ, 
Де да ми моми сеетъ. 
Чудумъ са бана чуди 
Що да ми прави, де да ми иде 
Чи си ми иоще ни знае 
Де ми е земе пуста. 
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Пуста ми йоще запустена; 
Чудумъ са чудн малу млогу, 
Малу млогу три месеца;— 
Дуръ ми е боленъ легналъ, 
Легналъ ми боленъ на потстеле. 
Фъркнала Юда летнала, 
Летнала Юда утъ гора, 
Утъ гора Юда утъ Юдица, 
Летнала Юда фъ сарае, 
Та му дума говори: 
«Вана ле бана краліо, 
Бре, ми си, кралю, млада, 
Млада си йоще зелена, 
Я ми си боленъ легналъ, 
Боленъ си, кралю, на потстеле. 
Бре, що ми са чудумъ чудишъ? 
Зеръ ми йоще ни знаешъ 
Де си е пуста земе, 
Пуста земе запустена? 
Я си закарай млади юнаци, 
Млади юнаци малки моми, 
Та си ми слези на Дунавъ, 
На Дунавъ на море. 
На Дунавъ курбанъ колешъ, 
Курбанъ колешъ ясну пиле, 
Ясну ми пиле утъ море, 
Курбанъ колешъ, мольба са молишъ: 
Мале ле, Юду ле, 
Юду ле Самувилу, 
Лу де да си, тука да си! 
Да ми дойдешъ на Дунавъ, 
На Дунавъ на море; 
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Да ми дадешъ подадешъ, 
Да ми дадешъ люта срела, 
Люта срела, златна свирка. 
Съсъ срела са борба боре, 
Борба ми люта съ Ламие, 85 
Да си е борба надборе; 
Чи ми е Дунавъ заптисала, 
Дунавъ ми йоще море; 
Я съсъ свирка да си свире, 
Еакъ си свире да си пливамъ, 90 
Да си стигна на поле-ту; 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу, 
Я ми е пусту запустену. 95 
Юнакъ ми стаду ни пасе; 
Малка ми мома ни уре, 
Ни ми уре ни ми сее. 
Лу да си курбанъ заколешъ, 
Лу да са мольба молишъ; 100 
Летнала Юдафъркнала, 
Та ти срела подава, 
Съсъ срела златна свирка; 
Съсъ срела са борба боришъ 
Та еи Ламие падборювашъ; 105 
Я си съсъ свирка свиришъ 
Та си ми Дунавъ пливашъ, 
Дуръ да си море испливашъ; 
Да ми на поле стигнешъ, 
Пусту ми поле запустену. 110 
Дива ми крале подквена, 
Ни ми е града градилъ; 
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Чи ми седи фъ пещере-та, 
Фъ пещере-тафъ камене-те: 
Ни ми е на поле уралъ. 
Ни ми е на поле селъ; 
Чи ми са шета низъ гора 
Та ми трева пасе. 
Еакъ ми пасе сиву стадуі 
Богъ да гу бие досга хиниетииъ, 
Доста ми хиниетинъ инатчие. 
Лу да си, бана, чуе 
Чи му си на поле стъпиль; 
Чи ша му поле заселишъ. 
Силна си войске собира, 
Силна му войске млади юнаци. 
Та си слева на юрдие, 
Та ми са борба бори; 
Доста ми юнакъ надъ юнаци, 
15 

Иоще малу борба та надборилъ. 
Па да са рукнешъ подрукнешъ: 
Юду ле, Юду Самувилу, 
Лу де да си, тука да еи! 
Йоще си рекалъ ни утрекалъ. 
Ша ти дойда на юрдие, 
Та са борба боре; 
Та ти ирдамъ чинамъ 
Дуръ да си крале надборе; 
Дуръ да му земе заптисашъ, 
Да си му земе заселишъ; 
Силна ми града да градишъ, 
Силна ми града на поле»-
Йоще му Юда ни рече, 
Трикналу пиле на дори, 
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Трикналу пиле нрипелу; 
Та си Юда летнала, 
Летнала Юда фъркнала, 
Бана ми Юда ни виде. 
Лу ми са зора зорнала, 
Зорнала зора леснала, 
Леснала зора блеснала; 
Млади еа юнаци задали, 
Млади юнаци малки моми, 
Та ми са дори исполнили. 
Та му са плачба плачетъ, 
Чи ми поле ни устана, 
Де да хми стаду иасе, 
Де да ми моми уратъ. 
Заплака царе завика! 
На майка си дума говори: 
«Мале ле, мила мале, 
еэ 

Иотключи, мале, съндъци, 
Та си ми руху искарай, 
Златну ми руху серманлие. 
Ду сега самъ фъ сарае, 
Фъ сарае, мале, при тебе; 
Утъ сега си брата уетавемъ, 
Да ми фъ сарае седи, 
Фъ сарае, мале, при тебе. 
Ша ида, мале, на шедба, 

^На шедба, мале, на поле, 
Де си е поле запустену; 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу; 
Да си на поле седна. 
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Да сіі граде силна града. 
Млади ми юнаци стаду пасатъ; 
Малки ми моми на поле, 
На поле ми, мале, уратъ, 
Уратъ ми, мале, сеетъ. 
Чи ми са веке дуделу. 
Досга ми юнаци фъ сарае, 
Та ми са плачба плачетъ, 
Чи си поле ни устана; 
Та ми са карба закарали». 
Майка му дума говори: 
«Хаде си, сину, иди ми, 
Белкимъ си ноле заселишъ, 
Белкимъ си борба надборишъ. 
Богъ да е бие Оура Ламие, 
Чи ми е полезаптисала, 
Та ми никой ни фоди». 
Премени са бана нареди са, 
Златну си руху метна, 
Златну руху серманлие. 
Бърза-та коне яхна, 
Върза-та коне шестукри.ща; 
Та си юнаци закара 
Малу млогу сто хиледи; 
Съсъ юнаци малки моми 
Малу млогу сто хиледи; 
Та си ги кара на поле. 
Фодилъ ми бана фоди.ть, 
Фодилъ ми бана на поле 
Малу млогу три месеца; 
Стигналъ ми веке на Дунавъ. 
Майка му са нажелилу, 
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Нажелнлу натъжилу. 
Та си прати младу татарче, 210 
Съсъ татарче бела книга, 
Бела книга църну писму: 
Сину ле бана кралю, 
Бре ми си, сину, навървилъ, 
Я ти самъ, сину, ни казала; 215 
Чи та самъ, сину, видела, 
Чи са си, спну, применилъ, 
Применилъ, сину, наредилъ; 
Метналъ си златну руху, 
Златну руху сарманлие; 220 
Та са е майка засмела, 
Засмела, сину, насмела; 
Дуръ сега на майка наумъ дойде. 
Та ти праща младу татарче, 
Съсъ татарче бела книга, 225 
Бела книга църну писму: 
«Бре ти, сину, де ша идешъ? 
Де си земе уставешъ? 
Крайна е земе плодита, 
Плодита, сину, топлита; 280 
Йоще си, сину, ни виделъ, 
Ни еи виделъ люта зима, 
Люта зима снегувита. 
Дуръ да ми дойде Заревъ-день, 
Заревъ-день Заревъ-месецъ\ 235 
Двашъ ми юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Сури ми агнета фъ кушере; 
Двашъ ми са моми на поле, 
На поле на жетва, 240 
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Та зш жнеетъ бела пшеница;— 
Та ми бератъ белу грозде; 
Млади юнаци на точилу, 
Та си пиетъ руйну вину, 
Руйну вину тригодншну, 
Вину пиетъ хору ми играетъ; 
Малки моми песна пеетъ, 
Песна хми е руевита. 
Мене са, спну, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Чи си земе усгавешъ, 
Плодна земе плодувита, 
Та си фодишъ на поле, 
Пусту поле запустену; 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу; 
Де си е люта зима, 
Люта зима снегувита. 
Снигна Бога на небе-ту, 
Та си праща милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Да си вие бела снега 
Дуръ да поле побелне. 
Доста ми си, сину, фодилъ, 
Доста ми са си шеталъ 
Низъ поле-ту ду белъ Дунавъ. 
Ду белъ Дунавъ ду море-ту! 
Върни са, сину, повърни са, 
Върни са, сину, да си дойдешъ, 
Да си седнешъ фафъ сарае, 
Фафъ сарае при майка; 
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Да си та майка годп, 
Да си та майка жени. 
Чи да пливашъ ду белъ Дунавъ, 275 
Да гу пливашъ да испливашъ, 
Да си стъпишъ на поле-ту; 
Доста ти са нажедилу, 
Нажелилу натъжилу 
Ни си лета църну пиле, 280 
Църну пиле лестувица 
Дуръ ти, сину, ша ми илачешъ, 
Ша ми нлачешъ, ша ми викашъ!» 
Бана крале книга пее, 
Бела книга църну писму, 285 
Я ни му са нажелилу, 
Нажел илу. нат ьжил у. 
На татарче ни продума, 
Лу му писа бела книга, 
Бела книга църну писму: 290 
«Мале ле, мила мале, 
Сега самъ, мале, на белъ Дунавъ, 
Вутре, мале, ша гу пливамъ. 
Десну самъ йоку мигналъ, 
Десну ми йоку на поле-ту, 295 
Та самъ поле бендисалъ. 
Да ми Бога ардамъ устори 
Да си поле заселе, 
Доста ми поле уралну; 
Ша си граде нова града, 800 
Нова града нишенлие, 
Нова града нова Еотлива. 
Фсредъ поле-ту ду белъ Дунавъ, 
Ни е Дунавъ река са вие, 
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Река еа вие кату змие. 
Та ми тече фафъ море-ту, 
Река ми е ду Селъ Дунавъ, 
Море ми е църну море, 
Кат' си ми е на Край-земе. 
Да ни си ми пиле фърка; 
На Бога са мольба моле, 
Ега ми е лету пролету, 
Да ми фърка църну пиле, 
Църну пиле лестувица, 
Катъ ба си самъ иа крій земе — 
Да ни ти са, мале, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу; 
Мене са ни нажелилу, 
Ни нажелилу ни натъжилу». 
Писа бана бела книга, 
Бела книга църну писму, 
Писа книга, прати си е, 
Та си слезе утъ бърза-та коне. 
Малки моми заплакали, 
Малки моми млади юнаци, 
Заплакали, завикали 
Чи видели младу татарче, 
Чи си иде утъ Ерай-земе, 
Де си уставили стара майка, 
Стара майка милна сесра, 
Милна сесра милна брата. 
Та хми бана вели ютговори: 
«Ой ми вие милни сесри, 
Милни сесри, милни брате! 
Иоти ми сте заплакали, 
Заплакали завикали 
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ЧІІ си е поле запустену.' 
Та си Юда ни лета, 
Та си юнакъ ни шета, 
Та си ппле ни фърка; 
Туку си е мощне ура.тну. 
На поле си урете, 
Бела пшеница сеете. 
Чнста си пита месите, 
Чиста пита, чиста леба. 
Кой ва дгшнъ види, 
Фальба си ва фали, 
Курбанъ си ви коле, 
Чи сте слели утъ небе-ту, 
Та ги сте на поле учили 
Да си уратъ, да си сеетъ, 
Да си месетъ чиста пита, 
Чиста пита. чиста леба; 
Да нн ми са фафъ гора-та 
«Какъ си ми е сиву стаду/» 
Дума хми бана говори, 
Ма.тки са моми засмели, 
Малки моми млади юнаци, 
Засмели са насмели са. 
Сега бана на белъ Дунавъ, 
На белъ Дунавъ на море-ту. 
Де ги виде Сура Ламие, 
Зафучела затрещела, 
Писнала ми люта змие, 
Писнала ми свирнала ми, 
Та ми са поле тресналу, 
Тресналу са люлналу са! 
Тръгна са бана утъ белъДунавъ, 
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Съсъ бана млади юнаци. 
Млади юеаци малки моми. 
Та на Бога курбанъ коле, 
Кирбанъ коле ясну пиле, 
Ясну пиле утъ море-ту. 
Курбанъ коле мольба са моли, 
Та си дума и говори: 
«Мале ле Юду ле, 
Юду ле Оамувилу, 
Лу де да си, тука да си! 
Да ми дойдешъ на Дунавъ, 
На Дунавъ на море-ту, 
Да ми дадешъ подадешъ, 
Да ми дадешъ люта срела. 
Люта срела, златна свирка: 
Съсъ срела са борба боре, 
Борба ми люта съсъ Ламие, 
Да си е борба надборе, 
Чи ми е Дунавъ заптисала, 
Дунавъ ми йоще и море-ту; 
Я съсъ свирка да си свире, 
Какъ си свире да си пливамъ, 
Да си стигна на поле-ту; 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу, 
Я ми е пусу запустену;— 
Юнакъ ми стаду ни пасе, 
Малка ми мома ни уре. 
Ни ми уре ни ми сее». 
Бана ми курбанъ заклалъ, 
Бана ми са мольба молилъ. 
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Та си летна Юда Самувила, 
Летна си Юда фъркна си, 
Та му срела подаде, 
Съсъ срела златна свирка: 
«Съсъ срела саборба боришъ» 
Та са рукна и подрукна: 
«Е, Ламию, Сура Ламиюі 
Я ми излез утъ пещере, 
Утъ пещере на поле-ту, 
Съсъ тебе са борба боре: 
Я ма борба надборювашъ, 
Ни си пливамъ ду белъ Дунавъ 
Я си та борба надборювамъ, 
Та си пливамъ ду белъ Дунавъ 
Разеди са Сура Ламие, 
Разеди са налюти са, 
Та ми утъ пещере излезе 
Та ми са борба бори; 
Ъаиа ми срела фърли 
Та ми Ламие усрели, 
Падна Ламие на поле, 
Та ми дума ни продума! 
Свирна ми баиа съсъ свирка. 
Малу ми млогу свири, 
Малу ми млогу три сахате; 
Дуръ ми са Дунавъ тръгна, 
Пъте му Дунавъ усторилъ, 
Та си ми Дунавъ исплива; 
Та си на поле стигна, 
Пусту ми поле запустену. 
Дива ми крале подивена, 
Йоще ми града ни градилъ,— 
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Я мйседи фъ пещере-та, 
Фъ пещере-та фъ камене-те. 
На поле ми ни уралъ, 
На ми уралъ ни ми селъ; 
Лу ми са шета низъ гора 
Та ми трева пасе, 
Какъ ми пасе сиву стаду! 
Я Богъ да гу бие доста хиниетинъ, 
Доста хиниетинъ инатчие. 
Три му войводи на поле; 
Лу ми са войске видели, 
Войске ми млади юнаци, 
Млади юнаци малки моми, 
Разедили са налютили, 
Бърза-та си коне яхнали, 
Та ми фъ пещере флели, 
Фъ пещере фафъ сарае, 
На крале хаберъ чинили, 
Чи си е баиа стигналъ, 
Стигналъ си бана на иоле, 
Та си е поле пленилъ. 
Дива ми крале мощне подивенъу 

Та ми са мощне разеди, 
Разеди са налюти са. 
Та си собра силна войске, 
Силна войске млади юнаци. 
Та излезе на юрдие, 
Та ми са борба бори; 
Борба ми е доста силна, 
Та ми трае сега малу, 
Сега малу три месеца; 
Дичі крале гаа надбори 
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Та са чуди що да прави? 
Де му наумъ дойде, 
Та са рукна и подрукна: 
«Юду, Юду Самувилу, 
Лу де да еи, тука да си!» 
Рече ми йоще ни утрече 
Дойде му Юда на юрдпе, 
На БЗрдие на поле, 
Та му ардамъ чинила; 
Юда са борпа бори, 
Та ми крале надбори. 
Бана ми веке на поле, 
Бана ми поле пленилъ. 
Пленилъ мп поле, заптисалъ. 
Юда му слуга заръчела, 
Заръчела поръчела, 
Думала му говорила: 
«Бана ле, бана царина, 
Сега си поле заптисалъ, 
Сега си поле заселилъ. 
Я си ми бана нн знаешъ 
Чи си е поле студну, 
Студну е поле снегиту, 
Люта е зима лютна! 
Идешъ ми бана утъ Ерай-земе, 
Де си е поле плодиту, 
Плодиту йоіце топлиту, 
Люта си зима ни виделъ. 
Я ти бана да пигаешъ 
Бела ми книга църну писму, 
Да пишешъ, бана, да напишешъ: 
«Иоще си лету ни миналу, 
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Да си берешъ млади юиаци. 
Млади юнаци малки моми, 
Да закарашъ деветъ крави, 
Та да слезешъ на белъ Дунавъ. 
На белъ Дунавъ на море-ту, 
Да си курбанъ колешъ, 
Снита Иога да си фалишъ; 
И да муса мольба молишъ, 
Да ни праща милна слуга, 
Милна слуга Слана юнка. 

а ни гу праща на поле-ту. 
Да си вие бела снега; 
Я да гу праща фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та планпна-та. 
Де ми стаду ни пасе, 
Де ми моми ни уратъ, 
Ни ми сеетъ бела пшеница». 
Юда му слуга заръчела. 
Заръчела поръчела, 
Та си ми фъ града летнала. 
Богъ да гу бие бана крале, 
Ни е писалъ бела книга, 
Бела книга царнт писму: 
Та ми курбанъ ни коле, 
Та ма фальба ни фали, 
Ни ми са мольба моли. 
Доста са самъ налютилъ! 
Вутре рану да мн слезешъ, 
Да ми слезешъ на поле-ту. 
Да си виешъ бела снега. 
Да си поле побелне: 
Да ни пасе сиву стаду. 
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Да ни урагъ малки моми, 
Да ни уратъ да ни сеетъ. 
Дуръ да бана на иманъ доиде, 580 
Да си пише бела книга, 
Бела книга царну писму, 
Чп ми курбанъ коле, 
Чи ми коле деветъ крави, 
Та ма фальба фали, 535 
Та ми са мольба моли >. 
Разеди са Слана юнакъ, 
Разеди са налюти са, 
Приметна си бела дреха, 
Бела дреха снегувита. 540 
Та си слезе на поле-ту, 
Де ми уратъ малки моми, 
Юнаци ми стаду пасатъ, 
Та си вие бела снега, 
Снега вие малу млогу, 545 
Малу млогу три месеца. 
На бана са нажелилу, 
Нажелилу натъжилу; 

Та ми плаче и ми вика! 
Я ни знае щода прави. 550 
Що да прави що да стори? 
Дуръ си наетъ сторилъ 
Да си иде на Край-земе, 
На Брай-земе фафъ сарае, 
Фафъ сарае при майка. 555 

Деветъ момче-та и деветъ моми утивали въ гора-та 
та закарували деветъ крави и ги докарували въ ка-
ща-та на кмета: въ това врѣмя моми-те пѣели слѣдо-
юща-та пѣсна: 
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П Е С Б А 

«Бана ле, бана царина, 
Що ти е кахъръ легналъ, 
Та ти са нажелилу, 
Нажелилу натъжилу? 
Чи си уставилъ Ерайна-земе, 
Крайна-земе плодита, 
Плодита йоще топлита, 
Та си ми поле заселилъ, 
Пусту поле запустену; 
Де ми е люта зима; 
Де ми са Бога люти, 
Та си праща милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака. 
Да си вие бела снега, 
Та си е поле побелелъ. 
Я ти, кралю, ни знаешъ 
Чи ти е Юда заръчела, 
Заръчела, кралю, поръчела^ 
Да си пишешъ бела книга, 
Вела книга църну писму: 
Лу да си лету помнне, 
Еурбанъ да си колешъ, 
Да си колешъ деветъ крави, 
Снигна Бога да си фалишъ; 
И да муса мольба молишъ, 
Да си праща милна слуга, 
Да гу праща фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та планина-та, 
Да си вие бела енега; 
Я на поле да е лету, 



Да е лету и пролету; 
Да еи грее ясну слънце. 
Какъ си грее на Ерай-земе\ 
Юда ти, кралю, заръчела, 
Я ти си Юда ни сайдисалъ! 
Снигна са Вога налютилъ, 
Та си пратилъ милна слуга, 
На поле си снега вие, 
Та ти стаду ни пасе, 
Ни ти уратъ малки моми». 
Чулъ ми бана зачулъ, 
Та си писалъ бела книга, 
Бела книга църну писму 
Пратилъ си гу пу земе-та, 
Юнаци ми съ клетва приклевалъ: 
Лу да си лету замине, 
Еурбанъ да си колетъ, 
Да си колетъ деветъ крави, 
Деветъ кмави се на отбуръ, 
Да си фалетъ Снигна Бога 
И да му са мольба молетъ,-
Да са веке ни люти, 
Да ни вие бела снега, 
Да ни виѳ на поле-ту; 
Лу да вие фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та планина-та, 
Де ми стаду ни пасе, 
Де ми моми ни уратъ. 
На поле си града граде, 
Силна грнда нишенлие, 
Ь'ат' да си е на Край-земе». 
Писа ми крале бела книга, 
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Бела книга църну пиему. 
Премени еа, нареди са, 
ІІриметна си златна дреха. 65 
Та си срука млади юнаци, 
Млади юнаци малки моми, 
Та ги прати фафъ гора-та, 
Да му дукаратъ деветъ крави. 
Курбанъ коле на поле-ту. 
Десна си рока дига 
Та си фали Сншна Бога\ 
Та му са мольба молп, 
Да ни си е люта зима. 
Люта зима снегувита: 75 
Я на поле ясну слънце, 
Какъ си грее на Брай-земе, 
Да си грее на поле-ту; 
Да ни му са нажелилу. • 
Нажелилу натъжилу, 80 
Та да иде ва Край-земе, 
На Ярай-земе при майка; 
Та да си е поле запустену, 
Пусту ми поле устаналу; 
Та да си Юда ни лета, 85 
Та да си пиле на фърка. 

Кога-то вейке щели да докаратъ крави-те, ста-
рий-тъ кмета съсъ други старци са пременували и 
закарували крави-те та утивали на една рѣка, кадѣ-
то са събирали сички-те селени жени моми и дѣца, 
и там' колели курбанъ-тъ а моми-те пѣели слѣдою-
ща-та пѣсна: 



- 414 — 

II Е С Н А 3 . 

Засели са Крайна-земе, 
Засели са, присели са! 
Триста ыи града на поле, 
Триста ми града силни, 
Силни ми града съсъ кулини. 
Млади ми юнаци на поле, 
Млади ми юнаци малки моми; 
Млади юнаци съсъ стаду, 
Сиву ми стаду пасатъ; 
Малки ми моми на йорань. 
Та ми уратъ и ми сеетъ. 
Та ми са карба закарали. 
Доста хми карба на поле, 
Триста юнаци паднали, 
Трисга юнаци малки моми, 
Чи хми стаду ни пасе; 
Чи ми поле ни устана, 
Пусту поле запустену, 
Да си ми йоще уратъ! 
Бана ми крале виде. 
Та ми наетъ сторилъ, 
Да си тера пуста земе, 
Пуста земе запустена; 
Де ми стаду ни пасатъ, 
Де ми йоще ни уратъ. 
Та си закара млади юнаци, 
Млади юнаци малки моми, 
Та си дойде на белъ Дунавъ, 
На Дунавъ на море-, 
Де си надбори Сура Жамие, 



Та си Дуеавъ исилива. 
Па ми са борба бори; 
Дива ми крале на поле, 
На поле на юрдие, 
Я си гу борба надбори, 
Та му земе плени, 
Та си му поле заптиса. 
Йоще ми града ни градилъ, 
Иоще ми моми ни урали. 
Ти са си, Боже, налютилъ, 
Налютилъ разедилъ, 
Та си пратилъ милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Да си вие бела снега. 
Да си вие на поле-ту, 
Та ми вие малу млогу, 
Малу млогу три месеца. 
Дуръ са на бана нажелилу, 
Налгелилу натъжилу, 
Та си наетъ сторилъ 
Да си иде на Ерай-земе, 
На Ерай-земе при майка, 
Макаръ да му са майка насмела. 
Хеле ми Юда летна, 
Летна ми Юда фъркна, 
Та му дума говори: 
«Бана ле бана кралю, 
Що ми са, бана, чудишъ 
Та ти кахъръ легналъ? 
Доста ти веке кахъре, 
Кахъре йоще ядове! 
Чи ти еа поле люта зима, 
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Люта зима снегувііта, 
Та си града нн градилъ, 
Та са моми ни урали. 
Я си ииши бела книга, 
Бела книга църну писму, 
Чи на Бога курбанъ колешъ, 
Курбанъ колешъ деветъ крави, 
Бога си фальба фалншъ; 
Та му са мольба молишъ. 
Да нп праща милна слуга, 
Мплна слуга Слана юнаки. 
Тука долу на поле-ту, 
Да ни вие бела снега; 
Лу да вие фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та планина-та. 
Де си стаду ни пасе, 
Де си моми ни уратъ. 
Бога ти мольба чуе; 
На поле ти ясну с.тьнце, 
Какъ си грее на Край-земе. 
Я да са варнешъ при майка, 
Майка ти са насмела: 
Ни си, бана, юнакъ! 
Дива си крале ни надборилъ»! 
Чу.ть ми е царе зачулъ, 
Чулъ ми е Юда Самувила. 
Та си града ни гради, 
Малки моми ни искаралъ 
Да си уратъ на поле-ту. 
Лу си прати бела книга, 
Бела книга църну писму 
На юнаци на войводи, 
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Курбанъ да си колетъ. 
Па си събра млади юнаци, 
Млади юнаци малкй моми 
Та ги прати фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та на стаду-ту, 
Закарали деветъ крави, 
Деветъ крави се на отбуръ; 
Та ми слезе бана на белъ Дунавъ, 
На белъ Дунавъ на църну-ту море 
На Бога си курбанъ коле, 
На Бога на Снегнна, 
Курбанъ коле деветъ крави, 
Та гу фальба фалй,— 
Та му са мольба моли, 
Та му дума и говори: 
«Боже ле Снигна ле, 
Що ми са си, Боже, налютилъ, 
Налютилъ разедилъ? 
Лу самъ стъпилъ на поле-ту, 
Та си пратилъ милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Тука ми долу на поле, 
Вилъ ми е снега завилъ, 
Та ми вие сега малу, 
Сега малу три месеца. 
Зеръ ми е, Боже, ни стигналу, 
Чи самъ майка уставилъ, 
Съсъ майка милна брата, 
Милна брата милна сесра; 
Сое самъ града уставилъ, 
Сое ми града сое земе, 
Сое земе плодита, 



Плодита йоще топлита; 
Ни ми е люта зима, 
Люта зима снегувита 
Я СЙ ми слънце грее, 
Ясну ми слънце на поле. 
Дуръ да ми дойде Заревъ-дет, 
Заревъ-денъ, Заревъ-месецъ, 
Двашъ ми юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Сури ми агне-та фъ кушере; 
Двашъ ми са моми на поле, 
На поле на жетва, 
Та ми жнеетъ бела пшеница; 
Та ми бератъ белу грозде; 
Млади юнаци на точилу, 
Та си пиетъ руйну вину, 
Руйну вину тригодишну, 
Вину ми пиетъ хору играетъ; 
Я си ми моми песна пеетъ, 
Песна хми е руевита. 
Земе самъ, Воже, уставилъ, 
Чи ми е Бога заръчелъ. 
Да си седна на пуста земе. 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу 
Та ми, са, Боже, ни нажелилу. 
Иоще самъ, Боже, ни плакалъ, 
Ни самъ плакалъ, ни самъ викалъ, 
Сега самъ, Боже, заплакалъ, 
Чи ми са зима дудела! 
Млади ми юнаци фафъ сарае, 
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Млади 5іи юнаци малки моми, 
Фъ сарае, Боже, на плачба, 
Млади ми юнаци ни излели 
Да ми пасатъ сиву стаду; 
Малки моми на поле-ту 
Иоще ми йорань ни урали, 

.Ни урали, ни ми сели, 
Ни ми сели, ни ми жнали; 
Чиста леба ни месили, 
Чиста леба, чиста пита; 
Я ми са фафъ гора-та, 
Диш са подивили, 
Фафъ гора си трева пасатъ\ 
Хаде ми, Боже, хаде; 
Сега ти курбанъ коле, 
Курбанъ ти коле деветъ крави, 
Деветъ крави се на отбуръ, 
Та ти са мольба моле: 
Ду сега са си, Боже, лютилъ, 
Утъ сега веке да са ни лютишъ. 
Да ни пращашъ Слана юнакъ 
Тука долу на поле-ту; 
Лу да си гу, Боже, пращашъ 
Тука, Боже, на високу, 
На высоку фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та планина-та, 
Де ми стаду ни пасе, 
Де ми моми ни уратъ. 
Аку си, Боже, каилъ станешъ. 
Да ми грейне ясну слънце, 
Да ми грейне на поле-ту, 
Ду година ти курбанъ коле, 



Та сн та фальба фале; 
Я да си е на поле-ту 
Лету йощепролету, 
Еакъ си е на Край-земе, 
Да ни си е люта зима. 
Люта зима снегувита,— 
Дуръ да дойде Заревъ-денъ, 
Заревъ-денъ, Заревъ-месецг, 
Двашъ ми юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Сури ми агне-та фафъ кушере; 
Двашъ ми моми на ноле, 
На поле нажетва, 
Да ми жнетъ бела пшеница; 
Да ми бератъ белу грозде; 
Млади ми юнаци на точилу, 
Да си пиетъ руйну вину, 
Руйну вину тригодишну,— 
Йоще ти, Боже, курбанъ коле, 
Курбанъ коле деветъ ювна, 
Деветъ ювна карабаше, 
Карабаше и факлати; 
Събирамъ си малки моми, 
Малки моми и девойки, 
Та ти пеетъ вета книга, 
Вета книга, вета песна, 
Що самъ йоще ни пелъ 
Лу ми Юда заръчела, 
Заръчела поръчела". 
Бана ми курбанъ коле, 
КурОанъ коле, мольба са мо.ти; 
Дуръ са на Бога нажелилу, 
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Нажелилу натьтилу, 
Та си прати Юда С імувила 
Да си слезе фафъ гора-та. 
Фафъ гора-та планина-та, 
Де ми седи Лета Бога— 
Пещере му на Край-земе, 
На Край-земе лету пролету, 
Я на поле люта зима, 
Люта зима снегувита— 
Та му дума Юда и говори: 
«Боже ле Лете ле, 
Досга ми си, Боже, седелъ 
Тука, Боже, на Край-3еме\ 

225 

280 

235 
Сега ма пратилъ Снигна Бога, 
Та ти са мольба моли, 
Да си слезешъ тука долу, 
Тука долу на поле-ту, 
Що си ми е пусту, запустену. 
Заселилъ гу бана крале, 240 
Що ми йоще ни виделъ 
Люта зима снегувита, 
Та му са доста нажелилу, 
Нажелилу натъжилу 
На Бога си курбанъ коле, 245 
Курбанъ коле деветъ крави, 
Та му са мольба моли 
Да си грейне ясну слънце, 
Да си грейне на поле-ту, 
Да си му е лету, пролету». 250 
Лета Бога вели ютговори: 
«Е, ти, Юду Самувилу, 
Ни си фоде па поле-ту! 
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Какъ си е бана курбанъ колелъ, 
На Бога са мольба молилъ, 
Да си грейне ясну слънце, 255 
Да си грейне на поле-ту, 
Да си му е лету, пролету,— 
Дуръ си ми бана курбанъ ни коле, 
Да ми коле ду три голабчета. 
Да ми са мольба моли 260 
И да прати малка мома, 
Да е прати фафъ гора-та 
Да си бере бела китка, 
Да си ми глава накичи, 
Ни си слевамъ на поле-ту! 265 
Ни изгревамъ ясну слънце, 
Да си му е лету, пролету». 
Рече Бога ни утрече 
Та са варна Юда Самувила, 
Варна са Юда при Бога. 270 
Думала му Юда говорила: 
Летэа Бога каилъ ни ставалъ 
Да си елезе на поле-ту, 
Да си грейне ясну слънце, 
Та да си е лету, пролету. 275 
Снигна Бога нигцу ни продумалъ, 
Ни продумалъ ни ютговорилъ; 
Чи ни знае що да нрави, 
Що да прави, що да стори. 

Кметъ-тъ и други-те като закалали курбанъ-тъ и 
седнували да са госгетъ, една мома доходала отъ село-
то и пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 
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«Царю ле бана ле, 
Курбанъ си бана колелъ, 
Курбанъ деветъ крави, 
Курбанъ ти на Сниша Бога, 
Да ни ти са, бана, люти; 
Да ни праща милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Да ни праща на поле-ту 
Да си вие бела снега 
II той си каилъ станалъ. 
Я и той що да прави, 
Що да прави що да стори? 
Пратилъ ма фафъ гора-та. 
Фафъ гора-та на Край-земе, 
Фафъ гора-та фъ пеіцера-та, 
Де мп седи Лета Бога; 
Та му са самъ мольба молила, 
Да си слезе на поле-ту, 
Да си грейне ясну слънце. 
Да си ти е лету, пролету, 
Чи си на Бога курбанъ колелъ 
Я той ми са налютилъ, 
Та ми дума продума: 
«Е, ти Юду Самувилу. 
Какъ си е бта курбанъ коле.ть, 
На Снигна са Бога мольба молилъ» 
Я си мене ни сайдисалъ! 
Ни си слевамъ на поле-ту 
Дуръ ми курбанъ ни заколе, — 
Да ми коле ду три голабчета. 
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Хемъ да прати малка мома. 
Да е прати фафъ гора-та 
Да еи бере бели пвете, 
Да си вие бела китка. 
Да ми глава накичи 
Какъ си вие бела китка 
Да си рука низъ гора-та 
«Иди си, Зима. иди си, 
Чи си вске лету дойде». 
Та си веке каилъ ставамъ 
Да си слезе на поле-ту, 
Съсъ мене ясну слънце, 
Лу да грейне да си блезне, 
Съсъ мене лету, пролету 
Та си бана града гради. 
Млади юнаци на поле-ту, 
На поле-ту стаду пасатъ; 
Малки моми на поле-тѵ, 
Та ми йорань уратъ, 
И ми сеетъ бела пшеница, 
И ми сеетъ и ми жнеетъ; 
Та си месетъ чиста пита, 
Чиста пита, чиета леба. 
Сега, царю, що са ни чудишъ? 
Гозба, царю, да са ни гос-тишъ! 
Я да фанешъ ду три голабчета, 
На Лета Боиі курбанъ да колешъ; 
И да пратишъ малка мома 
Да си иде фафъ гора-та, 
Да си бере бели цвете, 
Да си вие бела китка, 
И да ([ілезе фъ пещере-та 
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Да си кити Лета Бога, — 
Да са рукне и подрукне 
*Иди си, Зима, иди си, 
Чи си лету дойде». 6І 
Йоще речь-та да ни утоече 
Ша си грейне ясну слінце, 
Ша си грейне на поле-ту, 
Та си ти е лету, пролету. 
Та си градишъ нова града, 7' 
Да ни ти е поле запустену; 
Да ни плачатъ млади юнаци, 
Млади юнаци малки моми». 
Чулъ ми бана Юда Самувила 
Та са гозба ни гости 7 
Я устави малки моми 
Да си гответъ деветъ крави, 
Деветъ крави се на отбуръ. 

Като испѣвала мома-та горня-та пѣсна, три мом 
чета дохождали, кои-то носили три голабчета и гі 
давали на кметъ-тъ; той ги закалалъ курбанъ, а мо 
ми-те пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 5. 

Боже ле Лете ле, 
Чудевъ си, Боже, нишенлие! 
Да ни си. Боже, на небе-ту, 
Земе са веке запустила! 
Чи си имашъ златни ключе, 
Ютключевашъ йогнена саряе, 
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Де ми ееди яспу слънце, 
Та му, Боже, заръчешъ, 
Заръчешъ, Боже, поръчешъ, 
Де да грейне на земе-та. 
Слънце та, Боже, чуе 
Та си нийде ни изгрева, 
Лу изгрева на Край-земе, 
На Край-земе, на поле-ту, 
Йоще рану предъ зора-та. 
Юраче-те на поле-ту, 
Купаче-те на лозе-ту, 
Курабе-те на море-ту, 
Сиву ми стаду пасе, 
Та са е земе заселила, 
Ни е пуста, запустена; 
Де ми слънце ни грее, 
Пусту ми полеустаналу. 
Пусту ми поле, запуетену; 
Ни ми уратъ юраче-те, 
Ни ми копатъ копаче-те, 
Ни ми пливатъ курабе-те. 
Ни ми пливатъ на море-ту, 
Сиву ми с/гаду пи пасе. 
Я ти, Боже, зеръ ни знаешъ? 
Бана крале на белъ Дунавъ 
Пусту ми поле заптисалъ, 
'Пусту ми поле, запустену. 
Я ми йоіце града ни градилъ, 
Малки моми ни излели, 
Ни излели на поло-ту, 
Да ми уратъ, да ми сеетъ, 
Чи е люта зима снегувита. 
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Бога ми са налютилъ, 
Та си иратилъ милна слуга. 
Милна слуга Слана юнаки, 
Та си виелъ бела снега 
Малу млогу три месеца; 
Сега веке ни си вие, 
Чи му е курбанъ колелъ. 
Та на тебе курбанъ коле, 
Курбанъ коле три голабче-та, 
Та ти са мольба моли, 
Да си слезешъ на поле-ту, 
Съсъ тебе яс-ну слънце 
Да си грейне, да си блесне; 
Да си гради нова града: 
Малки моми на поле-ту 
Да си уратъ, да си сеетъ; 
Да ни си е поле запустену. 
Какъ си фъркатъ ду три голабче-
Да си фъркне църну пиле, 
Церну пиле лестувица, 
Да си летне ѵтъ Край-земе, 
Иогце тука ни летнала; 
Да е види бана крале, 
Ни му са веке нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Чи уставилъ сое земе, 
Сое земе, сое града; 
Стара майка, милна брата, 
Милна брата, милна сесра. 
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Като закалалъ кметъ-тъ и трите голабче-та и ис-
пѣвала мома-та гория-та пѣсна рано оіле предъ слъ-
нце-то, кога-то щело да изгрея слънце-то, сички-те 
си подигали роки-те каде небе-то и ги удрели отъ 
радостъ че е слънце-то изгрело, а моми-те пѣелислѣ-
доюща-та пѣсна: 

п Е с н А 6 . 

Боже ле Лете ле. 
Фала ти, Боже, на земе! 
Чи си сарае ютключилъ, 
Та си на слънце заръчелъ, 
Да си изгрее на поле, 5 
Чи на са зима дудела; 
Тешка е зима люта, 
Люта е зима снегувита! 
Млади юнаци плакатъ 
Чи на егнилу ни фодетъ, 10 
Оиву си стаду ни пасатъ; 
Малки са моми плакали 
Чи на поле ни излели, 
Та са на поле ни урали; 
Плакали моми викали 15 
Чи си земе уставили, 
Плодита земе, топлита, 
Де си ми пиле фърка, 
Църну ми пиле лесгувица. 
Фа.іа ти, Боже, фала! 20 
Царе ти курбанъ коле 
Ду година ти Личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
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Гер,'ювъ-денъ, Боже, Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ оіце Летовъ-денъ. 
Слънце ле. ясну слънце! 
Да си 5іи слънце греешъ, 
Злату на земе по.тевашъ, 
Злату ми, слънце, срсбру 
Росна ми китка заросева, 
Малки са моми китетъ, 
Та си на ноле уратъ, 
Уратъ ми, слънце, купаетъ; 
Де ми, слънце, ни греешъ, 
Темна темница вланамі 

25 
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30 

Малки са моми у дома си, 
Роки кършетъ, сълзи ронетъ, 
Де хми е земе пуста, 
Пуста хми земе, запустена! 

Еато испѣвали горня-та пѣсна, найстарий-тъ отъ 
кметове-те, кои-то билъ найхарно пременетъ, уги-
валъ въ гора-та и са скривалъ въ некоя пещера, по-
слѣ по него ходила една огъ моми-те въ гора-та та 
брала китки и пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 

ПЕСНА 7 . 

Сншна са Бога налютилъ, 
Налютилъ разедилъ, 
Та си е пратилъ милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Да си вие бела снега, 
Вилъ ми е снега малу млогу, 

5 
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Малу млогу три месеца 
Тешка е зима снегувита, 
Та ми слънце ни грее, 
Ясни си зари крие, 
Крие си зари фъ сарае; 
Ясну си лику подава, 
Подава си лику на поле 
На поле на Ь'рай-земе, 
На Край-земе лету, пролету 
Де си е бана на поле, 
Пусту е поле запустену; 
Сега ми слънце грейна, 
Грейна ми слънце блесна, 
Та е на поле лету, 
Лету е йоще пролету. 
Вана ми на белъ Дунавъ, 
Десна си рока дигналъ 
Та си ми слънце фали. 
Даде ми златна тоега, 
Та си ма фъ гора прати 
Да си бере бели цвете, 
Да си гоне лютазима, 
Люта зима снегувита. 
Иди си, Зима, иди си. 
Иди си, Зима, на небе, 
Де си е Снигна Вога; 
Чека та Бога чека, 
Дребни му ключе на рока, 
Да си занданаютключи, 
Да та фъ зандана заключи; 
Иди си, Зима, иди си, 
Чи си ми лету дойде. 



431 -

Лету ыи йоще пролету. 
Хаде ми, З м м , хаде! 
Хуй, ни ыи зиыа, хуй! 
Лета ыи Бога слезалъ, 
Слезалъ ыи на поле; 
Златна тоега пратилъ, 
Пратилъ тоега на 6ана\ 
Вана ыи тоега даде 
Да си та, Зима, гоне; 
Да си та намера намере, 
Ша та удре на глава, 
Да си ти глава подробе! 
Па си ти, Зима, думамъ: 
«Иди си, Зима, иди си»! 
Ни ми е поле пусту, 
Пусту поле запустену. 
Какъ си е Крайна-земе 
Плодита, топлита, 
Двашъ ми на поле уратъ, 
Двашъ ми пшеница сеетъ, 
Двашъ ми жетва жнеетъ, 
Двашъ ми юнаци на егнилу, 
Сури ми агнета фафъ кушере,— 
Какъ си е Крайна-земе, 
И пусту ми поле запустену. 
Ша ми фъркне църну пиле, 
Църну пиле лестувица, 
Ша ми фъркне утъ Край-земе\ 
Да ми види бана крале, 
Засмелъ са и са насмелъ, 
Забурилъ си соеземе, 
Сое земе, сое майка, 
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Сое майка, милна брата, 
Милна брата, милна сесра. 70 

Като пѣяла мома-та горня-тапѣсна, утиваладруга 
мома, коя-то като срещнувала оная коя-то брала 
цвете-то и пѣяла, запевала слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 8 -

Чуешъ ли, Зима, чуешъ, 
Чи си е Лета Бога фафъ гора? 
Слелъ ми е веке утъ небе, 
Та ми е седналъ фафъ пещера 
Пратилъ си вчера испратилъ, 5 
Прагилъ си злаінна тоега, 
Златна тоега на бана, 
Да си та, Зима, гони, 
Туку си бана ни дойде. 
Бана си курбанъ коле, 10 
Курбанъ коле голабче-та, 
Лета си Бога фали 
Та си е мене пратилъ 
Даде ми златна тоега, 
Да си та, Зима, гоне. 15 
Я що ми, Зчма, думашъ^ 
Ша фъркнешъ ли, Зима, на небе, 
На небе, Зима, нри Бога, 
Да та заключи фъ зандана, 
Де ти е милънъ брата, 20 
Милънъ брата Слана юнакъ? 
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Ил' да та удре пу глава, 
Да си та глава одробе. 
Да ми плачешъ, заплачешъ?» 
Зима хи Шда говори: 
«Моме ле, малка моме, 
Язъ си, моме, ни фоде. 
Ни фоде, моме, на небе. 
Снигна ми Бога заръчелъ, 
Да си утъ поле ни стана, 
Чи си е поле пусту, 
Пусту е поле, запустену, 
Клету е поле, поклету! 
Юда на поле да са ни шета, 
Юнакъ на поле да ни стъпне, 
Пиле на поле да ни фъркне, 
Мома на поле да ни уре, 
Юнакъ стаду да ни пасе; 
Я ти, моме, що ми думашъ, 
Що ми думашъ и говоришъ. 
Хаде си слези на поле. 
Сесра ми тука долу, 
Сесра ми малка Ветрица, 
Силънъ ми ветъръ ша дуне, 
Силънъ ми ветъръ студънъ-
И язъ си, моме, искарувамъ 
Златна тиника утъ пещере, 
Та си вие бела енега 
Дуръ да са гора побелее, 
Дуръ да си, моме, замръзнешъ! 
Млада си йоще зелена; 
Я си ми слези на поле». 
Малка са мома налютила, 
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Налютила разедила. 
Златна тоиа искарала 
Та си хи глава удробила. 
Пиена ми Юда. заплака! 
Дуръ си ми Бога чуе, 
Та ми утъ пещере излезе 
Та си при мома дойде. 
Мома му глава накичи. 
Бела му китка на глава. 
Та еи е фъ гора лету. 
Лету е фь гора. пролету. 
Зима ми Юда виде. 
Биде ми Юд« фъркна, 
Фъркна ми Юда на неое, 
На небе фъ сарае. 
Де ми е Снигна Бога: 
Та еи е пита, говори: 
<; Юд у ле Зима ле, 
Каилъ ли си. Юду, 
Каилъ ли си. ни си каилъ, 
Да та фърле фафъ зандана, 
Де ти е милънъ брата, 
Милнъ брата Слана юнакаі 
Ил' да ми изметъ чинишъ? 
Я ти са мольба моле 
Да си ни слевашъ на Дунавъ, 
На Дунавь на поле: 
Ду сега е поле пусту, 
Пусту е поле, запустену; 
Утъ сега веке ни е; 
Бана си поле заселилъ, 
Засе.тилъ поле, прис-елилъ; 



Какъ си е крайна-земе 
Плодита йоще топлита, 
Па си е пустт поле 
Плодиту йоще топлиту;— 
Дуръ да си летне църну пиле, 
Църну пиле лес-тувица: 
Да ни му са нажелилу. 
Нажелилу натъжилу, 
Чи си земе уставилъ». 
Зима му дума говори: 
«Боже ле Снѵгна ле, 
Я си, Боже, каилъ ни ставамъ 
Да ма фъ зандана фърлишъ, 
Де ми е милънъ брата, 
Милънъ брата Слана юнакъ: 
Изметъ ти, Боже, чинамъ. 
Туку си каилъ ни ставамъ 
Да си е бана на поле, 
Да си ми поле засели, 
Що ми е поле пусту, 
Пусгу ми поле, запустену; 
Да си фъркне църну пиле, 
Църну пиле лестувищц 
Лу да си е тешка зима, 
Тешка зима снегувита: • 
Да си моми ни уратъ, 
Да ми стаду ни пасе. 
Дуръ да са на бана дудее 
Да устави пусту поле, 
Да̂  устави да си бега,— 
Па да си иде на Край-земе; 
Де му е стара майка, 
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Стара майка, милна брата, 
Ми.тна брата, милна сесра». 
Снигна са Бога разеди, 
Разеди са налюти са, 
Та йотключи зандана-та, 
Та си фър.ти Зима Юда, 
Та ми веке ни излезе. 
Плаче ми Юда вика ми 
Да е чуе Снигна Бога,— 
Белкимъ му са нажелилу, 
Нажели.ту натъжилу, 
Да е прати на земе-та, 
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На земе-та на поле-ту; 
Туку Бога ни е чуе, 
Лу ми седи фафъ сара е. 

Старецъ-тъ заедно съсъ мома-та слевалъ тамо гдѣ-
то колели курбанъ-тъ; старецъ-тъ билъ накиченъ 
съсъ бели цвете, кои-то му ги набраламома-та;щомъ 
го видели селени-те паднували на земя-та та му се-
лемъ давали, а мома-та пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 

Бана ле бана кралю, 
Курбанъ си бана колелъ, 
Колелъ си голабче-та, 
Жета си Бога фалилъ, 
Мольба му са си молилъ, 
Да ни ми седи на Край-земе\ 
Я да си дойде на поле, 

п Ѣ с н А 9. 
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Да си е лету, пролету. 
Дойде зш Бога фафъ гора, 
о 
Иоще ми каилъ ни станалъ 
Да си слезе на поле. 
Даде ми бана златна тое?а, 
Прати ма бана фафъ гора, 
Бели самъ цвете брала, 
Бела самъ китка вила: 
Срета ма Юда сретнала, 
Сретнала ма Згіма Юда, 
Зима Юда Самувила\ 
Доста са Юда налютила, 
Налютила разедила. 
Чи ма е чула фафъ гора 
Чи самъ гласумъ гласнала 
«Иди си, Зима, иди си, 
Лету си веке дойде, 
Лету йоще пролету. 
Хаде ми, Зима, хаде; 
Хуй, ни ми згіма, хуй! 
Лета ми Бога с-лезалъ, 
Слезалъ ми на поле; 
Златна тоега пратилъ, 
Пратилъ тоега на бана\ 
Бана ми тоега даде, 
Да си та, Зима, гоне». 
Какъ ми е Юда чула, 
Силънъ ми ветъръ дунала, 
Силънъ ми ветъръ, фуртуни-, 
Бела ми снега зафърле 
Да си ма фъ гора замръзне, 
Да си ма ледъ поледне; 
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Я самъ. оана, ннснала, 
Писнала самъ, заплакала. 
Чулъ ма е Лета Бога, 
Чулъ ма е Бога зачулъ, 
Та ми фъ гора дойде, 
Та му самъ глава накичила. 
Зиде ми Юда дугледа, 
Та си ми фъркна на небе; 
Сега ми ІОда фъ зандана, 
Де хи е милънъ брата, 
Милънъ брата Слана юнакъ. 
Лета си Бога върна 
Да си ми фъ пещере флезе, 
Да си на поле ни слезе; 
Па му са самъ мольба молила 
Да си съсъ мене дойде; 
Чи да гу, бана, видишъ, 
Дарба ма, бана, дарувашъ, 
Дарувашъ ма деветъ пенеза, 
Деветъ пенеза деветъ алтана; 
Язъ си ти китка давамъ, 
Китка си йоще ни виделъ. 
Китка е утъ Край-земе, 
Утъ Край-земе утъ поле,— 
Де ми са моми урали, 
Де са юнаци шетали 
Та ми са стаду пасли. 
Йоще ми Бога думалъ, 
Чи си веке ни дума. 
Снигна е Бога на небе, 
На небе фъ сарае; 
Сега му курбанъ колешъ, 
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Вета му кнша пеешъ, 
Вета кнша, вета песна, 
Да ни ми са налюти, 
Да ни ми са разеди. 75 
Да си иотключи зандана. 
Да си испусне Слана юнака, 
Слана юнака, Зима ІОда, 
Па да ги на поле прати 
Да си виетъ бела снега, 80 
Да си е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Курбанъ си, бана, колелъ, 
Колелъ си деветъ крави, 
На Снигна са си мольба молилъ, 85 
Да си ни прати Слана юнака 
Да си вие бела снега; 
Па му курбанъ колешъ, 
Вета му книга пеешъ, 
Вета книга, вета песна, 90 
Та са веке ни люти. 
Сега ми на небе чека, 
На небе фъ сарае, 
Да си му курбанъ колешъ, 
Да му пеешъ вета книга, 95 
Вета книга, вета песна. 

Като испѣвала мома-та горня-та пѣсна, сички-те 
са собирали та давали на мома-та по 5—10 пари, а 
тия хми къцнувала отъ китка-та, съ коя-то билъ на-
киченъ старецъ-тъ, и пѣяла слѣдоюща-та пѣсна: 
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Бана ле бат, 
Юнаци млади иргене, 
Моми ле мили друшки, 
Била самъ била, 
Днесъ ми три нидели, 
Била с-амъ на Ерай-земе. 
Стара ма майка питала, 
Питала ма прашила, 
Да л' си е поле пусту. 
Пусту ми поле, запустену? 
Да л' ми са моми на поле, 
Малки моми. млади юнаци? 
Да л' си ми моми уратъ, 
Юнаци ми стаду пасатъ? 
Я' хи самъ дума продумала, 
Продумала приговорила: 
«Мале ле стара мале, 
Пусту ми поле, запустену, 
Я ми е поле п.тодиту; 
Туку е люта зима. 
Люта зима снегувита 
Сега, мале, три месеца; 
Та ми са моми ни излели, 
Ни излели на по.іе-ту, 
На поле са йоще ни урали. 
Та са на бана нажелилу, 
Нажелилу натъжилу; 
Плаче ми бана фъ сарае, 
Чи си е града ни градилъ». 
Чула ми с-тара майка, 
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Та си ми флезе фъ бахче-ту, 
Бели двете ми брала, 
Бели цвете улетни, 
Та ми ги даде, подаде. 
Та ми вели ютговори: 
«Иди си, моме, иди, 
Иди си, моме, на иоле, 
На поле на Дунавъ; 
Качи са, моме, на гора, 
На гора на планина; 
Намера, моме, намирашъ, 
Лета ми Ѣо?а ша найдешъ,— 
Чи ми фъ сарае седи, 
Сарае му златна пещере. 
Та си му глава кичишъ, 
Та си е лету на поле, 
Лету йоще пролету. 
Слева си Бога на поле, 
Де ми е бана седналъ; 
Де ми са малки моми, 
Малки моми, млади юнаци; 
Лу да си китка видетъ, 
Ни хми са желну желилу. 
Ни хми са тъжну тъжилу, 
Я си та дарба даруватъ, 
Даруватъ та девстъ пенеза, 
Деветъ пенеза деветъ алтана; 
Та си хми китка давашъ, 
Китка си фъ къща носетъ. 
Бела хми китка на порти, 
Ега хми са нажелилу. 
Нажелилу натъжилу, 
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Чи си земе уставили. 
Плодита аеме, топлита, 
Да си ми китка видетъ, 65 
Ни ми еа веке желили, 
Ни ми са веке тъжили, 
Ка да си са на Край-земе\ 
Ка да ми моми двашъ уратъ. 

Като раздавала мома-та на сички-те отъ китка-та 
и испѣвала горня-та пѣсна, дохождалъ хоже-та отъ 
село-то съсъ книга въ рока-та му; кметъ-тъ закалалъ 
единъ овенъ. а хоже-та отварелъ книга-та и моми-те 
пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

п Е с н А 11 

Снита ле Боже ле, 
Знаешъ ли, Воже. ни знаешъ 
Чи ти е бана думалъ, 
Думалъ ти йоще говорилъ? 
Лу да си зандана ютключишъ, 5 
Да си заторишъ милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Да гу на поле ни пращашъ 
Да си вие бела снега, 
Я да с-и е лету, пролету; 10 
Да си грее ясну слънце, 
Какъ си грее на Край-земе\ 
Да си уратъ малки моми, 
Да си уратъ, да си сеетъ; 
Млади юнаци на егнулу, 15 
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Фъ кушере еури агнета; 
Па ти курбанъ коле, 
Та ти нее вета книга. 
Вета книга, вета песна; 
Мольба, ти са, Боже, молилъ, 
Мольба му си, Боже, чуелъ! 
Сега ти курбанъ коле, 
Курбанъ коле деветъ ювна, 
Та си пее вета книга, 
Вета книга, вета песна; 
Я ти са мольба моли 
Да са веке ни лютишъ, 
Да са веке ни разедишъ, 
Да си зандана ни ютключишъ. 
Да испуснешъ милна слуга. 
Милна слуга Слана юнака, 
Да си дойде на полету 
Да си вие бела снега; 
Да испуснешъ Зима Юда, 
Зима Юда Самувила, 
Да си дуне силънъ ветъръ, 
Си.тьнъ ветъръ и фуртуни, 
Чи са на бана нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Та ти курбанъ ни коле, 
Ни ти пее вета книга, 
Вета книга, вета песна. 
Стара е вета старита, 
Стара е вета утъ Край-Земе, 
Утъ Край-Земе и утъ царе. 
Има е царе на небе, 
Седелъ ми сега малу, 
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Сега малу деветъ години, 
Та му е Бога даде; 
Кой ми курбанъ коле, 
Да еи пее вета книга, 
Вета книга, вета песна. 
Курбанъ му е на небе, 
На небе при Бога: 
«Боже ле Боже ле, 
Вета е вила ветише, 
Хрун ми сефита, 
Сефита, удита, 
Вей ми санита. 
Урумъ ми тата. 
Тата ми финита. 
Трай ми далнта, 
Вета е вила ветише». 
Я' ти, Боже, вета книга, 
Вета книга, вета песна\ 
Лета е Бога на поле, 
Сега е лету, пролету; 
Утрумъ ми рану предъ слънце 
Малки ми моми на поле, 
Та ми уратъ и ми сеетъ; 
Млади юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Та ми стаду пасатъ; 
Какъ си ти слуга плаче, 
Слуга ти Слана юнакъ, 
Сесра му Зима Юда, 
Зима Юда Самувила, 
Аку ти са, Боже, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
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Чи хми са фъ зандана дуделу, — 
Прати ги, Боже, тука долу, 
Тука долу фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та нланина-та, 
Де си е гора запустена, 
Де ми моми ни уратъ, 
Де ми стаду ни пасе». 
Бана ми курбанъ коле, 
Бана са мольба молщ 
Дуръ си ми Юда летна, 
Летна ми Юда фъркна, 
Летна ми Юда на Дунавъ, 
Та са рукна, подрукна: 
«Бана ле бана ле, 
Доста курбанъ колешъ, 
Доста са мольба молишъ! 
Курбанъ ти на небе, 
На небе при Бога, 
Мольба ти Бога чуе! 
Иоще си зандана заключилъ, 
Седемдесе катанпи ударилъ, 
Да ми ни излезе милна му слуга, 
Милна му слуга Слана юнакъ, 
Милна му сесра Зима Юда, 
Зима Юда Самувила; 
Дуръ да застигне Заревъ-денъ, 
Заревъ-денъ, Заревъ-месецъ, 
Двашъ ми на поле да жнеешъ; 
Двашъ юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Де ми са руди агнета. 
Сега веке гозба да гостишъ, 
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Да ші гоетишъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми; 
Да ни ми са йоше желетъ, 
Да ни ми са йоще тъжетъ, 115 
Чи си земе уставили, 
Плодита земе, топлита. 
Вутре ми рану уратъ; 
Ни еи е поле пус-ту. 
Пусту ми по.іе, запустену, 120 
Я си е мощне плодиту. 
Плодиту йоіце топлиту; 
Юда ми веке летнала, 
Юнакъ ми веке стъпилъ:, 
Църну ми пиле ни фръкналу, 125 
Църну ми пиле лестувица:, 
Белкимъ си Вогумъ милънъ, 
Милънъ йоще думилънъ, 
Та си ти пиле фъркне, 
Църну ми пиле лестувица». 130 

Еато закалалъ кметъ-тъ курбанъ-тъ и испѣвала 
мома-та горня-та пѣсна, спущали са деветъ моми и 
отхождали въ село-то та срукували человѣци-те на 
курбанъ: кои-то съсъ манже утивали та са гощавали 
на чеири-те или у друго мѣсто, кое-то било нарочно 
за това определено. Еога-то срукували моми-те пѣяли 
слѣдоюща-та пѣсна; 
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Чуйте зіи млади юнаци. 
Млади юнаци. малки моми! 
Лета е Г>ога слезалъ. 
Слезалъ е Бога на поле. 
Та си е лету. пролету. 
Утрумъ ми рану ясну слънце. 
Малки ми моми на йорань, 
На йорань. на копань: 
Млади ми юнаци на егнилу, 
Суру ми ягне фащатъ, 
Та ми курбанъ колетъ: 
Какъ си е лету. пролету 
Тука ми долу на Край-Зе.ѵе. 
Па си е лету на поле: 
Ни ми е поле пусту, 
Пусту ми по.те, запустену, 
Лу си е веке п.тодиту; 
Юда ми на по.те летнала, 
Юнакъ ми на поле стъпилъ; 
Иоще ми пиле ни фъркналу, 
Църну ми пиле лестувица; 
Я си е Бога каилъ станалъ, 
Да си ми летне църну пиле. 
Църну пиле лестувица, 
Да си ми летне, да си ми фъркне. 
Бана му сърце дръгналу, 
Та си курбанъ колелъ; 
Сега са гозба гости,— 
Та си на бана пратилъ 
Тука ми веке фафъ града, 



— 466 — 

Фафъ града фафъ селу, 
Да си ва покана кане. 
Еой мн на гозба дойде, 
Вутре ми рану йоще предъ зора, 
Лу да ми слънце изгрее, 
Ша ми слезе на поле; 
Юнаци ми егаду пасатъ; 
Я ми са моми на йорань, 
На йорань, на копань. 
Да ми видетъ диви юнаци^ 
Фальба са юнаци пофалили 
Чи ми стаду пасатъ, 
Тие ми стаду ни видели\ 
Да ми видетъ диви моми, 
Фальба са моми пофалили 
Чи си уратъ на поле-ту, 
Чи си уратъ и си сеетъ; 
Па си месетъ чиста леба, 
Чиста леба, чиега пита. 
Та ми думатъ и говоретъ: 
Бре, ни са моми утъ земе, 
Я ми са моми утъ небе, 
На небе са моми Баици, 
Та ми слели на земе, 
Да си учетъ малки моми 
Да си уратъ, да си сеетъ; 
Да си месетъ чиста леба, 
Чиста леба, чисга пита; 
Да ни са фъ гора шетатъ, 
Да ни си трева пасатъ»/ 
Чули ми юнаци, малки моми, 
Та ми на Дунавъ слели, 
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Да си ги бана гости 
Дуръ си ми слънце грейне. 
Дуръ си ми слънце зайде. 65 

Моми-те като иснѣвали горня-та пѣсна, сички-те 
отъ село-то слевали на онова мѣсто кадѣ-то била 
гозба-та. и тамо са гощавали до вечерь-та; на тра-
пези-те моми пѣяли слѣдоюіца-та пѣсна: 

п Е с. н А 13. 

Дойде ми бана на поле, 
Пусту ми поле. запустену. 
Запустену, затренену. 
Дива ми крале подивенъ, 
Чи ми на поле ни уре. 5 
Чи ми на поле ни сее\ 
Дивеиъ е крале подивенъ, 
Чи ми са фъ гора шета 
Та ми трева пасе, 
Каг.ъ ми пасе сиву стаду! 10 
Я си е мощне хиниетичъ, 
Хиниетинъ инатчие, 
На бана глава ни повада, 
Селемъ му йоще ни дава; 
Я си бере силна войске, 15 
Та ми на поле излезе, 
На поле на юрдие, 
Та ми са борба бори; 
Юнакъ е Дива надъ юнаци, 
Та си му борба трае 20 

29 



Дуръ да си бана надбори: 
Хеде му Бога ардамъ сторилъ. — 
Пратилъ си Юда Самувили 
Та си му срела даде; 
Със-ъ срела с-и борба надбори. 
Та му фъ сарае седна. 
Майка му са нажелилу. 
Нал;елилу натъжилу: 
Прати му бела книга. 
Бела книга църну писму: 
«Мили ми сину бана кралю. 
Б])е, си уставилъ Крайна-Зсм! 
Ерайна е Земе плодита. 
Плодита, топлнта; 
Ти си ми, сину. ни виделъ. 
Ни ми си виделъ люта зима, 
Люта зима снегувита. 
Де си ми, сину, утиде, 
Пусту е поле, запустену. 
На ноле е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Та ми моми ни уратъ, 
Юнаци ми стаду ни пасатъ. 
Тука ми, сину, на Ерай-Зсме, 
Дуръ да ми дойде Заревъ месецъ, 
Двашъ ми юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Двашъ ми кушере на поле, 
Фафъ кушере сури агнета; 
Двашъ ми са моми на поле, 
На поле на жетва, 
Двашъ ми жнеетъ бела пшеница; 



Белу ми грозде бератъ: 
Юиаци мн са на точилу, 
Руйну ми вину пиетъ, 
Руйну ми вину тригодишну. 
Нажелилу ми с-а натъжилу, 
Чи си земе уставилъ, 
Та си на поле утиде, 
Пусту ми поле, запустену: 
Де ми Юда ни летнала, 
Де ми юнакъ ни стъпилъ, 
Де ми пиле ни фъркналу; 
Де си е люта зима, 
Люта зима снегувита. 
Хаде ми, сину. върни са. 
Да си фъ сарае седишъ, 
Фъ еарае, сину, при майка; 
Чузда е земе усилна, 
Усилна, неволна». 
Майка му дума говори, 
Я ми са бана ни жели, 
Ни са жели ни са тъжи, 
Чи си ми йоще ни виделъ, 
Ни ми виделъ люта зима, 
Люта зима снегувита. 
Та си на майка говори: 
«Мале ле, мила мале, 
Пусту ми поле доста уралну 
Сега самъ фъ сарае седналъ 
Пещере ми сарае; 
Я си граде нова града, 
Нова града нишенлие, 
Нова града нова Котлива. 
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На поле ми Дунавъ тече, 
На поле са река вие, 
Вие са река кату змие, 
Та ми тече фафъ море-ту, 
Река ми е ду белъ Дунавъ, 
Море ми е църну море, 
Капі си ми е на Ерай-Земе; 
Кат да си самъ на Край-Земе, 
Та ни ми са, мале, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу; 
Ни си ида на Ереій-Земе, 
Да си седна фафъ сарае, 
Фафъ сарае и при тебе». 
Прати си бана бела книга, 
Вела книга църну писму, 
Прати си книга на майка. 
Та си събра масторе-те, 
Масторе-те дюлгере-те, 
Да му градетъ нова града, 
Нова града нова Еотлива. 
Снигна са Бога налютилъ, 
Налютилъ са разедилъ, 
Чи му курбанъ ни колелъ; 
Та си прати милна слуга, 
Милна слуга Слана юнсіка, 
Съсъ юнака Зима Юда, 
Зима Юда Самувила, 
Та ми вие бела снега, 
Вилъ ми снега малу млогу, 
Малу млогу три месеца; 
Та ми е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
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Бана ми утъ сарае ни излезе, 
Нова ми града ни гради. 
Та му са веке нажелилѵ, 120 

• V ' 

Нажелилу натъжилу; 
Та си писна, заплака, 
Заплака, завика! 
Дуръ са на Бога нажелилу, 
Та си прати Юда Самувила 125 
Та му дріа говори: 
«Бана ле кралю. 
Дуръ си на Бога курбанъ ни колешъ, 
Да му са мольба молишъ, 
Лета ми Бога ни слева, 180 
Ни слева Бога на поле, 
Ясну ми слънце ни грее, 
Ни ми е лету на поле, 
Ни ми е лету, пролету; 
Нова си града ни градишъ, 135 
Нова града нишенлие; 
Та ти са, кралю, дуделу,— 
Дуръ да си веке идешъ 
На Ерай-земе, при майка». 
Чуе ми бат Юда, . 140 
Чуе ми Юда Самувила\ 
Та си на Бога курбанъ коле, 
Вета му книга пее, 
Вета книга, вета песна. 
Снигна са Бога нажелилу, 145 
Нажелилу, натъжилу, 
Та си зандана йотключи 
Милна си слуга заключи, 
Милна си слуга Слана юнака\ 
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Милна му сесра заключи, 150 
Милна му сесра Зима Юда, 
Згіма К)да Самувила. 
Слезе ми Лета Бога, 
Слезе ми Бога на поле, 
Ясну ми слънце блесна, 155 
Блесна ми слънце грейна, 
Та ми е лету на поле, 
Лету ми йоще пролету. 
Малки ми моми на йорань. 
На йорань, на копань; 160 
Млади юнаци на поле 
Сиву ми стаду пасатъ; 
Дуръ да ми дойде Заревъ-денъ, 
Зиревъ-денг, Заревъ-месецъ. 
Двашъ ми юнаци на поле, 165 
На поле на егнилу, 
Двашъ ми са сури агнета, 
Сури агнета фафъ кушере; 
Двашъ ми са моми на поле, 
На поле на жетва, 170 
Двашъ ми пшеница жнеетъ; 
Белу ми грозде бератъ; 
Млади юнаци на точилу 
Руйну ми вину пиетъ, 
Руйну ми вину тригодишну, 175 
Вину ми пиетъ хору ми играетъ: 
Малки ми моми песна пеетъ, 
Песна хмп руевита• 
Дгіви юнаци на поле, 
Диви юнаци подивени, 180 
Фальба си юнаци фалетъ 



Чи ми стаду пасагъ, 
Йоще ми стаду ны внделѵ, 
Та ги на стаду учетъ; 
Днвн ми моми на поле, 
Днви ми момн поднвенн, 
Фальба си моми фалетъ 
Чи си уратъ на поле-ту, 
Чи си уратъ и си ееетъ; 
Чиста си леба месетъ, 
Чиста леба чиста пита. 
Думатъ си моми говоретъ, 
Ни са моми утъ земе; 
Я са моми утъ небе, 
На небе са моми Баици, 
Та ми слели на земе, 
Да си учетъ малки моми 
Да си уратъ. да си сеетъ; 
Да си месетъ чиста леба. 
Чнста леба, чиста пита; 
Да ни са фъ гора шетатъ, 
Да ни си трева пасатъ\ 
Я ми е бана на поле, 
Срукалъ си масторе, 
Масторе дюлгере, 
Та си гради нова града, 
Нова града нишенлие; 
Градилъ си града малу млогу, 
Малу млогу три месеца; 
Града му нова Еотлгш. 
Седналъ ми веке фъ сарае, 
Та ми съсъ свирка свири. 
Църну ми пиле фъркна, 
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Църну ми пилс лестувица. 
Еакъ си гу бана виде, 
Пита си пиле праша: 
«Църну ми пиле лестувица, 
У' де ми, пиле. фъркашъ? 
У де ми, пиле, идешъ? 
Що ми е, пиле, на Край-Земе, 

« 

220 

120 

На Край-земе фъ Котлива градаі 
Пиле му дума говори: 
«Бана ле, бана кралю, 
Майка ти свирка чула; 
Свирка ти майка знае, 225 
Та хи са, бана, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Да ни ти е на поле неволе, 
Неволе усилна? 
Да ни ти е люта зима, 230 
Люта зима снегувита"? 
Та ма е, бана, пратила 
Да ти неволе вице: 
Я ни ти е неволе, 
На поле-ту лету, пролету. 235 
Крайна е земе плодита, 
Плодита, топлита. 
И поле ти плодиту, 
Плодиту, топлиту, 
Капі да е Крайна-земе. 240 
Сега при майка ша нда, 
Да си хи, бана, цнрна, 
Чи ни ти е неволе» 
Бана хи дума, говори: 
« Лесту ле църау пнле, 245 



— 457 — 

Да ни ми си, лесту, на поле, 
Доста ми, лесту, неволе; 
Ни ми фоди при майка; 
Я ми фъ сарае летай, 
Летай ми, лесту, циркай». 
Хаде ми, бана, хаде, 
При майка, бана, ша фъркна; 
Па на поле ша дойда, 
Да си летувамъ, да си лестувамъ; 
Вутре ми рану да ма чекашъ, 
Вутре ми рану предъ слънце». 
Рече ми пиле фъркна ми, 
Фъркна ми пиле на Край-земе, 
На Ерай-земе фъ сарае. 
Та си на майка цире: 
«Мале ле стара мале. 
На поле ми лету, пролетѵ; 
Ясну ми слънце грее. 
Малки ми моми на йорань, 
На йорань, на копань; 
Млади юнаци на поле, 
На поле ми стаду пасатъ; 
Бана ми града градилъ. 
Нова ми града нишенлие, 
Нова града нова Котлива. 
Та ми фъ сарае седналъ. 
Ни му е веке неволе! 
Я да си, мале. летувамъ, 
Да му летувамъ фъ сарае, 
Кшгі да си е на Край-земе. 
Ни ми е, мале, давалъ 
Да си дойда при тебе. 



Я му самъ цирнала говорила, 
Лу да ти фъ сарае дойда, 
Да си ти. мале, иирна, 
ІЦо ми е усторилъ на поле: 
Па му на поле пда, 
Та му на поле летувамъ, 
Та му на поле лестувамъ. 
Сега ма. мале, чека». 
Майка хи дума говори: 
«Хаде ми. лесту, (|>ъркни, 
Иди ми, лесту, на поле, 
Та му фъ сарае летувай. 
Летувай. лесту. лесгувай. 
Па му на бана неволе 
Чи ни си е на Ьрай-зе.ие; 
Туку ми йоще ни знае 
Що ми е сторилъ направилъ 
Чи си е земе уставилъ: 
Чузда е земе усилна, 
Усилна, неволна». 
Па си ми пиле летна, 
Летна ми пиле на поле, 
На поле фъ сарае-
Цирна ми пиле фъ сарае, 
Та си гу бана чуе. 
Па си гу пита праши: 
«Лесту ле, лесгувица, 
Що ти е майка думала, 
Думала говорила»? 
ГІитала ма, бана, прашила, 
Що ми си, бана, усторилъ. 
Усторилъ, бана, направилъ; 



ІЦо ти е, бана, неволе, 
Та еи ми свирка свиришъ. 
Язъ хи самъ, бана, думала, 
Нищу ти, баиа, неволе, 
Неволе, бана. усилна; 
Чи ти е лету на поле, 
Лету ти йоще пролету, 
Еат да си на Край-земе. 
Па ми е майка говорила: 
«Хаде ми, лесту фъркни, 
Иди ми, лесту, на поле, 
Та му фъ сарае летувай, 
Летувай, лесту, лесгувай. 
Па му на бана неволе 
Чи ни си е на Ерай-земе\ 
Туку ми йоще ни знае 
Що ми е сторилъ направилъ 
Чи си е земе уставилъ: 
Чузда е зе.ме усилна, 
Усилна неволна». 
Ти си ми, лесту, летувай, 
Летувай, лесту, <(>ъ сарае, 
Летувай, лесту, лестувай, 
Та ни ми е неволе-
Река ми на поле тече, 
Река са на поле вие, 
Какъ ми са змие вие, 
Река ми е ду белъ Дунавъ, 
Какъ си е Дунавъ на Ерай-зе.ме: 
Слану ми море на поле, 
Слану ми море църну, 
Какъ ми е църну на Ерай-земе». 
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Ни му са бана важелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Кат да си е на Ерай-земе. 
Та ми са бана годи, :і45 
Годи са бана, жени са. 
Та ми е бана на поле, 
Ноле си бана засели. 
Ду тога бе поле пусту, 
Пусту бе запустену, 
Оега са веке засели. 
Моми са песна испели, 
Бана си фальба фалили, 
Иоще му курбанъ колели; 
Чи си е фъркналъ на небе, 
На небе при Бога, 
Млада си дефа усганалъ, 
На Бога изметъ правилъ. 
Та му е песна устанала, 
Да са на земе фали, 
Да са на земе чуе! 
Да ни си земе заселилъ, 
Пуста си земе устанала. 

На Гергювъ-день сѣкой чобанинъ колелъ курбанъ 
по едно агне, кое-то агне готвила само една мома отъ 
къща-та, и послѣ седнували сички-те отъ къща-та 
та са гощавали; кога-то го колели пѣяла мома-та 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 1 . 

Слела ми Юда утъ небе. 
і тъ небе Юда фъ сарае, 

350 

355 

360 
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Де ми е бана царина; 
Та си му дума говори: 
«Бана ле, бана кралю. 
Знаешъ ли бана, знаешъ 
ІЦо си, бана. думалъ, 
Думалъ, бана, говорилъ? 
Лета си Бога фалилъ; 
Ду година му личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гертвъ-денъ Суровъ-дечъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ\ 
Та му курбанъ колешъ, 
Курбанъ му колешъ суру агне, 
Суру агне усуресту, 
Малка гу мома готви, 
Готви гу ясна вечере, 
Та си ми, царю, вечерешъ. 
Я сега ми фъ сарае седишъ, 
Суру си агне ни фаналъ, 
Лета си Бога ни фалишъ; 
Ни му правишъ личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гертвъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ. 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ\ 
Лета са Бога налютилъ! 
Какъ си е лету, пролету, 
На поле ми ни слева, 
Ясну ми слънце ни грее; 
Та си е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Люта е зима .тютна, 
Иоще си зима ни виделъ! 
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Та си ыи плачба плачешъ, 
Плачешъ ыи. бана. викашъ. 
Моми на поле ни излели, 
На поле моми на йорань, 
На йорань моми. на копань, 
Бела пшеница ни сеетъ. 
Чисга ми леба ни месетъ. 
Чиста ми леба. чис-та пита; 
Юнацн на поле ни излели 
Та ми стаду ни пасатъ, 
На поле юнаци на егнилу; 
Та ти с-а поле запустилу, 
Пусту ти поле уеганалу, 
Пусту ти поле. запустену! 
На поле са Юда ни шета. 
На поле юнакъ ни фоди, 
На поле пиле ни фърка» 
Рече му Юда ни утрече, 
Фъркна си Юда фафъ гора. 
Бана са чудумъ чуди 
Чи му е Юда думала, 
Думала Юда говорила, 
Да ми ктрбанъ коле. 
Да ми коле суру агне, 
Суру агне усуресту; 
Ни ми е правилъ Лгічет-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювг-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровг-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-день,— 
Да ни гу Юда мами, 
Да ни гу Юда лъже, 
Да му са Бога налюти, 
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Да му хатъръ уетане. 
Лета е Бога еайдиеалъ. 
Та му курбанъ ко.те; 
Я си Бога ни сайдисалъ. 
Да си йотключи зандана, 
Да си искара милна слуга, 
Милна с.туга С.тана юнака, 
Съсъ юнака милна сесра, 
Милна сесра Зима Юда. 
Зима Юда Самувила. 
Да ги прити на поле-ту 
Да завиетъ бела снега, 
Да си е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Чудумъ са Оапа чуди, 
Я ми йоще ни знае 
Що да ми прави, да стори. 
Стара му Зара дума, 
Дума му Зара говори: 
*Бана ле, бана кралю, 
Що ми са чудумъ чудишъ 
Да ми курбанъ колешъ, 
Да ми правишъ личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Летовъ-деиъ, 
Да колешъ ил' да ни колешъ? 
Бре, си та ІОда ни мами. 
Бре, си та ІОда ни лъже! 
Снигна са Бога ни люти, 
Да си искара милнаслуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
На поле гу веке ни праща; 
Я си гу праща фафъ гора, 
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Фафъ гора на планина, 
Де си ми моми ни уратъ, 
Де ми юнаци стаду ни пасатъ. 
Бре, ти си Богу думалъ, 
Думалъ си бана говорилъ: 
«Гоже ле Лете ле, 
Я си ми слези на поле, 
На поле, Лете, на Дунавъ, 
Да ми е лету, пролету; 
Та ти курбанъ коле, 
Курбанъ ти коле суру атне, 
Суру агне усуресту; 
Иоще ти праве личенъ-дет, 
Личет-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ! 
Та си та фальба фале, 
Десна си рока дигамъ. 
Бога му драгналу, 
Драгналу, кефйалу, 
Та си ми слезе на поле, 
Ясну ми слънце грейналу, 
Та ти е лету, пролету. 
Малки са моми на поле, 
На поле на йорань, 
На йорань, на копань, 
На поле си моми уратъ, 
Бела пшеница сеетъ, 
Чиста си леба месетъ, 
Чиста леба, чиста пита; 
Млади юнаци на поле, 
На поле на егнилу; 
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Да ми курбанъ ни колешъ, 
Личснг ми денъ да ни правишъ, 
Личенъ ми денъ Летовъ-денг:, 
Лета са Бога налютилъ, 
Налютилъ са разедилъ, 
Та ми на поле ни слева, 
Ни ти е лету, пролету, 
Ясну ти слънце ни грее; 
На поле ти Слана юнакъ, 
Слана юникъ, Зима юда, 
Зима ІОда Самувила, 
На поле ти люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Люта е зима лютна»/ 
Стара му Зира дума, 
Дума му Зара говори, 
Бина си каилъ станалъ. 
Та ми са бана пременилъ, 
Пременилъ са наредилъ, 
Златна си дреха спусналъ. 
Та ми са шета низъ града, 
Рука ми бана говори: 
«Бре, ми, юнаци, малки моми! 
Вутре ми личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Тергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ! 
Никой ми на поле ни слева, 
На поле на йорань, 
На йорань, на копань. 
Малки ми моми фъ сарае, 
Суру ми агне златетъ, 
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Златетъ ми агне шернетъ, 
Чи си кѵрбанъ коле. 
Еурбанъ коле на Бога.— 
Та му с-а мольба моле, 
Па на поле да слезе, 
Да си ми слънце грейне, 
Да си ми слънце лесне,' 
Да ми е лету, пролету». 
Еой си ми бана чуе, 
На поле ми веке ни иде, 
На поле на йорань, 
На йорань и на копань. 
Малки са моми пременили. 
Применили, наредили; 
Малки са моми фъ сарае. 
Иоще ми бана курбанъ ни коле, 
Лу ми е върза.ть суру агне, 
Вързалъ ми агне на дъру; 
Чи му Юда заръчела, 
Заръчела поръчела, 
Да ми курбанъ ни коле 
Дуръ ми слънце ни грейне. 
Да ми са агне златилу, 
Златилу, ушернилу; 
Иоще ми бана чека. 
Три ми ювна коле, 
Три ми ювна карабаше, 
Карабаше и факлати, 
Та ми гозба гости 
Малки ми моми, млади юнаци; 
Дуръ да ми слънце изгрее, 
Дуръ да слънце лесне 
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Да ми са агне позлати. 
Да ші са агне пошерни; 
Какъ си гѵ бана коле 
Да ми фъркне на небе, 
На небе при Бога. 

195 

При Бога фъ сарае; 200 
Да си гу Бога види, 
Да му на сърде драгне, 
Да му на сърце кефне. 

Отъ село-то купували три ювна и ги закалали 
курбанъ, на кои-то пѣяли горня-та пес-на. а други-
те, кои-то ѵмалъ, закалали дома си по едно агне, 
кое-то го златили моми кога-то изгревало слънце-то 
и пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 2 . 

Деветъ ми Юди чули, 
Деветъ ми Юди Самувили, 
Чули ми Юди фафъ гора, 
Чи ми е бана на поле, 
На поле фъ кушере; 
Суру си агне фаналъ 
Да си курбанъ коле, 
Да си фали Лета Бога: 
Иоще ми слънце ни грейналу, 
Ни грейналу, ни лесналу, 
Олели ми Юди на поле, 
На поле фъ сарае, 
Та си ми агне златетъ, 

10 

5 

30* 
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Та си ми агне шернетъ. 
Та си ми песна пеетъ: 
«Слънце ле яснс ле, 
Зари си слънце спущешъ, 
Спущешъ ми зари на земе, 
Та си ми земе златишъ, 
Злату ми на земе фърлешъ. 
Я ми, Слънце, гледай! 
Бана ми курбанъ коле, 
Лета си Бога фали, 
Чи му на поле слезалъ, 
Ясну си слънце изгрелу, 
Та му е лету, пролету; 
Днесъ му е личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гермвъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ! 
Я си каилъ ни станалъ, 
Рану ми йоіце да коле, 
Рану ми йоіце предъ зора, 
Дуръ да си слънце изгреешъ 
Да си ми агне златишъ, 
Да си ми агне шернешь. 
Бана си агне коле, 
Еурбанъ ми агне на поле, 
Да си ми фъркне на небе, 
На небе при Бога, 
При Бога фъ сарае; 
Да си гу Бога види, 
Да му на сърце драгне, 
Да му на сърце кефне». 
Бана ми книга пее. 
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Бана ми песна пее: 
«Флана ле Слънце ле. 
Слънце ле Огне ле, 
Рай ми, Огне. на ноле, 
Ерснъ ми, Огне, рана, 
Транъ ми, Огне, хаванъ ми». 
Бана ми дума продумалъ, 
Песна ми йоще ни пелъ, 
Спусна си слънце зари, 
Спусна си зари на агне, 
Та ми са агне позлати, 
Шерну ми агне ушерену. 
Та гу бана курбанъ коле, 
Курбанъ коле на Бога; 
Чудну ми агне чудесту. 
Бана гу съ ноже коле, 
Я ми са агне ни коле! 
Ясни му крилэ никнали, 
Та си ми фъркна на небе, 
На небе при Бога, 
При Бога фъ сарае. 
Три ми са Юда рукнали, 
Рукнали са подрукнали: 
«Вана ле, бана! 
Лета е Бога думалъ, 
Думалъ е Бога говорилъ: 
Ду сега самъ са лютилъ! 
Бана ми курбанъ ни колелъ, 
Личенъ ми денъ ни правилъ, 
Личенъ ми денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-день Летовъ-день! 
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Сега ми веке правилъ; 
Курбанъ ми колелъ суру агне, 
Злату ми агне позлатену; 
Злату ми агне фъркналу, 
Злату ми агне фъ сарае. 
Фъ сарае на ливаде. 
Се му е лету на поле, 
Се му е лету, пѵолету\ 85 
Ни му е веке зима, 
Люта зѵ.ма снегувита. 

Сѣкой като закалалъ агне-то, моми го здробевали 
та го готвили, а друга една мома дохождала и пѣела 
слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 3 -

Бана ми фъ сарае, 
Фъ сарае на йогнище; 
Малка му мома готви, 
Готви му мома вечере, 
Ясна му вечере бъдница; 
Чи му е личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денг Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ\ 
Седналъ ми ми бана на йогнище, 
Та ми заплакалъ, зарукалъ! 
Дребни ми съ.тзи рони, 
Бели ми роки кърши; 
Та гу никой ни виде, 



Кална гу Юда дугледа. 
Та еи гу Юда пита, 
ііита гу Юда праши: 
•<Бана ле бана кралю, 
Бре, що ти еа нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Та си ми, бана, заплакалъ, 
Дребни си сълзи заронилъ? 
Да ли за майка, 
За майка за брата, 
За брата за сесра, 
Чи си курбанъ колешъ 
Та ги гозба ни гостипЫ 
Ил' чи устави сое земе? 
тІузда ти земе усилна. 
Усилна, неволна9» 
Бана хи дума говори: 
«•Юду ле , Кална ле, 
Ни ми са, Юду, нажелилу 
За майка за брата, 
За брата за сесра: 
Чи самъ земе уставилъ; 
Чузда ми земе усилна, 
Усилна, неволна. 
Пиле ми фъркна фъ сарае, 
Дърну ми пиле лестувица, 
Та ми на дори цирнала, 
Чи му е майка думала, 
Думала, Юду, говорила: 
«Хаде ми, лесту, хаде, 
Хаде ми, лесту, на поле, 
Де ми е милна сина, 
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Милна сина бана крале, 
Та му фъ сарае летувай, 
Летувай, лесту. лестувай. 
Па му на бана неволе 
Ни си е на Край-земе\ 
Туку си йоіце ни знае 
Що ми е сторилъ направилъ 
Чи си е земе уставилъ; 
Чузда е земе усилна. 
Усилна, неволна». 
Пиле ми. Юду, църналу, 
Та са самъ на пиле насмелъ; 
Чи ни ми е земе усилна, 
Усилина, неволна: 
Чи ми е поле плодиту, 
Плодиту. топлиту; 
Смехъ си ма, Юду. нафаналъ, 
Чи си ми наумъ дойде. 
Бабайку ми на Край-земе, 
Бабайку ми курбанъ колелъ, 
Курбанъ колелъ суру агне, 
Кѵрбанъ му на Лета Бога, 
Малка гу мома готвила, 
Готвила гу ясна вечере, 
Ясна вечере бъвница; 
Бабайку ми фафъ бахче-ту, 
Еопра си билька набралъ, 
Та си на мома подаде; 
Мома си вечере мрснсва, 
Мренева вечере усрнва, 
Та си е вечоре бъдница, 
Бъдница йоще мренииа. 
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Мома ми вечере готви, 
Я си ми иема копра бгілька 
Да ми вечере мрениса-, 
Та ми еа, Юду нажелилу, 
Нажелилу натъжилу. 
Сега ми е земе усилна, 
Усгілна, неволна! 
Де да си, Юду, ида9 

Що да си, Юду, праве9 

Да си самъ. Юду, пиле, 
Да ми криле никнали; 
Ша си ида на Край-земе, 
Да си бера копра бгілъка. 
Да си на мома донеса, 
Да ми вечере мренева, 
Да ми вечере усрива, 
Да си ми е бъднгща, 
Бъдница йоіце мреиица; 
Да си седна на трапеза, 
Да си госте малка мома. 
Сега, Юду, що да праве? 
На трапеза ни седнувамъ, 
Вечере си ни вечеремъ; 
Ни ми е вечере бъдница, 
Бъдница йоще мреница!» 
Юда му вели ютговори: 
«Постой ми, бана, почекай 
Почекай бана, ду вечере. 
Дуръ да си мома зготви; 
Я си трапеза ни слагай, 
Ни слагай, ни вечерей. 
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Дуръ да зготви мома-та манже-га, друга еіііа м.щ-і 
ходила въ бахче-то та набирала една міі].іі::лииа 
билька и я раздавала по къщи-те, като пѣела гл1в>-
юща-га пѣсна: 

П Е С Н А 4. 

Цирна ми църну пиле. 
Църну пиле лестувица, 
Цирна ми йоще ни процирна 
Та си ми фъркна на високу, 
На високу на далеку, 5 
На далеку на Край-земе, 
Спусна са пиле фъ сарае, 
Фъ сарае пи.те при майка; 
Фърка ми пиле цирка. 
Чула гу стара майка, 10 
Та си гу пита праши: 
«Лесту ле, лесгувица, 
Иоти ми, лесту, леташъ, 
Леташъ ми, лесту. фъркашъ? 
Иоще ми лету на поле, 
Лету ми йоще пролету; 
Иоще ми зима ни стигнала, 
Люта ми зима лютна, 
Люта ми зима снегувита. 
Хаиръ. лесту, да ти е! 20 
Да ни ти е неволе, 
Неволе, лесту, несрете?» 
Па си ми пиле цирна, 
Та хи вели, ютговори: 



«Мале ле, етара мале, 
Лету ми йоще на поле, 
Лету ми йоще пролету; 
Ни ми е зима сгигнала, 
Люта ми зима лютна, 
Люта ми зима снегувита. 
Я ма е бана пратилъ, 
Вана, мале, тое сина. 
Курбанъ си сина коле, 
Курбанъ коле суру агне, 
Суру агне позлатену, 
Та си прави Личенъ-денъ, 
Личснъ-денъ Гергювъ-денъ. 
Гергювъ-денъ, мале, Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ, мале, Летовъ-денъ! 
Да ни му са Вога налют ілъ, 
Налютилъ, мале, разедилъ, 
Та си на поле ни слева, 
Ясну ми слънце ни грее; 
Та си е люта зима, 
Люта зима снегувита; 
Курбанъ си, мале, коле, 
Малка му мома фъ сарае, 
Та си му вечере готви, 
Вечере, мале, бъдница, 
Да си ми моми гоеги, 
Съсъ моми млади юнаци; 
Малка му мома готви, 
Бана ми на йогниіце; 
Та му са, мале, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
Чи си му наумъ дойде. 



— 476 — 

Бабайку му йоще фъ сарае, 
Фъ сарае на Крий-земе, 
Бабайку му курбанъ коле. 
Еурбанъ коле суру агне, 
Суру ми агне на лета Бога, 
Малка му мома фъ сарае, 
Ясна му вечере готви. 
Ясна вечере бъдница. 
Слелъ му бабайку фъ бахче-ту, 
Бралъ си е китка набралъ, 
Еопра си кптка набралъ, 
Китка на мома подаде: 
Еитка си мома увила, 
Та си ми вечере мренева, 
Мренева вечере усрива, 
Та си е вечере бъдница, 
Бъдница йоще мреница\ 
Бава му земе усилна, 
Чи ми китка ни бере, 
Ни му е вечере бъдница, 
Бъдница, мреница; 
Та си ми, мале, плаче, 
Нлаче ми, мале, вика. 
Чула с-амъ, мале, фъ сарае, 
Та си ми бана думилелъ: 
Летнахъ си. мале, фъркна, 
Та ти фъ сарае дойдохъ. 
Та ти са мольба моле, 
Да си ми, мале, слезешъ 
Тука ми долу фъ бахче-'Гу, 
Да ми берешъ копра китка мирчива, 
Да си му носе фъ сарае; 
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Какъ си му мома готви, 
Да му вечере мренева, 
Да му вечере усрива, 
Да му е вечере бъдница, 
Бъдница йоще мреница; 
Да си гости малки моми, 
Малки моми. млади юнаци 
Да ги гости, да ги пои; 
Чи ни му са Бога лютилъ, 
Я си му слънце на поле, 
Грее му слънце на лету, 
На лету, пролету». 
Цирна ми пиле фъ сарае, 
Дуръ си гу майка чула, 
Та ми на потоне излела, 
Та хи дума говори: 
«Лесту ле, лестувииа, 
Я ти самъ, ппле, думала, 
Думала, пиле, говорила, 
Бана ми йоще ни знае, 
Чузда ми земе усилна; 
Сега ми веке знае, 
Чузда ми земе усилна, 
Усилна, неволна. 
Туку ми чекай, почекай, 
Дуръ да си флеза фъ бахче 
Да си бера копра билъка, 
Копра билъка мренива, 
Да си му, лесту, носишъ; 
Малка му мома готви, 
Готви му мома вечере, 
Да си вечере мренева, 
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Да си вечере усрива. 
Да му е вечере «иъдница» 
Слезе му майка на дори, 
На дори фъ бахче-ту. 
Я ' да ми ()аезе, ни флева! 
Сурч Ламие на порти, 
Вила си глава повила, 
Повила глава, завила, 
Фпила си глава на йочи, 
Та си вели ютговори: 
«Мале ле, стара мале, 
Фури ми, мале, татжа, 
Рунъ ми Дефина. 
Чире ми Яра, 
Яра ми Диа, 
Диа ми Яра Прена». 
Чула е майка Жамие 
Чи й лютумъ продумала, 
Продумала, приговорила: 
Тръгна са майка, 
Та й ниіцу ни дума, 
Лу си ми рони дребни сълзи. 
Дуръ са на Бога нажелилу; 
Прати си Юда фъ сарае, 
Та си хи дума, говори: 
«Мале, стара мале, 
Фуне ми, мале, плачешъ, 
Дребни ми сълзи ронишъ! 
Ясна ти книга фъ сарае; 
Еачи са, мале, покачи, 
Снеми си, мале, книга; 
Запей ми, мале, на порти, 



На порти, мале, на капии, 
Запей ми. мале, препей. 
Сура Ламие летнала, 
Летнала Гюще фъркнала. 
Нищу ти, мале, ни еторила. 
Та ми фъ бахче-ту флевашъ, 
Копра си билька берешъ. 
Та е на бана пращашъ 
Ду вечере йоще предъ с-лънце, 
Ду де ми слънце ни зайделу; 
Ду де ми бана нп седналъ, 
Ни с-едналъ бана на вечере, 
На вечере на трапеза. 
Да ми вечере съсъ моми, 
Съсъ моми със-ъ юнаци». 
Рече ми Юда ни утрече. 
Стара ми майка фъ сарае: 
Ясна си книга снела. 
Та ми на порти седнала. 
Пела ми майка запела: 
«Яра ле, Диа ле. 
Яра ле, Прена ле! 
Зерби ти ярнешъ, 
Дуру ми дуру насита, 
Насита дуру, коприта\ 
Усенъ ми бана назина: 
Хай ми, Яри, хай ми, Дии, 
Хай ми, Яра, хай ми, Прена\ 
Дусунъ Лама на висе, 
На висе на звеза». 
Рече ми майка ни утрече, 
Летна ми Сура Ламие, 
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Летна ми фъркна ми. 
Майка ми флезе фъ бахче-ту, 
Брала ми майка набрала, 
Набрала ми копра билька; 
Цирна ми пиле фъ сарае, 
Копра ми билька на ноги; 
Та си ми летна на поле, 
На поле фъ сарае. 
Седи ми бана на йогнище; 
Лета ми пиле цирками, 
Та си ми бана излезе, 
Копра си билька пофана, 
Та е на мома подаде; 
Готви си мома вечере, 
Ясна ми вечере бъдница, 
Та ми е вечере мренила, 
Мренила вечере сривила, 
Та си е вечере бъдница, 
Бъдница йоще мреница. 
Срука си бана малки моми, 
Малки моми, млади юнаци, 
Та ги гозба гости; 
Чи му е личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Іетовъ-денъ! 
На Бога курбанъ коле, 
Та му са мольба моли, 
Да си е лету на поле, 
Да си е лету, пролету; 
Ясну слънце да грее, 
Да грее слънце на поле; 
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Да ни му е люта .зима, 
Люта зима снегувита. 

Кога-то седнували на трапеза-та та вечерели отъ 
бъдна-та вечера, моми-те пѣели слѣдующа-та пѣсна: 

П Е с н А 5. 

Бана му ясна душе, 
Ясна му душе ясница, 
Ясница му душе севица! 
Седелъ ми бана седелъ, 
Седелъ ми бана на Край-земе: 5 
Та си е земе заселилъ, 
Заселилъ земе, приселилъ. 
Млади юнаци на поле 
Сиву ми стаду пасатъ; 
Малки ми моми на поле, 10 
Малки ми моми уратъ. 
Я ми са моми скарали, 
Я ми са юнаца збили, 
Та ми на поле паднали. 
Та са на бана, нажелилу, 15 
Нажелилу натажилу. 
Чудумъ са веке чуди 
Що да ми прави, де да иде. 
Та си събра млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми; 20 
Та ги закара на поле, 
На поле на Дунавъ. 
Де ми е поле пусту, 

31 
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Лтстѵ ми поле. запустенѵ; • • • т • 

Де ми Юда ни летнала, 
Де ми Юнакъ ни стъпилъ. 
Де ми пиле ни фъркналу-
Дива ми крале подивилъ са. 
Та ми на поле ни ѵре. 
Та ми на поле ни сее; 
Лу ми с-а фъ гора шета 
Та ми трева пасе. 
Діівъ ми е, мощне подивенъ\ 
Ни ми са борба бори, 
Ни ми съсъ сабе сече, 
Ни ми съсъ срела срели; 
Л' ми пилци бере, 
Влатенъ хми каменъ вие. 
Та ми на поле слева, 
Та ми са борба бори; 
Та ми ником' ни дава, 
Да си на поле дойде, 
Да си поле засели; 
Триста ми крале погубилъ, 
Триста ми крале, триста бана. 
Бана ми веке на Дунавъ 
Борба са бори съ Жгмие, 
Та си е борба надбори. 
Та си ми слезе на поле. 
На поле на юрдие, — 
Съсъ крале са борба бори, 
Та гу борба надбори, 
Та му поле заптиса; 
Я' ми града ни градилъ. 
Снигна са Бога налютилъ, 
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Налютилъ, са разедилъ. 
Пратилъ с-и милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака; 
Та си ми вие бела снега,— 
Люта му зима на поле, 
Люта му зима снегувита. 
Ни ми фърка църну пиле, 
Църну пиле лестувица. 
Та му са веке нажелилу, 
Нажелилу натъжилу. 
Писна ми веке да плаче. -
Еурбанъ си на Бога коле, 
Та му са мольба моли, 
Да ни му са веке люти. 
Чи ни ми йоще виделъ 
Люта зима снегувита. 
Бога му мольба чуе, 
Та си затори милна слуга, 
Милна слуга Слана юнака, 
Слана юнака милна му сесра, 
Милна му сесра Зима Юда, 
Зима Юда Самувила. 
Слезе ми Лета Бога, 
Слезе ми Бога на поле, 
На поле ми ясну слънце; 
Блесна ми слънце лесна, 
Та му на поле лету, 
Лету му на поле, пролету. 
Слезе ми Юда на поле, 
Та му дума продума: 
«Е, ти, бана, бана ми кралю, 
Сега ти, бана, лету, 
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Лету ти, бана, на поле, 
Лету ти, бана. пролету. 
Я ти ми йоще ни знаешъ: 
Що да ми, бана, правишъ, 
Що да ми, бана, егоришъ! 
Да си градишъ нова града, 
Нова града нишенлие, 
Нова града Котлива; 
Да си седнешъ фафъ сарае. 
На поле река тече, 
Река тече река са вие, 
Какъ ми са вие люта змие, 
Люта змие усойница,— 
Та ми истица фафъ море. 
Река си зивагаъ ду белъ Дунавъ, 
Море си зивашъ Църну море. 
Млади юнаци на поле 
Та ми стаду пасатъ; 
Малки моми на поле, 
Та ми на поле уратъ, 
Сеетъ ми бела пшеница. 
Пусту ми поле досга топлиту, 
Доста топлиту, досга плодиту, 
Кат' си е Крайна-земе. 
Двашъ ми юнаци на поле, 
На поле на егнилу, 
Де ми са руди агнета; 
Двашъ моми на поле, 
Двашъ ми моми на жетва. 
Ни ти са, бана, дуделу, 
Ни ти са, бана, нажелилу, 
Нажелилу натъжилу, 
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Кат' да си на Край-земе. 
Седишъ ми, бана, фъ сарае, 
Я' си ми йоще ни знаешъ 
Лета са Бога налютилъ, 
Налютилъ са разедилъ. 
Слева ми Бога утъ небе, 
Утъ небе Бога на Край-земе, 
Та ми фъ гора седи, 
Ясну ми слънце грее, 
Грее ми слънце на поле, 
Та си е поле топлиту, 
Топлиту, плодиту. 
Пусту ти поле запустену, 
Ясну ми слънце ни грее, 
Ни ми е на поле лету, 
Лету йоще пролету; 
Туку си е люта зима, 
Люта зима снегувита, 
Та ти са земе запустила. 
Чузда ти земе усилна, 
Усилна земе. неволна! 
Я да ми слезешъ на поле, 
На поле на егнилу, — 
На егнилу фъ кушере. 
Де ми са сури агнета, 
Суру ми агне да фанешъ, 
Да си нравишъ личенъ-денъ, 
Іиченъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ. 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ,— 
На Бога си курбанъ-колешъ. 
Курбанъ-колешъ. мольба са молишъ, 
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Да ти дойде на поле, 
Да еи грейне ясну слънце, 
Да си грейне да си лесне, 
Да ти е лету, пролету; 
Суру ми агне колешъ, 
Малка мома йогань вали, 
Йогань вали на йогнище, 
Малка мома девойка, 
Та си готви бъдна вечере, 
Да си гостишъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми; 
Я' да си китка ни берешъ, 
Копра китка русина, 
Какъ си е бабайку ти бралъ, 
Да е на мома дадешъ, 
Ди си вечере мренива, 
Па са е Бога налютилъ. 
Ни ти слева на поле-ту, 
Ни ти грее ясну слънце» 
Думала му Юда говорила; 
Я' ми са бана зачудилъ 
Де да ми иде. що да ми прави. 
Да си ми иде на Край-земе, 
Поминалъ си личенъ-денъ, 
Іиченъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ\ 
На поле ми китка ни никнала. 
Заплака ми завика. 
Де си гу чуе църну пиле, 
Църну пиле лестувица. 
Та си ми летна фъ сарае, 
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Та си ми цирна на дори: 
« Чибри ми, чибри бане, 
Бре ти е майка думала. 
Думала говорила, 
Чузда е земе усилна, 
Усилна, неволна, 
Я' ти са си смехъ насмевалъ. 
Ни ти е земе усилна? 
Я' сега що ми илачешъ. 
Що ми плачешъ що ми викашъ. 
Та ми си поле заечилъ;' 
Ни ма си. бана, уставилъ, 
Да си летамъ на поле, 
Да си летамъ, да си фъркамъ». 
Бана хи вели ютговори: 
«Лесту ле. лестувице, 
Дойдохъ еи, лесту, на поле 
Сега веке три години, 
Я ми е пиле ни фъркналу:, 
Какъ си ми, лесту, фъркна! 
У де ми, леегу, идешъ''' 
Що ти е майка заръчела, 
Заръчела, лесту, поръчела? 
Дал' ми е брата седналъ, 
Та ми седи на стола? 
Ил' си ма йоще чека, 
Па да си седна на стола? 
Сега ми са веке нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу. 
Наетъ самъ веке сгорилъ, 
Да си нри майка ида. 
Чузда е земе усилна, 
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Усилна земе, неволна •! 
Пиле му дума говори: 
«Вчера ми Юда летна, 
Летна ми Юда на дори. 
Та си на майка дума, 
Чи ти са нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу. 
Та си ми плачешъ и викапгь 
Дуръ ми са поле заечулу. 
Та си ма майка прати, 
Да си та, бана. питамъ, 
Що ти е. бана, неволе»? 
Утмалъ хи, бана, говори: 
«Лесту ле, лес-тувице, 
Бабайку ми курбанъ колелъ, 
Курбанъ колелъ суру агне. 
Суру агне на Бога, 
Чи му е правилъ личенъ-денъ 
Личенъ-денъ Летовъ-денъ: 
Малка е мома йогань валила, 
Та си ми вечере готвила, 
Ясна ми вечере бъдтша\ 
Бабайку ми фафъ бахче-ту, 
Бралъ си е китш набралъ. 
Копра е китка росина, 
Та е на мома носилъ: 
Вечере мома мреннла, 
Та си е вечере бъдница, 
Бъдница йоще мренща, 
Та си гостилъ млади юнаци. 
Млади юнаци, малки моми. 
Сега, пиле, що да праве?» 
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Стой ми. (іана, почекай. 
Дуръ да си летна на Край-земе, 
Копра си кгітка набирамъ, 
Та ти е, бана. носе, 
Та си на мома давашъ. 
Я ти са мольба моле, 
Да ми веке ни плачешъ, 
Да ми веке ни викашъ. 
Летна ми пиле фъркна 
На Край-земе прилетна. 
Слела му майка фъ бахче-ту, 
Копра си китка набрала; 
Фана е пиле съ уста-та. 
Тури е пиле на ноги: 
Та си на по.іе фъркна, 
Де ми е бана на гозба, 
Та си му китка подаде. 
Бана ми седна на йогнище, 
Та си на мома китка дава, 
Та хи дума говори: 
«Моме ле, дъще ле, 
Вечере си, моме, готвила, 
Вечере, моме, бъдница: 
Копра ти китка давамъ, 
Да си вечеое мренишъ. 
Да си вечере усривашъ, 
Да си е вечере бъдница, 
Бъдница, ясна мреница,— 
Та си госте млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми. 
Сега ми е по.іе плодиту, 
Плодиту. топлиту, 
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Ка' да си е Крайеа-земе. 280 
Лета са Бога ни люти, 
Лу си ми слева на поле, 
Съсъ Бога ясну слънце, 
Та си ми грее на поле». 
Видела мома китка, 285 
Та хи са лику засмелу. 
Та си ми вечере мренева, 
Мренева вечере усрива, 
Та си е вечере бъдница, 
Бъдница ясна мреница. 290 
Бана ми гозба гости 
Се млади юнаци, малки моми; 
Три дни му личенъ-денс, 
Личенъ-денъ Герювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 295 
Суровъ-день Ле>повъ-денъ. 

На свършанъе гозба-та играели и пѣяли слѣдою-
ща-та пѣсна: 

П Е С Н А 6 . 

Атле ми Дии, 
Диа ми Яра\ 
Фальба ти фала 
На небе, на земе, 
На земе, на поле, 
На поле, фафъ гора, 
На море, на Дунавъ! 
Я ' ти фала на ноле, 



- 491 -

На поле фафъ града, 
Фафъ града фъ Еотлта, 10 
Де ми е млада бана. 
Пусту му поле запустену, 
Юда ми йоще ни летнала, 
Юнакъ ми ни стъпилъ, 
Пиле ми ни фъркналу, 15 
Ни фъркналу ни летналу! 
Слезе ми, Воже, утъ небе, 
Утъ небе на поле. 
Блесна ми ясну слънце, 
Блесна ми йоще лесна! 20 
Юда на поле летнала, 
Та са Юда подрѵкнала: 
«Моми ле, друшки ле, 
Доста са веке бавите, 
Доста са веке маете! 25 
Ни ми е веке зима, 
Люта зима снегувита; 
Я' си е лету, пролету, 
Еакъ си е на Край-земе. 
Слезите веке на поле, 30 
На поле на йорань, 
Сейте ми бела пшеница! 
Вита ми юнакъ на небе, 
Месецъ ми йоще ни поминалъ; 
Ша ми слезе на поле, 35 
Да ви даде златна сърпица, 
Да жнеете бела пшеница.» 
Малки са моми чули,— 
Два ми са вола фпрегнали, 
Фпрегнали вола фъ сарае; 40 
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Вана ги злату златилъ, 
Метналъ хми суйна махргща, 
Метналъ хми махрица приметналъ, 
Златну уралу фпрегналъ; 
Та ми на поле слезе, 45 
Три ми браздици тръгналъ, 
Три са браздици позлатили; 
Ясну ги слънце златилу, 
Спусна си златни зари; 
Малки са моми на поле 50 
Три ми нидели урали. 
Та ми са поле посели, 
Посели поле насели. 
Насели бела пшеница. 
Юнаци ми йоще ни видели, 55 
На поле йоще ни слели. 
Па са Юда подрукнала: 
«Юнаци млади иргене, 
Брё, ни сте йоще чули? 
Брё, ни сте йоще видели? 60 
На поле е лету, пролету! 
Ясну ми слънце лесналу, 
Лесналу слънце грейналу, 
Люта ми зима хуйналу, 
Люта ми зима спегувита. 
Малки са моми видели, 
Млада са бана закарали 
Та ми на поле слели, 
Та ми на поле урали, 
Та ми са сели насели, 
Насели бела пшеница. 
Сиву ми стаду блейналу. 
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Сиву ми стаду фъ гора; 
Сиву ми стаду ни пасе, 
Чи ми е веке егнилу; 
Я' ми сте йоще ни слели, 
Да си на поле градите 
Златна кугиере овчита; 
Да ми е стаду на егнилу, 
Да ми е стаду сури агнета 
Суру ми агне кушуту, 
Какъ си е личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Тергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъ, 
На Бога курбанъ колете». 
Чули юнаци фафъ града, 
Та ми на поле слели, 
На поле на егнилу, 
Та ми кушере градили, 
Златна кушере овчита; 
Сиву са стаду спусна 
Та ми е стаду на егнилу, 
Стаду е сури агнета. 
Атле ми Д ш 
Суру ми агне кушуту. 
Чулъ ми е бана зачулъ, 
Слезе ми бана на поле, 
Флезе ми бана фъ кушере, 
Фана си суру агне, 
Суру агне кушуту,— 
Та гу фъ сарае злати, 
Тебе гу курбанъ коле, 
Та ти са мольба моли, 
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Да мѵ си, Боже, на поле, 
Съсъ тебе ясну слънце, 
Да си му грее на поле, 
Да ни му е люта зима, 
Люта зима снегувита,— 
Курбанъ ти, Боже, коле, 
Малка са мома пременила, 
Пременила, наредпла; 
Седнала ми на йогнище, 
Валила ми навалила, 
Навалила ясенъ йогань, 
Та ми готвила бъдница. 
Бъдница ясна мреница. 
Дуръ си летна църну пиле, 
Църну пиле лестувица; 
Тука ми долу летила, 
Та ми иде угъ Край-земе. 
Баксишъ носи на бана, 
Баксишъ носи копра китка; 
Спуща кигка на йогнище, 
Я ' му нищу ни продума, 
Па си фъркна па си летна, 
Па си летна на Край-земе. 
Малка мома вечере мренава. 
Вечере си ясна бъдница. 
Бана му са укифналу. 
Та ми гозба гости, 
Гости ми млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми, 
Гостилъ ги е, нагостилъ. 
Стана ми бана утъ трапеза, 
На трапеза хору ми играе. 
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Хору ми игрсіе пеена пее. 
Тебе си, Атле, фали. 
«Атле ле. Диа ле. 
Диа ле, Яра, 140 
Яра ле. Лрена\ 
Седишъ ми на небе; 
Ясну ти лику палиту, 
Палиту, есниту, 
Та си ми слънце упалешъ. 145 
Ясну му лику есиивашъ,— 
Та си ми грее на земе. 
Лу да ми грейне на поле. 
Малки ми моми на йорань, 
На йорань. на копань; 150 
Да си ми грейне фафъ гора, 
Сиву ми стаду пасе; 
Ееню ми стаду цири, 
Цири ми пресну млеку. 
Пресну ми сирене сири; 155 
Да си ми грейне, да си ми лесне, 
Да си ми лесне на море, 
Колчу ми фафъ курабе, 
Курабе ми Колчу кара, 
Учи ми Колчу млади юнаци 160 
Да си ми пливатъ на море, 
Да си ми праветъ курабс, 
Да си ми грейне на Дунавъ, 
Рибита ми групна фърле 
Та ми риба лови, 165 
Колчу си фальба фали, 
Чи ми слева на поле, 
На поле на море, 
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Та ми учи юнаци-те 
Да си пливатъ пу море-ту, 
Да си праветъ курабе-те. 
Бога си, Атле, на небе. 
Бога си, Атле, светла, 
На земе Яра Бога. 
Хай ле ми, Яра, 
Хай ле ми, Яра, ду лета, 
Ду лета, ду жива! 
Па ти курбанъ коле 
Суру агне кушугу, 
11а ти праве личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ, 
Суровъ-денъ Жетовъ-денъ, — 
На трапеза млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми, 
Гозба ги, Атле, госте, 
Гозба е ясна бъдница, 
Ясна бъдница ясна мреница; 
Малка мома песна пее, 
Песна пее на трапеза; 
И я' си хору играмъ, 
Хору играмъ на трапеза, 
Съсъ хору та фале, 
Съсъ хору, съсъ песна,— 
Какъ та фалилъ бабайку ми, 
Бабайку ми на Край-земе, 
Чи си ималъ ясна книга. 
Фъркналъ си на небе-ту, 
На небе-ту при тебе, 
Та му даде ясна книга; 
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Училъ і'у си йоще научилъ 
Да си пее ясна книга, 
Да си та фальба »|»али. 

Пролеть-та кога-то щели да видетъ първъ пътъ 
лестовица, събирали са моми-те на едно място та 
испѣвали слѣдоюща-та пѣсна: 

п Е С н А 1 

Пусту ми поле лапустену, 
Белъ ми е Дунавъ запустенъ. 
Бана мп иде утъ Край-земе, 
Млади ми юнаци закаралъ, 
ЗІлади ми юнаци, малки моми, 
Да си ми по.іе засели, 
Да ми на поле заседне. 
Силна ми града градилъ, 
Силна ми града нишенлие, 
Силна ми града Еотлива. 
Малки си моми пратилъ, 
Пратилъ си моми на поле, 
Та ми уратъ и ми сеетъ, 
Сеетъ ми моми пшеница; 
Млади юнаци на егнилу. 
Летѵ ми е, лету. пролету, 
Ясну ми слънце грее, 
Какъ си ми грее на Край-земе. 
Двашъ ми на лету сеетъ, 
Дващъ ми на лету жнеетъ 
Дуръ да си дойде Заревъ-денъ, 
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Зарсвь д(нъ. Заревъ-.шецъ. 
Летали Юди залетали, 
Фодили юнаци зафодили, 
Фъркали пилета зафъркали, 
Та ми са поле засели. 
Седна ми бана фъ сарае, 
Та ми с-а гозба гости, 
Та ми са смехъ засмева. 
Малка гу мома служи, 
Служи гу мома на транеза, 
Служи гу руйну вину, 
Рунну вину тригодишну, 
Та му дума и говорп: 
«Тате ле, бана ле. 
Седналъ си, тате. фъ сарае. 
Фъ сарае на трапеза, 
Та ми са гозба гостишъ, 
Чи ми си поле заселилъ, 
Пусту ми поле запустену. 
Летнали Юди, прилетнали, 
Юнаци ми фодили зафодили. 
Фъркнали пилета зафъркали. 
Де ми си, бана, виделъ 
Да си ми летне църну пиле, 
Църну пиле лестувица, 
Да си ми летне на поле, 
Да си ми летне и да ми цирне, 
Какъ си ми лета на Край-земе, 
Какъ си ми лета и цирка? 
Ни ти е поле топ.титу 
Какъ си е Крайна-земе.» 
Дума му малка мома, 
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Дума му мома говори: 
Та му са бапа нажели.іу. 
Нажелилу, натъжилу. 
Ни ми е веке на вечере, 
Ни ми пие руйну вину, 
Руйну вину тригодишну, 
ЛУ МИ заплака. завика: 
«Боже ле, Боже. 
Поболе, Бои;е, да самъ загиналъ, 
Да самъ загиналъ на поле, 
На поле на юрдие, 
Та не да самъ поле заселилъ,— 
сэ 

Иоще ми лоле пус і у. 
Виделъ самъ, Биже. щ.рпу пиле. 
Църну пиле лестувица, 
Чи ми летна фъ слрае, 
Летна ми, цирна ми. 
Спусна ми копра «'плі.і а 
За вечере за бъдплца. 
Та ми са, Бо;ке, сторі .іу 
Чи си ми лета на поле. 
Сега ми, мома, ду.ма. 
Дума ми, мома, говори, 
Ни ми е пиле на поле, 
Ни си ми пиле лета,— 
Лу си ми е на Край-земе, 
На Край-земе фъ сарае. 
Мольба са, Боже. моле, 
Да си пратишъ Цьрна юнака, 
Да ми сече руса глава, 
Да ми душе утемне,— 
Чи ми са веке нажелилу, 
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Нажелилу. натъжилу». 
Плаче ми оана вика, 
Дуръ му е плачба на небе, 
На небе при Бога-
Слезе ми Юда фъ еарае. 
Та си му дума говори: 
«Бана ле. бана. 
Брё, йоти ми плачешъ, 
Брё, йоти ми викагаъ, 
Та ми са тъжну тъжигаъ? 
Ни ти е пиле на поле, 
Църну ти пиле лестувица, 
Ни си ти йоще лета, 
Ви ти лета, ни ти цирка 
Фъ сарае ти, бана, на поле. 
Брё, си имагаъ златна свирка, 
Я' си ми яхни бърза-та коне, 
Та си иди на Край-земе, 
Да си видигаъ стара майка, 
Стара майка, милна брата. 
Бога да найде стара ти майка, 
Чи си на пиле ни дава, 
Да си летне утъ Край-земе, 
Да си дойде на поле-ту,. 
Чи хи са, бана, нажелилу. 
Ни та е, бана, видела 
Сега веке три години. 
Да си флезегаъ, бана, фафъ сарае, 
Да ми седишъ малу млогу, 
Малу млогу три нидели. 
Ега си, бана, из.тезешъ, 
На поле са лестувици, 



Фъркатъ на поле летатъ; 
Та са на майка молишъ. 
Да хми заръкъ заръче. 
Да си летнатъ на белъ Дунавъ. 
На белъ Дунавъ на поле-ту. 
Аку си майка каилъ ни етане, 
Аку хми майка изимъ ни даде. 
Да с-и летнатъ на поле-ту, 
На поле-ту на белъ Дунавъ. 
Я' да си летатъ на Край-земе,— 
Чи си ти майка знае 
Сърце ти на църну пиле. 
На ниделе ша ми фодишъ 
Да си видишъ стара майка, 
II съсъ майка църну пиле, 
Дърну пиле лестувица; — 
Да ти майка каилъ ни стане, 
Лу на поле да излезешъ, 
Да искарашъ златна свирка, 
Да си копнешъ берза-та коне, 
Да си съсъ свирка засвиришъ; 
Чули ти свирка лестувици, 
Та си пу тебе летатъ 
Дуръ да ти дойдатъ на поле. 
На поле ти устанали, 
Та са на поле заселили, 
Та са на поле запилили. 
Хаде ти, бана, да идешъ.— 
Та си та, бана. ни маме. 
Ни та маме, ни та лъга». 
Бана ми каилъ станалъ. 
Яхналъ си бързна-та коне. 



Златеа му свирка на рбка, 
Копна си коне утиде, 
Утиде ми, бана, на Край-земе, 
На Край-земе фафъ сарае. 
Стара гу майка причека, 
Стара гу майка цалуна: 
«Добре ми. сину, дойде! 
Бре, що ми са си забавилъ. 
Та са веке ни върна 
Да ми фъ сарае дойдешъ, 
Да си ма, сину, видишъ? 
Я ми, сину, думай, 
Да л' си е поле ухирну. 
Ухариу, сину, плодну, 
Плодну йоще топлиту.' 
Та си майка забурилъ, 
Майка си веке ни сайдисувашъ» 
Мале ле, стара мале, 
< Доста ми поле ухарну, 
Ухарну, мале, плодну, 
Плодну ми, мале, топлиту; 
Двашь ми моми на поле, 
На поле, мале, на йорань, 
На йорань, мале, на ;кетва: 
Вюнна ми, мале, слезе, 
Слезе ми, мале, утъ небе, 
Утъ небе, мале, на поле, 
Златна ми сърпа даде; 
Двашь ми юнаци на егнилу. 
На егнилу фафъ кушере, 
Фащатъ ми суру агне,— 
Агне ми каратъ фафъ сарае, 



Та си курбанъ коле,— 
Лета са Бога моле, 
Да ми слезе на поле, 
Да ми грейне ясну слънпе, 
Да ни ми е люта зима, 
Люта зима енегувита,— 
Іѵакъ ми бабайку курбанъ колелъ. 
Та са на Бога мольба молилъ, 
Ма.тка ми мома готвила, 
Готвила ми ясна бъдница; 
( і са на мома нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу, 
Чи си нема копра билька 
Да си вечере мренпва. 
Какъ си е бабайку мренивалъ, — 
Та ми мома заплакала, 
Ни ми е вечере бъдница, 
Бъдница ясна мреница; 
Съсъ мома самъ плачба заплака.ть, 
Заплакалъ самъ, завикалъ. 
Чуе ма църну пиле, 
Църну пиле лестувица; 
Та ми цирна фафъ сарае, 
Та ма пита и праши, 
Що си самъ заплака.ть. 
ІЦо си самъ завикалъ. 
Какъ хи самъ думалъ говорилъ, 
Фъркна ми летна на Край-земе. 
Брала си, мале, набрала, 
Набрала си копра би.тька, 
Па е си на ноле прати.та, 
На поле при мене, 
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Та ми билька подаде, 
Та ми е вечере бъдница, 
Бъдница ясна мреница,— 
Та самъ гозба гостилъ, 
Гостилъ самъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми, 
Какъ мн е бабайку гостилъ. 
Я' ми са. мале, нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу, 
Чн с-и ми пиле фъркна. 
Фъркна ми пиле летна, 
Фъркна ми пиле побегна. 
Та гу самъ веке ни виделъ; 
Ни ми е пиле на поле . 
Майка му дума говорп: 
«Бана ле мили сину. 
Брё, да ми пиле устаналт 
Да си фърка на поле, 
Да си форка да лета, 
Фъ сарае, сину, ни идешъ 
Да си майка видишъ. 

сэ 

Иоще си изимъ ни давамъ, 
Да си ти пиле фърка, 
На поле пиле фъ сарае, 
Да си форка, да си цирка; 
Да ти са, сину, нажелилу. 
Да ми фъ сарае идешъ, 
Стара си майка да видишъ» 
Качи са бана на потоне, 
Та си при майка седна. 
Та са на майка моли: 
«Мале ле, мила мале, 



Халалъ, мале, да ми усторишъ, 
Чи ти фъ сарае ни дойдохъ 
Сега, мале, три години. 
Зеръ ти. мале, ни знаешъ, 
Нова самъ града градилъ. 
Пусту ми поле запустену, 
Дуръ да си поле заселе, 
Се ми е сърде горелу, 
На трапеза самъ ни седиалъ.— 
Сега ми са поле заселилу. 
Сега ми сърце ни гори; 
Гозба са, мале, госте, 
Гозба ми, мале, на трапеза, 
На трапеза съсь юнаци, 
Съсъ юнаци и съсъ моми. 
Утъ сега, мале, на месецъ, 
На месецъ ти самъ мусефиринъ. 
Я ' си на пиле изимъ давай. 
Да си ми дойде на Дунаві. 
Да си ми лета на поле, 
Ноле ми, мале, плодиту. 
Плодиту, мале, топлиту, 
Да ми цирка фъ сарае». 
«Хаде ми, сину, хаде, 
Ти си ма, сину, мамишъ! 
Да ти е пиле на поле, 
На поле фъ сарае, 
Стара си майка забурилъ, 
Фъ сарае хи, сину, ни идешъ. 
Туку ми, сину, ни думай,— 
Я' ми седни на трапеза. 
Да си та майка гости». 



Бана хи веке ни дума, 
Лу ми седи на трапеза, 
Та са съсъ майка гости: 
Гостилъ ми са бана малу млогу, 
Малу млогу три нидели. 
Оега веке ша си иде, 
Ша си иде на белъ Дунавъ. 
Яхна си бърза-та коне, 
Стара му майка заръче: 
«Хаде ми, сину, хаде, 
Па да ми, сину, дойдсшъ 
Сега, сину, ду година. 
Та си на пиле изимъ давамъ. 
Да си съсъ тебе фъркне, 
Да ти на поле дойде, 
Да ти фъ сарае лета, 
Да ти лета, да ти цирка». 
Бана ми веке на поле 
Де си ми летатъ лестувици, 
Летатъ ми йоіце циркатъ. 
Бана си свирка искара, 
Златна му свирка позлатена, 
Та ми съсъ свирка засвири; 
Овири ми бана, свири 
Та ми лестувици умава, 
Умава ги замава, 
Та си съсъ негу фъркатъ,— 
Фъркали на поле летали, 
1 >елъ ми Дунавъ прилетал , 
Белъ ми Дунавъ църну-тѵ море. 
Та ми на поле стигнали. 
Поле ми доста плодиту, 
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Досга плодиту, топлиту, 
Та ми поле бендисали; 
Та са веке ни върнали, 
Лу си ми фъркатъ на поле; 
На бана му фафъ сарае 
Фъркатъ му йоще циркатъ. 
На бана му сърце ръталу, 
Та ми са шета низъ поле 
Де ми уратъ малки моми; 
Де ми са младч юнаци 
Та ми пасатъ сиву стаду; 
Иоще са фъ гора шета 
'Га ми лови дребна лова. 
Годи са, бана, ;кени са, 
Малка си мома либи; 
Триста години на зе.ме, 
Триста ми сина родилъ; 
Триста му сина тѵиста крале, 
Триста краііе, триста бана. 
Та са земе заптисали. 
Сита си земе пленили. 
Я' хми бабайку на небе, 
На небе при Бога, 
На Бога изметъ чини,— 
Ясна му дуте ясна звезда\ 
Грее ми звезда на небе, 
Какъ си ми грее ясна зор<і-
Чуди ли са триста брата 
Де хми бабайку утиде. 
Та хми лестувица цирнала: 
«Варай вие трис-та брата, 
Брё, що ми са чудите! 
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Бабайку ви на небе, 
На небе при Бога, -
Ясна му душе ясна звезда, 
Та си мн грсе на небе, 
Какъ си ми грее ясна зора. 
На земе веке ни иде, 
Чи му са дос-та дуделу,— 
Триста години на земе.» 
Чули ми триста сина, 
Та му курбанъ заклали, 
Клали му триста крави, 
Триста крави, триста ювня, 
Та гу фальба фалили, 
Чи си е земе зас-елилъ — 
Била си земе пуста, 
Пуста е зе.ме запустена — 
Триста му сина курбанъ колетъ, 
Па хми е лестувица цирнала: 
«Варай вие триста брата, 
Бре, ми флезите фъ земници, 
Иотключите златни съндъци, 
Фафъ съндъци златна свирка, 
Бабайку ви свирилъ на небе, 
На небе при Бога, 
Та ми съсъ свирка свирите, 
Малки моми песна да пеетъ, 
Да си бабайку фалите, 
Да са съсъ песна чуе, 
Да са чуе прочуе 
Утъ край-земе ду край-земе.» 
Триста ми брата фъ земници, 
Златни съндъци йотключили, 
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Златна си свирка искарали; 
Я' си ми никой ни сгліри, 
Свири ми Брана крале, 
Тъжну ми Брана свири, 
Тъжну ми Брана пое, 
Та си бабайку фали. 
Богъ да ги бпе триста му бр 
Тие му каскандисали, 
Та са карба закарали 
Кой да му свирка утнеме; 
Карба хми трае сега малу, 
Сега малу три години. 
Дуръ са Юда налютила, 
Налютила разедила. 
Та ми слела на белъ Дунавъ 
На белъ Дунавъ на поле-ту 
Де мп са карба карали. 
Свири ми Брана на Дунавъ 
Триста си брата мае. 
Фана гу Юда за рока, 
Тури му знатни криле, 
Та си ми фъркна на небе, 
На небе при бана, 
При бана, при бабайку, 
Та си е свирка у бана. 
Та ми на небе свири, 
Та си ми Бога фали. 
Та и песна му усганала, 
Песна му на земе-та, 
Съсъ песна са фальба фали. 



П Е С Н А 2 

Лесту, лесту. лестувица, 
Какъ си дойде утъ Край-зеле. 
Утъ Край-земе утъ делина? 
Какъ си веке навървила 
Ни ли летна фафъ сарае, 
Фафъ сарае и при царе, 
II прн царе при везире? 
Да му, лесту, кажешъ. 
Чи си бегашъ угъ Край-земе, 
Утъ Край-земе на белъ Дунавъ, 
На белъ Дунавъ на море-ту, 
На брата си баксишъ да прати: 
Да ни му са нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу? 
Уставилъ си Крайна-земе, 
Уставилъ е ни си фоди, 
Ни си фоди да е види? 
Иоше си земе ни заселилъ? 
Иоще му земе пуста, 
Пуста му доста запустена? 
ІІитатъ си е малки моми, 
Питатъ си е и е прашетъ. 
Я' хми лесгувица ютговори: 
«Три дни самъ йоще ни навървила, 
Та си летнахъ фафъ сарае, 
Та ма царе пита, 
Пита ма праши ма: 
«Де ми си, лесту, навървила, 
Та си рану ранила, 
Рану йоще пръедъ зора-та, 



Ранила си фафъ сарае. 
Та ми фъркашъ и ми циркашъ? 
Кат' да ми са мольба молишъ? 
Язъ му цирнахъ. приговорихъ: 
«Царю, царю, млада царю. 
Ду сега самъ фа(}>ъ тои сарае, 
Ду сега самъ на тебе циркала, 
Сега веке на поле-ту, 
Де ти седи милна брата. 
ІЦо си му, царю, заръчешъ? 
ІЦо му баксишъ пращашъ, 
Да му носе на поле-ту?» 
Стани ми, лесту, постой. 
Нишу му баксишъ ни пращамъ. 
Лу му пращамъ бела китка, 
Бела китка и коприца, 
Да е сее фафъ бахче-ту.— 
К.ікъ си курбанъ колс. 
14 му мома готви, 
Да му вечере мренева. 
Да си му е ясна бъдница. 
Царе ми фафъ бахче-ту, 
Бодаде ми бела китка, 
Бела китка и коприца; 
Носихъ китка и приносихъ, 
Спусна китка фафъ бахче-ту, 
Фафъ бахче-ту на белъ кладнецъ. 
Да ми знае млада царе, 
Ни ми седи фафъ сарае, 
Я' ми слева фафъ бахче-ту, 
Та ми сее бела китка, 
Бела китка и коприца, 



Да е има за неволе, — 
Да е има за помина, 
Чи си дойде угъ Край-земе, 
Де са сее бела китка. 
Бела китка и коприца. 

Кога-то дохождали лестувици въ ссло-тп . слн 
мома са иременувала та ходила въ къща-га на хоии 
та и пѣела слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 3 . 

Дарю ле, кралю. 
Слези ми, царю, слези, 
Слези ми, царю, на дори, 
Флези ми, царю, фъ бахче-ту. 
Летнала ми лестувица, 
Летнала ми фъркнала, 
Чи си иде утъ Край-земе, 
Утъ Край-земе утъ тои сарае, 
Селемъ ти носи утъ тое-та брата; 
Чи ти е баксишъ пратилъ, 
Пратилъ ти бела китка, 
Бела китка и коприца, 
Да си сеешъ фафъ бахче-ту; 
Ега си курбанъ колешъ, 
Малка мома на йогниіце 
Та ти готви вечере-та, 
Да си вечере мренева, 
Какъ мренева на Край-земе 
Кой си курбанъ коле, — 
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Та ти е вечере бъдница, 20 
Бъдиица ясна мреница: 
Слези, царіо, фафъ бахче-ту 
Ду де китка ни повенала; 
Китка ми е на белъ камень. 
Лу си е китка уставила, 25 
Фъркнала си летнала си, 
Та си на поле лета; 
Селемъ ти ноеи утъ брата, 
Та та чека да та види, 
Да та види, да ти каже. 30 

Единъ денъ послѣ отъ какъ щели да шід/тъ лесто-
вица-та, сели моми-те миризливи кптки въ бахче-та 
та пѣяли слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 4. 
Друшки ле, мили друшки, 
Чули ли сте ни сте чули. 
Даре пратилъ бела книга, 
Бела книга църну писму, 
Писалъ царе и нашерилъ: 5 
Какъ си лета църну пиле, 
Църну пиле лестувица, 
Та са спуіца фафъ сарае, 
Фафъ сарае фафъ бахче-ту: 
Аку си спусне бела китка, 10 
Бела китка и коприца,— 
Да е сеетъ фафъ бахче-ту 
Ду де йоще ни повенчла, 

33 
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Ду де йоще ни посъхпала.— 
На царе е за помина: 
Стара царе утъ Край-зеие, 
Закаралъ си Нагии сруци, 
Та ги на поле заселгш,— 
Царе на дарба дарува, 
Дарува на златна дуката. 
Пратилъ си е на стара кмета, 
Та му е заръкъ заръчелъ: 
Коя мома китка сее, 
Бела китка и коприца, 
Какъ си кмета курбанъ коле, 
Да му мома готви. 
Да му готви вечере-та, 
Да си вечере мренева,— 
Да си е дарба дари, 
Да е дари златна дуката; 
Коя мома китка ни сее, 
Да ни готви вечере-та, 
Да ни вечере мренева,— 
Ни е дарба дарева, 
Ни й дава златна дуката. 
Сега веке какъ сте каилъ: 
Да сеегпе ли бела кюпка, 
Да сеегне ли да ни сеегпе 
Бсла кнтка и копргща? 
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Кога-то на Гергювъ-день колели курбанъ, киетъ-тъ 
пращалъ една мома по село-то и пѣела слѣдоюща-та 
песна: 

П Е С Н А 0 • 

Марга е Звезда стигнала, 
Стигнала Звезда ду земе; 
Марга е Звезда закарала, 
Закарала Маргю юнакъ. 
Я' ми е Маргю фафъ гора. 5 
Бели мп цвете бере, 
Бели ми китки вие. 
Та ми са рукналъ, нодрукналъ: 
«Юнаци ми, малки моми, 
Чуйте ми, моми, чуйте! 10 
Слелъ самъ веке на земе, 
На земе на поле; 
Съсъ мене лету иде, 
Лету, пролету. 
Вутре ми личенъ-денъ, 15 
Личенъ-денъ Гергювъ-денъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-дечъ, 
Суровъ-денъ Летовъ-денъі 
Даре ми курбанъ коле, 
Курбанъ коле на Бога. 20 
Я ' си е кмета пратилъ. 
Та ми са фъ града шета, 
Де ми са моми на хору. 
Коя си мома фъ бахче-ту 
Села ми мома посела. 25 
Посела ми бели Китки. 

33* 
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Бели китки куирици,— 
Летналу църну пиле, 
Дърну пиле лестувица, 
Летналу утъ Край-земе, 
Та си ми китка спусналу, 
Да е помина на царе, 
На царе на кмета, 
На кмета на войвода, 
Седелъ ми на Край-земе,— 
Да ми бере мома бели китки, 
Бели китки куприци, 
Да ги на царе носи,— 
Царе е дарба дарува, 
Дарува е златна дуката; 
Хемъ си е летт фафъ селу, 
Лету йоще пролету! 
Бела си китка фърлемъ, 
Ни ми е веке зима, 
Люта зима снегувита; 
Малки са моми на ееденки, 
На седенки, на попрелки; 
Аку сте фъ селу китка ни сели, 
Бела китка куприца; 
ІІоіце ви фъ селу люта зима, 
Люта зима снегувита, 
Чи си ни фърлемъ бела китка. 
Лета са Кога налютплъ. 
Налютилъ са, разедплъ. 
Ни му е фъ селу личенг-дснъ. 
Ииченъ-денъ Гертаъ-дснъ, 
Гергювъ-денъ Суровъ-денъ 
Суровъ-дснъ Лс)ново-денъ\ 
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Кмета му курбанъ коле, 
Курбапъ коле суру агне. 60 
Малка гу мома готви,— 
Я' ни си е ясна бъдница, 
Бъдница йоще мреница, 
Я ' си е вечере на трапеза\ 
Ни си ми мома вечере мренева. 65 
Какъ си е царе мреневалъ 
Ті/ка ми долу на Край-земе.» 

Пѣсна коя-то испѣвала една стара баба на Енювъ-
денъ като брала бильки по гора-та: 

Н Е С Н А 1 . 

Стара ми Дройда дойде, 
Дойде ми Дройда фъ селу, 
Фъ селу фафъ къщи. 
Та ми са рукна, подрукна: 
«Е, ти ми стара Вейница! 5 
Вутре ми рану предъ зора 
Ясну ми с.тънце на небе; 
Я ми йоще ни грейва, 
Ни грейва, ни леска; 
Лу ми на небе играе, 10 
Тенка ми сабе вие, 
Люта ми срела фърле, 
Та ми са люту люти 
Да си веке ни грейне, 
Да си веке ни лесне. 15 
Чи ми е веке Личенъ-денъ, 
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Личенъ-денъ Греювъ-денъ: 
Я си ни дойде Жива ІОда, 
Жива Юда Самувпла, 
Жива ми Юда фафъ гора. 
Фафъ гора фъ Златица. 
Де ми е Бога слезалъ, 
Та ми пудъ дъру седналъ. 
Пудъ дъру ясенъ кладнедъ, 
Жива мп Юда вода точи, 
Жива мп йода чудна, 
Чудна мп йода лечита, 
Та си мн Бога служи. 
Ега си е Личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Греювъ-день, 
Златна сн чеше спуща, 
Спуща си чеше фафъ гора, 
Фафъ гора фъ Дрейница, 
Де ми са малки моми, 
Малки моми, малки Дройди, 
Дрейни ми вейки секатъ, 
Та ги фафъ града пращатъ, 
Фъ града фъ сарае, 
Фъ сарае на царе, 
Та ми е царе Дрою. 
Царе ми лечба лечи, 
Лечба лечи млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми. 
Сега са Юда налютила, 
Налютила, разедила. 
Ни си спуіца златна чеше, 
Чудна си вода ни пърснува, 
Чудна ми вода лечита, 



Нн пърснува вода фафъ гора, 
Фафъ гора фъ Дрейница. 
Малки са моми налютили, 
Налютплп, разедили. 
Малки моми, малки Дройди,— 
Дрейни ми вейки ни секатъ 
Фафъ града си вейки ни ираща-
Фафъ града фъ сарае, 
Фъ сарае на царе». 
АІайка на С.тънце дума, 
Дума му майка говори: 
«Слънце ле эгили сину, 
Иоти ми, сину, ни греетъ? 
Я' ми на небе играешъ, 
Тенка ми сабе виешъ, 
Люта мп срела фърлешъ». 
Слънце хи дріа говори: 
«Мале ле, мила ма,іе, 
Какъ да си, мале, грейна, 
Какъ да си, мале, блесна-
Внутре ми Личеиъ-денъ. 
Лгіченъ-денъ Греювъ-денъ, 
Я' си ми йоще нн дойде 
Фъ сарае ми, мале, при мене; 
Какъ си вие тенка сабе, 
Какъ си фърлемъ люта срела, 
Да си спусне златна чеше 
Да си пърсне чудна вода, 
Чудна вода лечита, 
Да е пърсне фафъ гора-та. 
Фафъ гора-та фъ Дрейница-та 
Де ми са малки моми, 



Мплки моми, малки Дройди, 
Да ми секатъ дрейни вейки, 
Да ги фафъ града пратетъ, 
Фафъ града фъ сарае, 
Фъ сарае на царе; 
Да си ми царе лечи, 
Да ми лечи млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми. 
Болни ми са на потстеле, 
Я' ги никой ни лечи!» 
Чула му стара майка, 
Та са рукнала, подрукнала, 
Юду ле, Жива Юду, 
Лу де да си, тука да си. 
Жива ми Юда фъ гора, 
Фафъ гора фъ Златица, 
Златна си чеше точила, 
Точила чеше, наточила, 
На Бога си чеше подава, 
Та си му дума говорп: 
«Боже ле, мили Боже, 
Пий ми, Боже, студна вода, 
Пий ми, Боже, напий са. 
Я ' ми вода остави 
Трп ми капки фафъ чеше, 
Да си носе на небе, 
На небе фъ сарае; 
Днесъ ми е Личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Греювъ-деиъ, 
Ясну ми Слънце играе. 
Я самъ, Бо;і;е. ни знала. 
Ни знала. Боже, забурила, 



Да си при Слънде ида; 
Та Уііі са Слънце наліотилу, 
Налютилу. разедилу • 
Ни ми е йоіце изгрелу, 
Изгрелу, Боже, лесналу. 
Злата са майка налютила, 
Налютила, разедила, 
Та са рукнала, подрукнала, 
Да сп ида на небе, 
На небе при Слънце; 
Белкимъ си каилъ стане, 
Да си изгрее на небе». 
Дума му 10да говори, 
Бога си вода пие, 
Та си хи чеше подаде; 
Чудна ми вода фафъ чеше. 
Чудна ми вода лечита. 
Фъркна си Юда на небе, 
Фъркна си Юда летна, 
Летна си Юда при Слънце. 
Та си е майка съди. 
Съди е майка, дума хи: 
«Юду ле. Жива Юду, 
Що са си, Юду, бавила, 
Бавила, Юду, маела! 
Знаешъ ли, Юду, ни знаешъ, 
Днесъ ми е Личенъ-денъ. 
Личенъ-денъ Греювъ-денъ. 
Малки са моми фафъ гора. 
Фафъ гора фъ Дрейница, 
Дрейни си вейки нп секатъ. 
Чи си вейки ни пръскала, 



Чудна си вода ни пръснала, 
Чудна вода лечита». 
Я сазіъ, ыале, ни знала. 
Я самъ, мале, забурила. 
Чи си е Личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Греювъ-денъ. 
Та самъ при Бога седела. 
Служба гу самъ служила, 
Та му самъ чеше подавала. 
Та са самъ, мале, бавила: 
Сега сп веке дойдохъ. 
Ясну ми С.тънце играе, 
Тенка си сабе вие, 
Люта си срела фърле, 
Я си ми иоще ни грее. 
Флезе ми Юда фъ сарае. 
Фъ сарае прп Слънце, 
Златна му чеше подаде. 
Та си мп С.тънце играе. 
Фъ десна му рока златна чеше 
Та си пърска фафъ гора, 
Пърска си чудна вода. 
Чудна вода лечита. 
Дрейни си вейки упърска, 
Та ми са вейки лечити. 
Иоще ми Бейница ни излевашъ, 
Да си намеришъ млада юнака. 
Млада юнака млада Дройда, 
Да ти свири съсъ кавале, 
Да ти свири, да ти пее, 
Я ти са качишъ фафъ гора, 
Фафъ гора фъ Дрейница, 



— 523 — 

Де ші са малки моми, 
Малки моми, малкн Дройди. 
Дройда еи свири съ кавале, 
Овири си Дройда, пее. 180 
Малки са моми на дъру, 
На дъру на дрее, 
Дрейни си вейки секатъ. 
Я ти мп сукну виешъ 
Дуръ да си моми умаешъ. 185 
Дуръ да си моми замаеіпъ; 
На уста хми златна пеница. 
Оъсъ пеница вейки златишъ. 
Та са вейки лечити. 
Ша ми фодипгь фъ Стамболъ града. 190 
Фъ Стамбо.ть града фъфъ сарае. 
На царе си вейки давашъ; 
Та си лечи млади юнацп, 
Млади юнаци, малки моми. 
Хаде ми Вейница фоди 195 
Ду де си йоще Личенъ-денъ, 
Личенъ-денъ Греювъ-денъ\ 
Ду де ми Слънце играе, 
Тенка ми сабе вие, 
Люта ми срела фърле». 200 
Та ми Вейница фъ гора утиде-
Фафъ гора фъ Дрейница. 
Я да ми види, що да види, 
Малки са моми заспали. 
Заспали моми задремали, 205 
Малки моми. малки Дройди. 
Дрейни ми вейки ни секатъ. 
Буди ги Вейница, да ги будп, 



Я ти ми са ни будетъ! 
Дуръ ми са Вейница сетпла, 
Та си фафъ селу утиде, 
Млада си юнака закара, 
Млада юнака млада Дройда; 
Свири ми Дройда съ кавале 
Та ми фафъ гора утиде, 
Фафъ гора фъ Дрейница. 
Овири ми Дройда съ кавале 
Та ми са моми пебудили, 
Дремка са моми утдремали; 
Качили са на дъро-ту, 
Качили са, покачили, 
Та ми секатъ дрейни вейки. 
Дройда ми свири съ кавале, 
Вейница ми сукну вие 
Та си моми умала, 
Умала моми замала, 
Та си утъ дъру паднали, 
Паднали моми угъ дъру, 
Утъ дъру на вейкп,— 
На уста хми златна пеница, 
Съсъ пеница вейки златили; 
Вейница ми вейки събира, 
Събира вейки фъ чентица. 
Та ми утиде фе Стамбо.тъ града, 
Фъ Стамболъ града при царе. 
Та си на царе дума говори: 
«Царю ле млада везирю, 
Ясну са Слънце налютилу, 
Налютилу, разедилу, 
Чи му курбанъ ни колешъ. 



Днесъ му е личечъ-денъ, 
Личенъ-денъ Греювъ-оенъ, 
Я' ти си зш йоще спиешъ! 
Язъ ти, царю, ни давамъ. 
Ни ти давамъ дрейни вейки, 
Да си лечишъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки момн; 
Болни са юнацн болнити! 
Що си ми, царю, думашъ. 
Що си мп, цярю, говоришъ» 
Даре хи велн ютговори: 
« Иейница стара Дройда, 
Ііот' ми са Слънце налютилу, 
Налютилу, разедилу. 
Я;ІЪ самъ йоще ни зналъ 
Чи му е днесъ личенъ-день, 
Личенъ-день Греювъ-денъ\ 
Днесъ му курианъ коле, 
Курбанъ коле деветъ крави, 
Деветъ крави, денетъ слейки. 
Я' ти са мольба моле, 
Да ми дадешъ дрейни вейки, 
Доейни вейки лечити, 
Да си лече малка мома: 
Болна ми мома легнала, 
Болна ми малу млогу, 
Малу млогу три месеца; 
Да си е прате фафъ града, 
Да си срука малки моми, 
Мчлки моми песнополькіг, 
Какъ си курбанъ коле, 
Да ми песна пеетъ, 



Да ми Сълнце фалетъ: 
Чи ми е пратплъ Жива ІОда, 
Жива Юда Самувила. 
Пратилъ ми е тука долу. 
Тука долу фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та фъ Дрейница-г 
Пърснала си чудна вода, 
Чудна вода лечпта, 
Що си ми Бога пие, 
Пие ми Бога пудъ дъру, 
Пудъ дъру пудъ дрена». 
Царе хи дума говори, 
Па му Бейница ни дава, 
Ни му дава дрейни вейки, 
Дрейни вейки лечити, 
Да си лечи малка мома. 
Лу ми са качи на потоне, 
Та ми флезе фъ сарае 
Де ми лежи малка мома. 
Та хи дума говори: 
«Моме ле малка моме, 
Ст-ани ми, моме, стани, 
Да си та, моме, виде, 
Да си ма, моме, видишъ: 
Да си ти виде белу лику, 
Що ти е лику посърналу. 
Посърналу, поцърнелу». 
Вейница дума говорп, 
Малка си мома ни става! 
Душе хи веке прпмалела, 
Душе си Богу придава. 
Па ми са Вейница сетила, 



Златна пеница искарала, 
Та хи пеница турила, 
Турила хи фафъ уста-та; 
Уста хи са позлатили, 
Позлатили, посребрили, 
Та си утъ потстеле станала, 
Та си дузіа продумала. 
На бабайку са люту кани: 
«Ахъ ле. тате, бабайку! 
Днесъ ми е. тате, личенъ-денъ, 
Лпченъ-день Греювъ-денъ, 
Греювъ-день, тате, Енювъ-денъ• 
Ясну ми Слънце играе, 
Тенка си сабе вие, 
Люта си срела фърле; 
Я' ти ми, тате, седишъ, 
Курбанъ ми, тате. ни колешъ, 
Ясну ми Слънце ни фалишъ, 
Ни фалишъ, тате, ни тинншъі 
Да си ти, тате, прати, 
Да ти прати дреііни вейки, 
Дрейни вейки лечити, 
Да си ми, тате, лечишъ. 
Да ми си млада враче; 
Да си дигашъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми; 
Да си та фальба фалетъ, 
Чи си ми млада враче, 
Млада си враче, млада Дройда. 
Кат' да си фъ гора седелъ, 
На Дройда изметъ да си чинилъ 
Да са си кичилъ на дъру, 
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На дъру на дрену, 
Да си секадъ дрейни вейки, 
Дрейни вейки лечити.» 

Жена-та кога-то са връщала отъ гора-та въ село-
то съсъ бильки-те въ ръки-те. причекували яселени-
те на край село-то.а мо.ми пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 2. 

Завърна са стара Вейници, 
Завърна са утъ гора-та, 
Утъ гора-та утъ Дрейница. 
Причека е млада царе, 
Причека е на по.те-ту. 5 
Та й са мольба моли. 
Да му даде дрейни вейки. 
Дрейни вейки лечити, 
Да си е млада враче; 
Да си лечи млади юнаци, 10 
Млади юнаци. малки моми. 
Я ' му Вейница ни дума, 
Ни дума, ни говори, 
Лу ми са разедила, 
Разеди.та. налютила; 1о 
Ни му дума дрейнн,вейки, 
Дрейни вейки лечити. 
Па хи са царе моли! 
Та му дума продумала: 
«Е, ле, царю, млада кралю, 
Слелъ ми си, царю, на по.те, 
Я' си ни каралъ млада юнака, 
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Млада юнака,. млада Дройда, 
Да си ми свири съ кавале, 
Да си ми свири. да си ми пее, 
Да си ма фальба фали, 
Я' ми си самъ на поле! 
Дрейни ти вейки ни давамъ, 
Ни ми си млада враче! 
Давамъ сп вейки на моми, 
Малки ми моми, малки Дройди,— 
Ша ми идатъ фафъ гора-та, 
Да ми седетъ фъ пещере-та, 
На стара Дройда изметъ да чинатъ 
Малу млогу три години, — 
Та си лечетъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми». 
Спусна са царе утиде си, 
Утиде си фафъ сарае, 
Та си тера млада юнака. 
Млада юнака, млада Дройда. 
Та закара млада юнака, 
Млада юнака свирелжие, 
Свирелжие, кавалжие, 
Та ми слезе на поле-ту. 
Юнакъ ми съ кавале свири, 
Малка мома песна пее. 
Вейница ми каилъ станала. 
Та искара дрейни вейки, 
Та ги на царе дава. 
Я' си му заръчева, 
Заръчева, поръчева, 
Дуръ си курбанъ ни коле, 
Да си прави Личенъ-день, 
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Личенъ-девь Греюві-денъ, 
Да ЕИ лечи млади юиаци, 
Ылаш юнаци, малки момп; 
Чи са Слънце налютилу, 
Налютилу, разедилу. 
Та си веке ни играе. 
Ни си вие тенка сабе, 
Ни си фърле люта срела; 
Ни ми слева Жива Юда, 
Жква Юда Самувила, 
Ни ми слева фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та фъ Дрейница 
Ни си пърска чтдна вода, 
Чудна вода и лечита, 
Ни е пърска на дъро-ту, 
На дъро-ту на дрену-ту. 

65 та, 

70 

Като я нричекували селени-те и тия на сѣкой единъ 
давала отъ бильки-те, кои-то набирала въ гора-та и 
съ кои-то да си лекуватъ болести-те, кметъ-тъ зака-
лалъ курбанъ деветъ кукошки; въ това врѣмя едно 
момче свирило а моми пѣели слѣдоюща-та нѣсна: 

п Е с Н А 3 -

Млада ми царс слезе, 
Слезе ми царе на дори. 
Та ми чека, причека, 
Причека ми царе стара Бейннца • 
Та хи са мо.тьба моли, 



Да му даде орейни вейки. 
Дрейни вейки лечити, 
Да си лечи млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми. 
Даде му бильки, подаде. 
Я ' му е Вейница заръчела, 
Заръчела, поръчела, 
Да си лечба ни лечи 
Дуръ си курбанъ нп коле, 
Ясну Слънце да фали. 
Сече си царе курбанъ, коле, 
Еурбанъ коле деветъ крави, 
Деветъ крави, деветъ слейки, 
Курбанъ коле на ясну Слънце 
Та си гу фальба фали, 
Та му дума говори: 
«Слънце ле, яс-ну Слънце, 
Днести еъ личенъ-день, 
Личенъ-денъ Греювъ-день, 
Греювъ-день Енювъ-денъ\ 
Та си ми Слънце играешъ, 
Тенка си сабе виешъ, 
Люта си ерела фърлешъ. 
Я ти са, Слънце, моле, 
Какъ ти курбанъ коле, 
Да самъ млада враче; 
Да си лекувамъ млади юнаци, 
Млади юнаци, малки моми. 
ІІа ду година да играешъ, 
Да играешъ съ тенка сабе, 
Съ тенка сабе. съ люта срела 
Да си слезе Жива Юда, 
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Жива Юда Самувили, 
Да си слезе фафъ гора-та, 
Фафъ гора-та фъ Златица-ти 
Да сп точи чудна вода, 
Чудна вода и лечита, 
Бога да си служи. 
Па да слезе фъ Дрейница-та, 
Да си пърска чудна вода; 
Да са качетъ малки моми, 
ЗІалки моми, малки Дройди, 
Да са качетъ на дъро-ту, 
Да ми секатъ дрейни вейки, 
Да ги даватъ на Вейницсс, 
Да ми дойде фафъ сарае, 
Па да си ма дарба дарува, 
Чи на земе самъ млада враче; 
Еой ми дойде фафъ еарае, 
Лекувамъ гу и врачевамъ. 
Ай ле ми, Слънце, ай ле! 
Заиграй, С.тьнце, поиграй, 
Играй ми, Слънце, на небе 
Ду де си йоще ни изгре.ту, 
Ду де си йоще ни блесналу; 
Завий си тенка сабе! 
Фърлей си люта срела! 
Ду година ти курбанъ коле, 
Еурбанъ ти коле деветъ крави, 
Деветъ крави, деветъ слейки.» 



— 533 — 

Слѣдоюща-та пѣсва моми испѣвали зима-та кога-
то са събирали на седенки да предатъ или друга нѣ-
коя работа да вършетъ. 

П Е С Н А 1 

Боже ле Коледе, 
Роди са, Боже, на земе. 
Слела ми Злата Майка, 
Слела ми майка ттъ небе, 
Та си та, Боже, зачнала. 5 
Каилъ си, Боже. станалъ, 
Да са земе ни труне; 
Лу да са, Боже, родишъ, 
Да утемнешъ млади юнаци. 
Млади юнаци, малки моми, 10 
Да ги утемнешъ утъ неволе. 
Чи ти гюнефъ сторили. 
Малки са моми на кладнецъ, 
На кладнецъ на Дунавъ, 
Студна си вода точетъ, 15 
Съсъ юнацн са. глума глуметъ. 
Роди са, Боже, на земе 
Малку ми дете, млада Бога; 
Расталъ си веке порасналъ. 
Та са пу земе шеташъ, 20 
Съсъ тебе млада Дефа, 
Съсъ тебе деветъ Юди, 
Деветъ Юди Самувили; 
Белу ти лику блесналу, 
Блесналу ти ясну слънце, 25 
Блесналу ти, грейналу; 
Коса ти са позлатила, 
Бела ти са брада посребрила. 



Десна тн Юдн запели. 
Млада е Дсфа думалъ, 
Думалъ е Дефа говорилъ, 
Чи си носп ясна книга. 
Ясна книга позлатена. 
Фафъ книга ясна песна: 
«Кола ми, коледа, 
Еоледа ми Дефне, 
Дефне. Превита, 
Превита, Арита. 
Арита, Денита, 
Денита, Апита. 
Дере мини на гуру, 
На гуру на идру\ 
Золина ти дъру, 
Дъру ти укисег, 
Жива ми Дефа, 
Жива ми Юда, 
Зорна й краска, 
Ераска й на рука, 
Служита тебе идруту, 
Идруту абросу, 
Раитъ ти лику, 
Лику ти пирну, 
Пирну ти лику жарну. 
Узрелъ ми Вишчу, 
Узрелъ ми на земе, 
На земе на поле; 
Три су арни на Дунавъ, 
На Дунавъ на идру, 
Три су арни, три су афнци, 
Ела са глума глуметъ. 
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Вшину са осенъ уярилъ, 
Златну му лику жлетналу! 
Сиву си дума продумалъ: 
«Оиву ле, Сиве, 
Златенъ ти каменъ на ръка. 65 
Златенъ ти каменъ, златна грома; 
Я' си микаменъ подай, 
Да гу на земе метна, 
На земе на Дунавъ, 
Три си арни да потрена, 70 
Три си арни, три си афицщ 
Иоще си силе Сура Ламица 
Да ми на поле слезе, 
Да си ми поле потрене. 
Дуръ да си поле посъхне.» 75 
Сива ми каилъ станалъ. 
Дава му каменъ подава, 
Каменъ му дава, грома; 
Иоще гу Вишну ни фърлилъ. 
Ти си, Коледа, на гуру. 80 
Висналъ си висе на лъру 
Та ми са качишъ на небе. 
Дума си, Воже, продумалъ: 
«Вишну ле братку, 
Братку ле Славу, 85 
Що са си осень уярилъ? 
Златенъ ти камень на ръка, 
Златенъ ти камень, златна грома, 
Да си гу мепгнешъ на Дунавъ 
Три си арни да потренешъ, 90 
Три с и арни, три си ацифи; 
Я' да зи камень метнешь, 
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Земе еи Вишну потреналъ! 
И язъ каилъ ни ставамъ. 
Бива ли, Вишну, ни бива, 
Да си слезе на земе, 
Да си седна фафъ гора, 
Фафъ гора пудъ дъру. 
Я да слезе Злата Майка, 
Да ма роди малку дете, 100 
Малку дете, млада Бога, 
Да си раста, да порасна. 
Да са пу земе шетамъ, 
Да си уче арни, 
Арни още афици, 105 
Да ти гіонефъ ни чинатъ. 
Поболе, Боже, да слеза на земе, 
Да слеза, Боже, да са роде, 
Та не земе да трунешъі > 
Спусна си Вишну златенъ камень, 110 
Златенъ каменъ, златна грома. 
Та си каилъ стана, 
Да ни фърли камень на земе, -
Я' на Коледа изимъ дава, 
Да са роди на земе. 115 
Та ми Коледа слезе, 
Слезе ми фафъ гора, 
Седна ми пудъ дъру. 
Три дни ми ни поминали, 
Злата си Майка слезе. 
Жива хи Юда чеше подаде, 
Пие ми майка вода, 
Та си та, Боже, зачева. 
Сега та, Боже. родила, 
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Родила та малку дете. 
Малку дете млада Бога; 
Раеналъ си, Боже, порасналъ 
Хаде сега на земе, 
На земе на поле; 
Хаде сега фафъ града, 
Фафъ града на Дунавъ, 
Да ми учишъ арни, 
Арни още афици, 
Да са глума ни глуметъ, 
Да си гюнефъ ни праветъ. 
Деветъ си Юди фъркнали, 
Фъркнали Юди, побегнали; 
Млада ти Дефа книга подаде, 
Та си фъркпа на небе. 
Ти са си, Боже. шеталъ 
Пу земе, пу поле, 
Пу поле, фафъ града. 
Ясна ти книга на ръка, 
Та си училъ арни, 
Арни, Боже, афици, 
Та хми си думалъ говорилъ: 
<Арни юни, афици, 
Нине сте граснали, 
Вииту сте граснали! 
Вишну са осенъ уярилъ 
Да си земе затруне\ 
На ръка му златенъ каменъ, 
Златенъ каменъ, златна грома 
Хаде веке каменъ да фър.ти 
Да си земе потруне; 
Па да си прати Сура Ламица 



Да си на поле слезе, 
Да си поле прпсъхне, 
Да си седбп погибне, 
Седбп белп пшеници; 
Язъ мѵ са мольба молехъ, 
Да си каменъ нп фърле. 
Чи самъ каилъ станалъ, 
Да са роде на земе, 
Да са роде малку дете, 
Малку дете, млада Ьога. 
Сега самъ веке на земе, 
На земе, на поле, 
Та са фафъ града шетамъ. 
Кой си на мене верува, 
Да ми целуе ясна кнпга, 
Лику му блесналу 
Кат' ми е ясну слънце; 
Я му душе на небе 
Кат си е ясна звезда, 
Ясна звезда ясна зора.» 
Учплъ си, Бо;ке, пу земе, 
Училъ си, Боже, арни, 
Арни, Боже, афици; 
На тебе, Боже, верували, 
Ясна ти книга цалунали; 
Та хми е лику грейналу, 
Грейналу хми блесналу 
Кат' ми е ясну слънце, 
Кат' си ми грее на небе. 
Богъ да гу бие Харапска-та крале, 
Харапска-та крале, Църна Харапине; 
Какъ ми седи фъ сарае, 



Хаберъ му фъ сарае утиде, 
Чи са си, Боже, родилъ, 
На небе ясна Бога, 
На земе млада царе; 
Та са шеташъ пу земе-та 
Та си учишъ млади арни, 
Млади арни, афици, 
Да си фафъ града ни фодетъ, 
Фафъ града фъ сарае, 
Изметъ да му ни чинатъ. 
Пратилъ си трпма войводи, 
Де си та, Боже, намератъ, 
Да ти секатъ златна глава; 
Йоще са, Боже, шеташъ. 
Сички си веке верували, 
Ясна ти книга цалунали. 
На поле са облаци спуснали, 
Та си та, Боже, закрили 
Дуръ си земе прошеталъ; 
Та си на небе фъркналъ. 
Фальба та, Боже, фалиме! 
Да си ни дойде на земе, 
На земе на поле, 
Вишну са Бога разедилъ, 
Разедилъ са, налютилъ; 
Златенъ си каменъ фърлилъ, 
Златенъ каменъ, златна грома, 
Та си земе потруналъ; 
Прати.ть си Сура Ламица, 
Пратилъ Ламица на пол<\ 
Де ми са седби сели, 
Та си седби погибнала; 
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Ни сме, Боже, устанали: 
Ни сме, Боже, на седенки, 
Ни сме нрели, ни сме ткали. 
Сега сме, Боже. на седенки, 
Та си ни наумъ дойде, 
Чи са си, Боже, родилъ, 
Та си та фа.тьба фалиме, 
Песна ти, Боже, пееме. 
Сега, Боже, ду Колада, 
Ду Колада, ду Коледовъ-денъ, 
Курбанъ ти юнадп колетъ, 
Курбанъ ти колетъ деветъ ювна 
Та са гозба гостетъ; 
Малки са моми еъбиратъ. 
Ясенъ си йоганъ валетъ, 
Ясна ти бъдница гответъ; 
Стару ми деду на йогнище, 
На йогнище на трапеза: 
Златна мѵ тоега на трапеза, 
Та си гони малки деца 
Дуръ да са зора зададе. 
Съсъ зора ясну слънце, — 
Съсъ слънце ти личенъ-день, 
Личенъ-денъ Колвдовъ-денъ. 
Малки деца коледуватъ. 
Малки моми на хору-ту, 
Малки ми моми играетъ, 
Съсъ песна та, Боже, фалетъ. 
Слелъ си, Боже, на земе-та, 
Родилъ са си малку дете, 
Малку дете, млада Бога. 
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Кога-то на Колада играели хоро пѣяли слѣдоюща-
та пѣсна: 

Н Е С Н А 2. 

Бога слезалъ утъ небе-ту. 
Бога слезалъ фафъ гора-та, 
Седналъ Бога пудъ дъро-ту, 
ІІудъ дъро-ту на чешма-та. 
Та ми са чудумъ чуди, 5 
Да седи ми фафъ гора-та, 
Да седи ми, да ни седи; 
И.тъ да слезе на поле-ту, 
На поле-ту на белъ Дунавъ, 
Де ми са малки моми. 10 
Точетъ ми сгудна вода, 
Я ' на юнаци ми подаватъ, 
Та ми юнаци пиетъ, 
Съсъ моми са глума глуметъ, 
Та на Бога гюнефъ сторили. 15 
Коледа ми са Бога чуди, 
Чуди ми са три нидели; 
Па на поле ни слева, 
Лу ми седи пудъ дъро-ту. 
Я си дойде Жива Юда, 20 
Ягива Юда Самувила, 
Та му дума и говори: 
«Боже ле, Боже Коледе, 
Доста са, Боже, чудишъ! 
Фъркни си, Боже, на небе. 25 
Вишну са Бога налютилъ, 
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Налютилъ, разедилъ 
Сура Ламица испусналъ, 
Да е прати на поле-ту, 
Де зіп са седби селп, 
Да си седбп погибне, 
Д<і са пшеница ни роди; 
Да ми плачетъ малки деца 
ЧЕ си леба ни едатъ. 
Ч г си ВПНУ ни пиетъ: 
Сура Лампца испус-налъ, 
Я* мл са йоше чуди. 
Теое си, Боже, чека, 
Да та пита, да та праши, 
Дал си каилъ ставашъ, 
Да испусне Сура Ламица >. 
Чуе ми Еоледа Бога; 
Та ми веке нп седи, 
Лу си фъркна на небе-ту. 
Пнта гу Вишну праши: 
«Коледа ле. Еоледа, 
Малки моми на белъ Дунавъ, 
На белъ Дунавъ вода точетъ; 
На белъ Дунавъ млади юнаци, 
Та хми вода подаватъ, 
Та ги служба служетъ, 
На мене гюнефъ чинатъ. 
Та самъ пусналъ Сура Ламица, 
Да е прате на поле-ту, 
На поле-ту на седби-те, 
Да погибне пшеници-те. 
Ставашъ ли, Боже, каилъ, 
Ставашъ ли 'ли ни ставашъ? 



Па си та, Боже, иитамъ, 
Да са, Боже, ни лютишъ>. 
,/Г му Коледа ютговори: 
«Сега ми е личенъ-день, 
Личенъ-денъ Еоледовъ-денъ, 
Та си каилъ ни с-тавамъ, 
Да си пратишъ Сура Ламица 
Да погипне пшеницп-те, 
Пшеници-те и седби-те. 
Поболе каилъ ставамъ, 
Да ма роди Злата Майка, 
Да ма роди на земе-та • 
Да си уче юнаци-те. 
Юнаци-те и момп-те, 
Да ги уче, да ги науче, 
Тебе веке гюнефъ да ни чинатъ, 
Да са съсъ момп ни глуметъ. 
Бива ли, Боже, ни биваЬ 
Кат' си каилъ ставашъ, 
И язъ веке що да праве! 
Пусналъ самъ Сура Ламица, 
Я' си е пакъ заключемъ, 
Да си веке ни излезе, 
Да си на поле ни слезе. 
Злата е Майка фафъ гора, 
Фафъ гора пудъ дъру. 
Точила Юда наточила, 
Наточила вода утъ кладнецъ, 
Та си е майка служила, 
Пила ми йоще ни пила 
Та си Бога зачнала, 
Та си Бога родила. 
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Пада му вутре личенъ-день, 
Личенъ-денъ Коледовъ-день, 
Та ми еа Бога ражда. 
Бутре ми рану малки деца, 
Малки ми деца коледуватъ; 95 
Царе ги дарба дарува, 
Дарува ги ясни бленици, 
Ясни бленици, рехнци, 
Рехици йоіце кравнаци. 

На Колада кога-то коледували дѣца-та моми върве-
ли съсъ тяхъ и пѣели слѣдоюща-та пѣсна: 

П Е С Н А 8 . 

Коледа ле, Коледа, 
Личенъ ти денъ, Коледа! 
Ни си слелъ на неме-та, 
Я' ми си на небе-ту. 
Слела ми Злата Майка 
Тука ми долу фафъ гора-та, 
Седнала ми пудъ дъро-ту, 
Де ми тече ду белъ кладнецъ. 
Та ми седи злата майка, 
Та са чудумъ чуди 
Какъ да си Бога роди, 
Да гу роди малку дете, 
Малку дете, млада Бога. 
Де си дойде Жива Юда, 
Жива Юда Самувила, 



Та си ыаточн студна вода, 
Та сп служн Злата Майка, 
Я' хи нищу ни говори; 
Пила вода, напила са, 
Зачнала ми Еоледа Бога, 
Зачнала ми, затруднела. 
Па си флезе фъ пещере-та. 
Замъчи са, забахта са, 
Та си родп малку дете, 
Малку дете, млада Бога. 
Коса му е позлатена, 
Ясна му книга на ръка-та, 
Утъ кнага слънце грее, 
Слънце грее, месечина. 
Сама майка фъ пещере-та, 
Та ми плаче и ми вика. 
Де си дойде Жива Юда, 
Жива Юда Самувила, 
Та си кара малки деца, 
Та на майка коледуватъ: 
«Коледа ле, Коледа, 
Роди са на земе-та 
Малку дете, млада Бога, 
Та си земе утемналъ. 
Хаде, дете, да пораснешъ, 
Да са шеташъ пу земета, 
Да си учишъ млади юнаци, 
Млади юцаци, малки моми, 
Гюнефъ веке да ни чинатъ; 
Да ни фодетъ на белъ Дунавъ, 
Да ни фодетъ, вода да ни точетъ, 
Да ни служетъ млади юнаци; 
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Тебе си, Бо;ке, веруватъ. 
Цалунатъ тн ясна кнгиа. 
Богъ да бие Църна Харапнна, 
Чи та гони низъ поле-ту 
Да ти сече руса глава. 
Я' ти зш си фафъ гора: 
Седишъ, Бол;е. пудъ дъро-ту, 
Дуръ да дойде Мора Юда, 
Да му флезе.фафъ сарае, 
Да му сече руса глава. 
11а си, Боже. на поле-ту, 
Та са шеташъ пу земе-та; 
Пу земе ти доста фала! 
Я , ти мале, Злата Мале. 
Дарба на. мале, дарувай, 
Чи ти сме, мале, коледувалн 
Съсъ песна съ коледна: 
Фафъ града та фальба фалиме, 
Коледуваме утъ къща на къща» 
Злата хи са майка нажелилу, 
Нажелилу, натъжнлу, 
Чи хи ниіцу фъ пещере-та, 
Да си дарува малки деца. 
«Мълчи мале, ним' ми плачи, 
Ним' ми плачи, ним' ми викай! 
Бога ма, мале, пратилъ, 
Дарувамъ си малки деца». 
Жива Юда ги дарува, 
Дарува ги ясни бленгіци, 
Ясни бленици, рехици, 
Рехици и кравнаци. 
Утъ тога си Коледа устаналъ. 
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Хай ни, хай ни. Бога са родплъ! 80 
Лу кой на дарба дарува, 
Бога му фафъ къщи. 
Фафъ къіцн на йогнпще, 
Та му вали ясонъ йогань; 
Та му ееди на трапеза, 85 
На трапеза на вечере. 
На нива му пълни класе! 
На лозе-ту белу грозде! 

Пѣска коя-то пѣелп кога-то готвили бъдникъ-тъ 
и чакали Ііоледовъ-день. 

П Е С Н А 4. 

(Отъ другио певецъ). 

Кола ми Коледа, 
Коледа ми Асухна, 
Асухна ми Дефна, 
Дефна и Узара, 
Узара и Ртава. 5 
Коледа ми иа небе, 
На небе уфъ сарае, 
Седи ми малу млогу, 
Малу млогу ду година. 
Сега веке тука долу, 10 
Тука дслу на земе-та. 
На земе-та трима крале: 
ІІърва Крале Укарана, 
Друга Крале Асирита, 
Асирита и Харапска, 15 

35* 



СъСірали са уръ града гулема, 
Уфъ града гулема у«(іъ Билита. 
Заправили личенъ-денъ. 
Личенъ-день Коледовъ-день. 
Трпма крале у гора-та, 
Чи ми ловетъ дребна лова, 
Дребна лова и нанити\ 
Афъ сарае стара Юда, 
Стара Юда Самодива, 
Чи си готви Колевъ-бъднакъ, 
Колевъ бъдникъ и Коледникъ. 
Летнали ми ду три Юди, 
Ду гри Юди Самодиви, 
Летнаяи ми афъ сарае: 
Първа Юда Марга Самодива, 
Друга Юда Кале Самодива, 
Кале Самодива Мазата Юда, 
Дет' ми пее ясна песна, 
Глазумъ глазнн на небе-ту. 
Претнали сн бели ръки, 
Претнали си, запретнали,— 
Стара ми Юда готви, 
Готви ми Колевъ бъдникъ. 
Три ми са Юди запели. 
Запели ми Колна песна, 
Колна ми песна Боледна, 
Чи ми трапеза слагали, 
Златна ми трапеза золита: 
«Боже ле, Боже, 
Боже ле Кола, 
Кола ми Коледа. 
Коледа ми Дефна, 
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Дефна ми Урита, 
Урита ми Хгімна, 
Химна мп Яснаі 
Ти ми си, Боже, милна, 
ІІилна ми си доста сърдни, 
Чи си, Боже, урвгіталъ, 
Та та майка роди, 
Роди та майка на земе -
Малку си дете млада Бога-
Сита си земе шеталъ, 
Сита си земе утемналъ; 
Църна си змее изгонилъ. 
Дърна змее нърна кличе. 
Утъ тога е хадетъ устаналъ. 
Та ти е личенъ-день, 
Личенъ-день Коледовъ-денъ; 
Стара майка бъдникъ готви, 
Бъдникъ ти Коледникъ. 
Трима царе у сарае, 
На трапеза ни седнали, 
Чи си та йоще чекатъ, 
Да ми, Боже, седнешъ, 
Да ми седнешъ на трапеза; 
Да искарашъ ясна книга. 
Да ти чуетъ ясгиі песна. 
Чи си слезе на земе-та. 
Да си учишъ трима царе, 
Гюнефъ да ни чинатъ, 
Тебе Бога да ни лютетъ. 
Айде, Боже, айде, 
Айде, Боже, слези, 
Слези, Боже. на земе-та, 



На земе-та у гора-та, 
У гора-та у Калити. 
Де ти е Злата маііка. 
Злата майка пудъ дъро-ту, 
Пудъ дъро-ту пудъ димит і, 
Тебе сп, Боже, чека. 
Да ти кършне дима клана: 
Клана тп у ръка-та, 
Чи да впдетъ трима царе, 
Да ни ми са уплашнли,— 
Асъ клана ми на трапеза, 
Та мп гонишъ църна змее, 
Църна змее църна кличе. 
II съсъ змее ду три Юди. 
Ду трп Юди Самодиви; 
Църнп с-а Юди уцърни, 
Три са Юди и три сесри, 
Лу да дойдатъ афъ сарае, 
Лу да седнатъ на трапеза, 
Сарае са запусгили! 
Ни е личенъ-дееь, 
Личенъ-денъ Дринъ-день, 
Чи си поле исъхналу». 
Какъ сп пели малки моми, 
Излезе ми стара майка, 
II съсъ майка трима крале, 
Пременпли са наредили, 
У ръка хми златна тояга. 
Станалп ми заеганали, 
Застанали на трапеза, 
Я мп поще ни седнали. 
Съсъ бъдникъ е стара майка, 



Съсъ Сіъдникъ и коледникъ, 
Турнала ми на трапеза; 
Чи да ми Бога дойде 
Да мп седне на трапеза, 
Съсъ клана димита 
Да си гони ду три Юдп, 
Ду три Юди Самодивн, 
Дърни ми Юди уцърни, 
II съсъ Юди църна змее, 
Църна змее църна кличе. 
Бъдникъ ми на трапеза. 
Я ми Юда запела: 
«Боже ле, Боже, 
Бол;е ле Коледа! 
Снюти нине у гура, 
У гура пудъ дима; 
Ужида та Злата Мати, 
Чи ти дава дима клана, 
Служба та служи бела абрита, 
Бела абрита никатна; 
Какъ ти дава златна чеше, 
Да си чеше ни усгавишъ, 
Я съсъ чеше на трапеза, 
Да ми служишь трима крале,— 
Служба ти абрита, 
Абрита никатна: 
Да са живи, да са зрави 
Сега малу ду година, 
Ду година ду Коледовъ-день». 
Пела ми стара майка, 
Пела мп ни испела, 
Чи ми иде църна змее, 



Църна змее църна кличе, 
И еъсъ змее ду три Юди, 
Ду трп Юдп Самодиви, 
Църнн ми Юди уцърни. 
Иоще ми на трапеза нп седнали. 
Зададе са млада Бога, 
На глава му дима клапа, 
У ръка му златна чегпе. 
Еакъ впдели ду три Юди. 
Заплакали завикалп: 
Ой Боже ле, мили Боже! 
Бабайку на, Боже, пратилъ, 
Тука, Боже, афъ сарае, 
Трима крале гюнефъ сторили. 
Та са тебе налютилщ 
Злиту хми лету уцърну! 
Я ти, Боже, идешъ 
Да имъ седнешъ на трапеза 
Ти си думалъ на бабайку, 
На бабайку на злита Бога»• 
Думалъ самъ, Юди, продумалъ, 
Чи са самъ доста налютилъ. 
Туку ма са саидисали, 
Афъ сарае хми личенъ-день, 
Личенъ-день Коледовъ-день; 
Стара е майка готвила, 
Готвила е Колевъ бъдникъ, 
Та ми трапеза турила. 
Песна ми испела. 
Хаде вие у гора-та, 
У гора-та у тимна-та, 
У тгтна-та у зандана,— 



Чи си иде Бела Юда. 
Бела Юда Самодива, 
Да ни ва у сарае увари, 
Чи ва съсъ срела усрелила. 
Рече йоще еи угрече, 
Летнали ми ду три Юди 
И съсъ Юди дърна змее, 
Църва змее църна кличе. 
Де си иде Бела Юда, 
Бела Юда Самодпва, 
Съсъ дремица на ръка-та, 
Седнала ми на трапеза. 
Та си служи трима крале, 
Служба й бела абрита, 
Бела абрита никатна, 
Та хми дума и говори: 
«Ду година на ноле-ту 
Ша ми жнее бела пшеница, 
Бела пшеница, белу просу, 
Та ша месетъ малки моми, 
Ша ми месетъ чисти пити, 
Чисти пити и кулаци, 
Да подаватъ на юнаци,— 
Чи си е личенъ-денъ, 
Личенъ-день Дринъ-денъ*. 
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Слѣдоющи-те пѣсни са добавиха въ темница-та 
Демиръ-Хисаркп на 8 януария 1880 г. отъ нѣкого еп 
Мехметъ III отъ село фъргово Неврокопско. кой-
то като дохождалъ съ други оше за жумая-та на 
пазаръ соблекли съ други-те нѣколко Власи Еирад-
жии, и за това са затвори 10 деня, п като не можеха 
Власи-те да докаратъ свидѣтелие, испуснаха го. 

Пролеть-та въ село-то хми едно врѣмя събирали 
са момчета и моми и като пѣяли слѣдоюща-та пѣсна 
утивали въ гора-та и набирали китки. 

П Е С Н А 1 . 

Зимледелъ ми иде, 
Иде ми, да дойде, 
Зимледелъ е заравиелъ, 
Утъ урана афъ гора-та. 
На глава му ясну слънце, 5 
На раму му ясна звезда, 



Ясна звезда сейнита, 
Сейнита и зорита; 
На ръка му на десна. 
На десна му златна укнта, 
Афъ укита бела китка: 
На лева му ръка, 
На лева му лсна пирчина. 
Ясна пирчина златна кожнна, 
Златна кожина златни ніирині 
Писалъ ги написалъ 
Бога ми на небе-ту, 
Ясна ми Бога Летна. 
Та си юнакъ дарувалъ,— 
Да си слезе на земе-та. 
Да си пее афъ гора-та. 
Рукналъ са подрукналъ: 
«Е, бре* луди млади, 
Луди млади се юнаци, 
Луди млади малп моми, 
Мали момп млади дефи! 
Лу де да сте тука да сте. 
Ним' сте веке у града, 
У града у селу. 
У селу уфъ иже, 
Досга веке у спрнтсцъ\ 
Хаде веке у гора-та, 
У гора-та у Белича, 
Де ми е Бога сарае градилъ. 
На дори му бахче-ту, 
Афъ бахче-ту златни китки, 
На китки ми пиле лета 
Та ми ясну пее: 
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«Дойде лету и пролету! 
Хаде. деду, хаде : 

Хаде веке на небе-ту, 
Ша ми грейне ясну слънце, 
Да та слънце ни увари». 
Старъ ми деду афъ гора-та, 
Та си фъркна на небе-ту, 
Ни е веке на земе-та: 
Летналъ мн фъркналъ. 
Чи е зима номинала». 
Чули ми луди млади, 
Луди млади, мали моми. 
Пременили са наредили, 
Приметнали златна махрама, 
Какъ сн мета млада булка, 
У ръка хми златна тоега.— 
Навървили низъ поле-ту, 
Стигнали ми у гора-та, 
У гора-та у Белгща. 
Я си юнакъ ни намерили; 
Намери.іи стару деду, 
Стару деду съ бела брада. 
Налюти са разеди са, 
Спусна си бели ръки. 
Та си махна низъ поле-ту. 
Задули ми ветрове-те, 
Ветрове-те фуртуни-те, 
Афъ гора-та люта зима, 
По.те ми побелелу. 
Заплакали луди млади, 
Заплакали, завикали, 
Утмалъ душе приговоіжли: 



«Афліне ми Вифнс, 
Оуръ си мамнлъ. 
Суръ сп лъгалъ! 
Флана мп на виее. 
На впсе на небе: 
Зимна ми афъ гора, 
Афъ гора и на поле 
Думти авлежина. 
Авлежина акипа*. 
Речь-та нп утрекли, 
Яс-ну ми слънце грейна. 
Зимледелъ ми у гора, 
Та хми вели ютговорн: 
«Еле вие луди млади, 
Луди млади, мали момн. 
Разеди са Летна Бога, 
Разеди са, налюти са, 
Чи ни дойде стара кмета. 
Стара кмета съ бела брада, 
Курбанъ да си коле, 
Бога да си фали, 
Чи е зима поминала». 
Рече юнакъ ни утрече, 
И си флезе афъ сарае, 
Афъ сарае афъ бахче-ту, 
Та си бере бели китки, 
Бели китки и цървени, 
Дарба си дарилъ мали моми 
Па са моми на поле-ту, 
На поле-ту у селу-ту. 
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Іѵога са ирыцали отъ гора-та носили иъ ]п.ки-те 
си рални циете н пѣели. 

п Е с н А 2. 

Е. ти Кмета. етара кмета, 
Доста си аі)гь къіци! 
Я ми е.іези на полету, 
Чи та дарба даруваме, 
Тешка дарпа утъ неГіе-ту,. 5 
Утъ небе-ту и утъ Бога. 
Зимледелъ ти пратилъ 
Бели китки и цървени. 
Туку тп са налютилъ. 
Тешка зима помннала, 10 
Та са лету зададе, 
.Тету и пролету. 
Я ти Бога пи с і фалилъ, 
Яс-на Бога и Летина, 
Чи йотключи зандане-те, 15 
Да заключи ветрове-те. 
Бетрове-те, фурт ун и-те; 
Я искара ясну слънне— 
Та му тимбихъ чинилъ, 
Да си грейне на земе-та, 20 
Иа земе-та, на поле-ту. 
Бре излези стара кмета. 
Да сп идешъ у гора-та, 
У гора-та у Вели /а, 
Курбанъ да си колешъ. 25 
Чи са Бога налютилъ; 

36 
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Па си пратилъ стару деду, 
Та си вие бела снега. 
Люта зима на земе-та; 
Юнакъ са налютп.тъ— 
Ни ни даде златна тоега, 
Да си гонимъ стару деду, 
И съсъ деду люта зима. 

Еато испѣвали горна-та нѣсна.Давали на сѣкого 
отъ цвете-то, а наГістарин въ ссло-то хваща.ть трн 
църни кукошки. кои-то даиа.ть само на моми-те: ти<-
като ги зевали утивали на край село-то нодъ едно 
дьрво, кадѣ-то предъ да нзгрсл с.тьнце-то закалали 
кукошки-те курбанъ на Бога и нѣели слѣдоюща-та 
пѣсна. 

П Е С Н А 

Боже ле, мили Боже, 
Боже ле, Летна ле'. 
Тое сес-ра милна Маги 
Застигна.та, пристигнала 
Двашъ са засмела, 
Тришь са налютила; 
Чи та кмета ни саидисалъ, 
Та ти курбанъ нп колелъ, 
Да си та фальба фали, 
Чи заключи ветрове-те, 
Ветрове-те, фуртуни-те. 
Та изгрева ясну слънце: 
Прогонилъ си люта зима, 
Люта зима снегувита. 

3. 

г о 

10 
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Дусети са стара кмета, 15 
Та ти курбанъ коле, 
Коле ти ду три пуйки. 
Цьрни пуйки позлатепн. 
Айде, Боже. айде, 
Зимледелъ на земе. 20 
Стару деду на небе. 
Иди си аима иди си, 
Чи си дойде лету пролету: 
Никнали са бели китки. 
Бели китки и дъриени, 25 
/Келта ми кптка минзис/крецо. 
Хутри сими у дъбита, 
Чинзирь пее на иоле-ту— 

Лу ее ми званти, 
Какъ ми звантн ясенъ гусликъ 80 
Тютюръ. тютюръ у гора, 
Звенти янп у дрида. 
Дрида ми на стола, 
Златенъ кт.рстец'ь припасала. 
З.іатна коса испуснала, 35 
З.татна нена на уста-та, 
Та си вели ютговори: 
«Е. ти кмета стара кмета. 
Курбанъ колешъ на земе-та, 
Курбанъ иде на небе-ту— 40 
Дърнн пуйки афъ бахче-ту 
Какъ ги гледа Летна Бога 
Ютрумъ рану афъ сарае; 
На рт.ка му дребни ключе. 
Иотключе си сарае-те, 45 

т-
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Та изгрева ясну слънце. 
ТсЯ е лету на ноле-ту. 

Орпю са жени :?а мома Врнда дъшсра на Юдца 
краля. 

II Е с п д 1. 

«Орпю ле мпли сину, 
Орпю ле банс ле. 
Дума му мпйка гонирп: 
«Днесъ беше. спну. а<(п. гора, 
А»(»ъ гора, сину. на плашша, ."» 
Дребна си лог.а ловп.ті.. 
Чп си иде лпченъ-денъ. 
Личепъ-дені. Банѵнг-дьпъ. 
Да си ти майка готни 
Вечере, синѵ. силенъ ти бъдникъ. 10 
ІІоіце ти, сину. нн излезе. 
Темна са мъгла спусна. 
Снтна мп рос-а зароси. 
Афъ къщи ми, сину. трясна. 
Трясна ми. сину. гръмна. 15 
Я да виде, іцо да виде. 
Стара са Дрцда зада.іе, 
Стара зіи Друда утъ гора, 
Гора ми Дрѵда. 
Златна с-и дреха метнала, 20 
Златни си коси спуснала. 
Та ми дума говори, 
Друдну ми ду.ѵи Оъбпу. 
«Орпюмъ дн ННІІЪ у лзбн, 
У язби собою: 25 
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Слугалъ е тебе, 
Дитічумъ те(е ситилъ 
Двисше веке леши. 
Доста ііеке у язби! 
Доста веке собою! 
Ачи е юненъ сурснъ. 
Нине ми сууенъ Оруденъ». 
Рече ми Друда ни уг]»ече, 
ЗІсне еа смехъ насмелу. 
Чи с-и друдну ни оумимъ. 
'1а са Друда налютнла, 
Налютила, разедила, 
Пнсна ми гласумъ заплака. 
Трими Юди застигнали, 
Три ми Юдп Самувили, 
Тпе ми думатъ говоретъ: 
«Мале ле, стара мале, 
Ти си ми друдну ни ду.ѵишъ 
Стара ти Друда дума, 
Дума ти Друда говори, 
Чи си е Бога пратилъ, 
ІІратилъ е Бога утъ небе. 
Доста е Орпю при тебе 
Сега малу двасте години. 
Дч си гу, мале, ни годитъ. 
Да си гу, мале, ни женишъ. 
Сега веке ду ниделе 
Дребна ми лова лови. 
Деветъ са Юди спуснали 
Бели му ръки вързали, 
Та гу афъ гора занели, 
Аі()ъ гора, мале, на вишина, 
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Де ми е Друдна пещерп. 
Де ми е стара Друда. 
Друда хи деветъ сестри. 
Деветъ хи сесгри ГОдп. 
Друди хи сестри Юди. 
Юдп хи сестри Оамувили. 
Пели му Юди запели. 
Юдна му свирка свирилп. 
Златна му дреха метнали, 
Та ми е друденъ афъ гора 
Сега малу три години; 
Бога си служоа слу;ки, 
Па си гу фальба фали, 
Чи е юнакъ надъ юнаци. 
Хаде ти, мале, да знаеніъ: 
Сега малу да чекашъ, 
Сега малу ду ниделе; 
Да си му вечере готвишъ, 
Да си ми вечере вечере, 
Чп си е лтено-день, 
Личеиъ-день Банинъ-день. 
Дуръ да ми слънце грейне, 
Деветъ са Юди спуснали 
У тои къши у дори». 
Речь-та още ни утрекли 
Па ми са, сину, летнали. 
Утъ тога самъ. сину. ни спа: 
Дребни си сълзи роне. 
Ти ми си, сину, у къщи, 
И ти си, сину, друденъ\ 
Къщи ми са запустили!» 
Орпю хи дума говори: 



«Мале лё, стара мале, 
Доста си, мале, плакала. 
ГТлакала, мале, викала! 
Дребна самъ лова ловилъ. 
С р е т у м ъ ма Юда сретила. 
Та ми дума говори: 
«Ду сега си, Оршо. афъ гора, 
Дребна си лова ловилъ 
Та Си на майка носишъ: 
Утъ сега си веке друденъ. 
Тука си, Орпю, афъ гора, 
На Бога изметъ чинишъ 
Малу млогу трн години: 
Леташъ ми, Орпю, на виее, 
На висе на небе. 
Та ми седишъ оіие малу, 
Йоще малу три месеце. 
Бога та дарба дарува, 
Дарба ти златна свирка; 
Та си та Юда учи, 
Да си ми, Орпю. свиришъ. 
Да си ми, Орпю. пеешъ, 
Детъ ми юнакъ ни свирилъ, 
Детъ ми юнакъ ни пеелъ. 
Чудна е свирка нишенлие; 
Какъ си ми свиришъ и пеешъ, 
Гора са, Орпю, люле, 
Та са пещере уторила, 
Искапали катънпи-те,— 
Де си е малка мома, • 
Малка е мома Врида, 
Врида ми мома Дода. 



На лику хи ясну слънце, 
На груди хн ясна иесечина. 
Въ скути хп дребни звезди: 
Студна ми вода тіие 
Ясенъ писеръ ми блюва. 
Богъ да гу бие паиайкѵ хн, 
Бабайку хи Юдна крале. 
Чи е доста касканжие-
Ии е годи, нн е жени. 
Чи юнакъ ни намериль 
Дет' е за нее, спроти нее. 
Хаде ти, мале, хаде, 
Хаде ти, мале, да зготвишъ 
Вечере, мале, бъдникъ— 
Утре е личенъ-день, 
Личенъ-денъ Банинъ-день: 
Чи самъ наетъ сторилъ. 
Да самъ у гора друденъ: 
Да си на небе летна, 
На Бога изметъ да чинамъ. 
Чи ми е сърце на свирка. 
Белкимъ си либе намере. 
Детъ ми е, мале, за лику, 
За лику, мале. прилику,— 
Нийде самъ мома ни бевдиеалъ 
Майка му вечере готви, 
Вечере му еилень бъдникъ. 
Чи ми е личенъ-день, • 
Личенъ-день Банинъ-день. 
Седна ми Орпю на вечере. 
Та си съсъ майка вечере 
Зорумъ са веке зазорила. 



ІІоще ми е.тънце ни грейналу 
Силни ми ветрове заду.ти. 
Силни ми ветрове, фуртунн. 
Дребна ми роса заросила: 
Задали са деветъ Юди. 
Деветъ Юди Самувили, 
Седнали му на дори. 
Писна юнакъ да плаче! 
Чи му майка думала. 
Та му са нажелилу. 
Дуръ са Юди налютили. 
Налютили, разедили: 
Вързали му бели ръкп, 
Леинали му златни криле. 
Та гу афъ гора занели— 
Иоще ми слънце ни изгрелу 
Зане.ти гу афъ нещере. 
Пещере ми заключена, 
Заключена. закътена, 
На порти са катънци-те. 
Я що си е наймалка-та, 
Г.тасумъ са подрукна: 
«О.ге, оле, улевнті\ 
Асремъ та Котина, 
ДруОснъ ми пришеде. 
Рече йоще ни утрече, 
ІІскапали катанци-те, 
Златни са порти расторили, 
Де ми седи стара друда. 
Стара друда съ деветъ сесри 
Деветъ сесри деветъ юди. 
Я що си бе наймалка-та, 
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Развърза му бели ръки, 
Та му пее ясна песна: 
«Бре. іоначе, бре, левснс. 
Доега еи лова ловилъ! 
Сега си веке афъ гора. 
Афъ гора. афъ пещера. 
Друденъ си веке на Бога 
Богумъ си служба служипгь 
Сега малу три години. 
Цура сп сурпна. 
Ясна си яснина, 
Друмна си друмнна, 
Азна ми бидина, 
Сутрешъ ми дудина, 
Ахайна ми хаята, 
Сурумъ днвна удити». 
Лу ми песна испела, 
Юнакъ са засмелъ. 
На лику му ясну слънце, 
На десна му ръка златна сабе, 
На лева му ръка златна чеше. 
Стара Друда ютговори: 
«Е ти, сеср> Жива Юду. 
Жива Юду Самувилу. 
Орпю си веке друденъ. 
На ръка му златна сабе. 
Златна сабе, златна чеше. 
Богумъ си служба служи; 
Я утъ Бога ни е просту. 
Ни е просту, ни е халалъ. 
Богъ да бие тое сестра. 
Тое еестра Мора Юда, 



Лютумъ му са заканила 
Да му сече руса глава. 
Да ни ми е на небе-ту. 
Я ми слези тука долу. 
Тука долу афъ сарае, 
Де си ти е милна брата. 
Милна брата Живна Бога, 
Та си гу служба служи. 
Какъ му давашъ златна чеше. 
Ду де вода ни е пиелъ. 
Да му са мольба молишъ, 
Да си пърсне жива вода, 
Да си пърсне и да ръсне 
Тука долу фъ пеіцере-та, 
Служба юнакъ да си служе; 
Чи да пие жива вода, 
Богъ да бие тое сесра 
Ни му сече руса глава. 
Живни, Юду, живни. 
Тулундуле у Златица, 
Сурна вода у чеше». 
Чула ми Юда ни чула, 
II си летна на небе-ту, 
На небе-ту и при Бога, 
II при Бога афъ сарае. 
Боже ле, братку ле, 
Юнакъ ми афъ пегпере, 
Юнакъ ми е друденъ. 
Я ти са мольба моле, 
Какъ си ииешъ жива вода. 
Да си пърснешъ и да ръснешъ 
Да си ръснешъ тука долу, 



Тука долу фъ пещерс-та. 
Де си ми е стара Друда. 
Юиакъ да си служи: 
Богъ да бие мое еесра. 
.Ьоту му са заканила 
Да му сече руса г.тава. 
Хаде, Юду, хаде у сарае 
У сарае на белъ кладншгь, 
Наточи му жива нода, 
Чи ми са си доста убанплм. 
Жива ми Юда на порти. 
На порти, на капии. 
Богъ да бие Сура Ламе. 
Чи е порти заптисала, 
Седемъ глави и упашки -
Богъ да бие ни си дава 
Да си флезе у сарае. 
Я си Юда вели ютговори: 
«Тусе буне уара, 
Думияда у хае, 
Сетумъ хае удуни. 
Ухута жимъ жинева • • 
Рече йоще ни утрече 
II са порти расторили, 
Каттнцн-те искапа.ти. 
Та си флезе у сарае. 
На кладнецъ ми ни ишла. 
Нодаде са Злата Майка, 
Подаде хи златна чеше, 
Та наточи ;кива вода. . 
Служба служи милна брата. 
Милна брата Ючна Бога, 
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Ючна Бога Сурва Бога. 
Сурва Бога и Коледа. 
Коледа Бога, млада Браха, 
Бога си вода пие. 
Па си пърсна афъ пещера. 
Пърсна ші ръсна 
Де си ші е сгара Друда — 
Т а подаде ллатна чеше, 
Та си с.ту;ки друденъ юнакъ; 
Иоще вода ни ми пие, 
Коса му са позлатила, 
Влатумъ му са пониза.та, 
Бисеръ му са тнизала. 
Що си ми е наймалка-та. 
Наймалка-та Вндна Юда, 
Искара си златна сабе— 
Съсъ сабе юнакъ да сече, 
Сабе маха, сабе са ни вие! 
Сабе сече, г.тава са ни еече! 
Иоще му са позлати.та. 
Ютговори стара Друда: 
«Хаде. юнакъ ни умира, 
Чи ни иде мора Юда. 
Далечь Юда афъ гора». 
Орпю ми веке афъ пещере, 
Богумъ си служба служи 
Сега малу три години. 
Юденъ ми веке друденъ, 
Па си на поле ни слева. 
Стара му Друда пее: 
«Юдю ми Друдю. 
Хаде ти веке хаде, 



Хаде ТІІ на небе, 
На небепрн Бога. 
Лпенъ ти удле, 
Ьусумъ ти жиш. 
Аре на яра~". 
Рече эш ни утрече, 
Летна еи Орпю фъркна 
На небе Орпю при Бога. 
При Бога Орпю <)>ъ еарае 
Оега ма.іу три нидели. 
Олужба си Бога служи. 
Златна му чеше подава 
II афъ чеше жива вода, 
Бога си вода пие. 
Юнакъ си дарба дарува, 
Та му дава златна свирка. 
Гіоіцс ми свирка ни фаналъ, 
Зададе са Юда Самувила; 
Учи гу Юда научи гу, 
Да си свири, да си пее. 
Ни ми е веке друденъ. 
Лу си слезе афъ гора-та. 
Праву иде афъ иещере. 
Пещере ми заключена 
Съсъ ключуве съсъ катънци, 
Свирна юнакъ да ми с-вири, 
Да ми свири, да ми пее. 
Гора ми са люлемъ люле. 
Пещере са потреснала. 
Искапали катънцп-те, 
Порти ми са расторили, 
Та си флезе афъ пещере. 
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Ега да види, що да види. 
Седнала ми малка ыома, 
Та ми плаче и вика, 
Чи е слънце ни видела 
Сега малу три години. 
Фтегна юнакъ десна ръка: 
«Хаде, моме хаде, 
Ти си, моме, за мене, 
Ти ми си млада булка». 
Тамамъ мома навървила. 
Тамамъ веке да излезе, 
Исправи са люта змие, 
Люта змие съ деветъ глави, 
Прозинала деветъ глави 
Да поі ълне малка мома. 
Я си мома заплака. 
ІОнакъ му са нажелилу, 
Нажелилу, натъжилу. 
ІДо да прави, що да сторп,• 
Да утемне малка мома. 
Де му наумъ дойде, 
Та си свири и си пее. 
Какъ си свири съсъ свирка-та, 
Какъ си свири и си пее, 
Замала са люта змие, 
Паднала си на земе-та: 
Та искара златна ноже 
Та посече люта змие— 
Та истекли ду дге рѳки, 
Ду две реки ясни кръви 
Закара си малка мома, 
Малка мома мала Врида -



Да ламине, ни са ламинуна! 
Па еи ст.ири и с-и пее. 
Ду дне реки присъхиали -
Та си юнакъ поминалъ 
Хаде веке на Юдн<і зсм*-. 
Лу сн Фле.тн афъ сарас, 
ІІрнчека пі Юдка кра.н. 
Пригъреа си малка м<>ма: 
«Халалъ юпакъ да тн с! 
За теое юнакъ спроти тс 'и". 
Т;> ааправи сплна сг.адпа: 
Бро сн канм ста}іа майка. 
Стпра му майка на свадиа. 
Млада е бу.тка дар«'а дарува 
Уть лику ХІІ ясну слънпе. 
На гръди ХІІ ж-на мосечииа, 
Фъ скути хи дреони знемди: -
«Халалъ. сину. да ти е! 
Чп е за тебе, епрот#

ті те'»е». 
Оршо ми е млада крале. 
Зілада ми крале, Юдна царе. 
Овпрка свири, пес-на !іее. 
Та му пес-на устанала. 
Ііоіне му са песна пее. 
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;іа ііс})а:?Г»раии рсчи отъ псиоца кои-то са срсщатъ 
ш. иритурка-та I и II. 

Сншпи: билъ Богъ,кой-то праіцалъ иа зема-та снегъ-
тъ и студъ-тт.; той былъ иредстатель на зима-та. 

Слана: билъ слуга па Спигна, за кого-то вѣрупали 
че слевалъ на земя-та и фърлелъ снегъ-тъ по 
гори-те. 

Вана билъ нагпъ царъ, кой-то първт. пъть излолъ 
ІУѴЪ'Іірай-земл и дошелъ по тая «шя та заселилъ 
наши-те дедовци. 

Царина: значи, царъ. 
Вета: книга, коя-то съдьі>жела пѣсни-те испѣвани 

на курбане-те. 
Кулини: значи, кули. 
ІОдица: градъ голѣмъ на ІСрай-земя, гдѣ-то седели 

Юди-те. 
Ясно пиле: значи, свято, защо-то го колели курбанъ 

на Бога. 
Заревъ-мѣсецъ: есенскій мѣсецъ кога-то зафащала 

зима-та. 
Егнило: де ся ягнстъ овци-те. 
Руевнта: пѣсна, съ коя-то «ралили Рую, кой-то 

научилъ человѣци-те да праветт. вино-то. 
37 
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Котлива: градъ голѣмъ обиграденъ съсъ кули. 
Днвенъ: значи, дивъ. 
Улетни: значи, летни. 
Вета е вчла ветииіе и пр. са рѣчи отъ старп-йтъ 

язииъ на нашите дедове, на кои-то значение-то 
не са зная. 

Ваици: значи, Богини. 
Зара: значи, биларинъ, кой-то гледа на звезди-те и 

познава какво ще бъде. 
Флана: е второ име на слънде-то за фаленье. 
Огне: наши-те дедове го назовевали и съсътова имя. 
Копра: билька миризлива. 
]\[ренева: направе манже-та съсъ миродии. миризливн 

бильки. 
Усрива: забелюва. 
Въдница: вечсря определена за праздникъ на голѣмъ 

день. 
Мреници: наридали бъдница-та за Летовъ-денъ. 
Мирнива: миризлива. 
Фцра ми, мале, татина\ рунъ, дефина, чире и пр.: 

речи са непознати. 
, Яра: имя на Бога. 

Диа: значи, Боже. 
Прена: имя на Бога. 
Зсрби ти ярнегаъ и пр.: речи са отъ старѵ-те кита-

пе на нашгі-те дедове. 
Лама: значи Ламия. 
Звеза: мѣсто-то кадѣ-то седетъ звезди-те. 
Яснгща: светла. 
Севгіца: посветена. 
Атле: друго имя на Бога. 
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Махрица: махрама. 
Суйна: копринена. 
Хуйналу: изгонилу. 
Рибита: рибаринъ. 
Групна: мреже. 
Ду лета: ду година. 
Ду жива: до кога-то сьмъ живъ. 
Маріа: билъ мѣсецъ-тъ кога-то зафаіцала пролеть-та. 

За Енювъ-денъ. 

Вчйница: коя-то съсъ бильки лекувала, магиосница. 
Дроида: била мома, коя-то седела въ гора-та нодч. 

дърве-то и слугувала на Юди-те. 
Греювъ-дснь: нраздникъ голѣмъ въ честь на с.тънце-то. 
Златнца: прочуена гора кадѣ-то седели Богове-то. 
ДреіЫица: гора отъ дъбе и кадѣ-то седе.ти моми та 

лекували болни-те. 
Чентици: торби. 
Тинимъ: почиташъ-
Слейки: пилета голабче-та. 

Отъ пѣсни-те за Коледонъ-день. 

Дефне: значи, чистъ. 
ІІревшпа: що знае всичко. 
Арита: друго имя. 
Денита: друго имя. 
Апита: пакъ имя. 
Гуру: гора. 
Идро: чешма, кладнецъ. 
Золина: златно. 

37* 
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Укнси: имя-то иа дъро-ту 
Краска: чаше. 
Гуки: ръка. 
Абросу: вода, коя-то дяиала ;КІИІОТІ>. 

Рагстъ: блескаву. 
Пирну: йогнепу. 
Жарну. като жаръ. 
Узрелъ виделъ. 
Арнгі: момчета. 
Лфици: девойки. 
Уярилъ: налютилъ. 
Славу: кой-то има голѣма чссп 
Влеиици: ябълки. 
Рехицгі: орехи. 
Кравнаци: благи пити-

Отъ НЕСНА ;>,л Ко.ТЕДА ОТЪ ДГУГИО НЕВЕЦЪ. 

Коледа: Богъ на зима-та и предетатель на къши-тс. 
Асухна: кой-то не умира. 
Дефна: кой-то е безгрѣіпенъ. 
Ртава: миого силънъ. 
Укарана и Асирита: били са отъ харапска-та земя 
Билита: найголямпо градъ ІІЪ харапско. 
Канити: пилета. 
Марга: една отъ деветъ-тяхъ Юди, кои-то са нами-

рали въ гора-та. 
Кале: и тя отъ деветъ-тяхъ. 
Мазата: би.та найпърва-та отт» деветъ-тяхъ и много 

пѣсігополька. 
Глазнумъ глазни: съсъ гласъ рукни. 
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Урита: кой-то еъдилъ и па урало-то. 
Химна: кой-то прани найдобри-те работи. 
Урниталъ: каилъ станалъ. 
Църна змее: кой-то правилъ ;;ло на человѣцп-те. 
Кличе: билъ змей, кой-то ходилъ само нощ:і и кого 

сретналъ умаралъ. 
Калита: гора, въ коя-то седяли Богове-то. 
Димита: дърво свято, кое-то било знакъ на всѣкое 

добро нѣщо. 
Дима клана: вейка отъ дърво димита. 
Сними нине у гура: слези сега въ гора-та. 
Ужида та: чека та. 
Абрита: вода, коя-то давала безсмъ]ітие. 
Никатна: коя-то ни турела человѣкъ-тъ въ темнило. 

т. е. въ гробъ-тъ. 
З.титу: лошо. 
Злита Бога: Богъ на злото. 

О т ъ ПЕСНИ ЗА ЛЕТО-ТО. 

Зимледелъ: билъ слуга на Летпа Бога и предстатель 
на лето-то. 

Заравиелъ: не са зная значение-то му. 
Уранп: небе-то. 
Укита: съдъ кадѣ-то стояли цвсте-то. 
ІІирчтша: книга. 
ІНирини: писма. 
Шке: къща. 
Спритецъ: не са зная що значи. 
Белица: гора кадѣ-то седели Богове-то. 
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Афлене, бнфне, флано, думши. чвлсжина, акипа: 
всички-те ТѢ.ІИ речи са отъ старо врѣма иа КПС-

то значение-то не ся зпая. 

Отъ пкспл зл Огпю. 

Орпю: би.чъ единъ отъста)юпрѣмски-те юнаци: наши-
те дедове всякого, кой-то билъ юнакъ, нарицали 
го съ това имя. 

Бане: имя, кое-то са отдавало на юнаци-те. 
Банинъ-день: праздникъ опрѣдѣленъ іп> честь на 

юнаци-те. 
Бъдникъ: вѣчеря, коя-то готвили особно па голѣми 

те праздници. 
Друда: била жена, коя-то не са ;кенила, но била оп-

рѣдѣлена още отъ рождение-то въ слугуванье на 
Бога; тя живѣяла всегда въ гора-та, найвече коя-
то била насъдена отъ дъбъ. 

Дрида: гора коя-то била насъдена отъ дъбъ. 
Друдну дъбну: такви-те жени, говорили съ особеіп. 

язикъ, кой-то не билъ никому познатъ, само Юдн-
те говорили съ него. 

Орпюмъ ди нинъ у язби: до сега е Орпю въ къщи. 
У язби собою: въ къіци съсъ тебе. 
Слугалъ е тебе: на тебе е хизметъ правилъ. 
Дивичумъ тебе ситилъ: съсъ ловъ та е хранилѵ 
Двисге веке лета: ето веке двасте години. 
Ача е юненъ суренъ: че е юнакъ на Бога опрѣдѣленъ. 
Нине ми суренъ друденъ: сега е веке юнакъ опредѣ-

ленъ на Бога, както е друда въ гора-та. 
Врида: дъщеря на Юдна краля прочуена за гиздавина-

та си. 
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Оле. оле улеішна: мольба къмъ Бога. 
Друденъ ми пришеде: юнакъ ми дойде 
Цура еи сурина: здравъ си като Сура Бога. 
Ясна си яснина: ясънъ си като зора-та-
Друмна си друмина: силънъ си като камень. 
Азна ми бидина: не са зная значение-то. 
Сутрешъ ми дудина: и това не са зная. 
Ахайна ми хаята: лшвъ си хичъ не умирашь. 
Сурумъ дивна удита: чуденъ си нишенлия. 
Жива ІОда: предстателька на ;кивотъ-тъ. 
Мора ІОда: предстателька на смъртъта. 
Лгивни, Юду, живни: подари му Юду живогь 
Тулундуле у Златица: не са зная значение-то. 
Тусе, буне, уара: стари рѣчи отъ дѣдовия языкъ. 
Ухута лшмъ лшнева: рѣчи, съ които призовава по-

мощь-та Богова. 
Ючна Бога: наши-те дѣдове вѣрували трима Бога въ 

едно лице; ючна, е турска рѣчъ, кое-то значи 
трима. 

К о н Е ц ъ. 





Списокъ лицъ. содѣйствовавшихъ ьъ изданію этой книги 
д о конца 18В0 г. 

Г . Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . 

Е я ІІмператорское В е л п ч е с т в о Г о с у д а р ы н я П м п е р а т р и ц а 
В с е р о с с і й с к а я Марія А л е к с а п д р о в н л 150 

Е г о ІІмператорское Р.ысочество Г о с у д а р ь Н а с л Г . д е ш л . Ц е -
с а р е в п ч ъ В е л и к і й к п я з ь А л е к с а п д р ъ А л е к с а н д р о ш і ч ъ (ньтнѣ 
Г о с у д а р ь ) 3 0 0 

Е я І Імператорсксе В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы н я Ц е с а р е в п а 
В е л и к а я К н я г п н я М а р і я Ѳеодоровна (нынТ. Г о с у д а р ы н я ) . 25 

Е г о ІІмператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
Н п к о л а й А л е к с а н д р о в п ч ъ ( н ь ш ѣ Г о с у д а р ь Н а с л ѣ д н п к ъ 
Ц е с а р е в и ч ъ ) . . 5 0 

Е г о ІІмператорское І .ысочество Г о с у д а р ь Г . е л п к і й К п я з ь 
Г е о р г і й А л е к с а п д р о в п ч ъ 50 

Е г о І Імператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь Ве . іпкій К н я з ь 
М и х а и л ъ А л е к с а н д р э в п ч ъ 50 

Е я й м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы н я В е л п к а я К н я -
г п н я К с е п і я А л е к с а н д р о в н а 50 

Е г о ІІмператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
В л а д п м і р ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ 125 

Е я Пмпе])аторское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы п я В е л н к а я К п я -
г и н я Марія П а в т о в н а 75 

Е г о Пмператорское Высочес.тво Г о с у д а р ь В е л и к і й К н я з ь 
К и р п л л ъ Владтшіровпчъ 3 4 

Е г о ІІмператорское ІЗысочество Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
Вс] іпсъ В л а д и м і р о в и ч ъ 3 3 

Е г о ІІмператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
А н д р е й В л а д и м і р о в п ч ъ 33 

Е г о Императорское Высочество Г о с у д а р ь В е л и к і й К п я з ь 
Алексѣй А л е к с а н д р о в п ч ъ 50 

Е г о ІІмператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К п я з ь 
Сергій А л е к с а н д р о в п ч ъ 50 

Е г о Императорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
П а в е л ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ 5 0 

Е я І І м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы н я В е л п к а я К н я -
г п н я М а р і я А л е к с а н д р о в н а , Г е р ц о г п н я Э д п н б у р г с к а я . . 25 

Е г о ІІмператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л п к і й К н я з ь 
К о н с т а н т п п ъ Н і і к о л а е в и ч ъ 75 

Е я І І м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы н я В е л п к а я К н я -
г п н я А л е к с а н д р а І о с и ф о в н а ' 25 

Е я Императорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы н я В е л н к а я К н я -
г и н я А л е к с а н д р а ІІетрэвна 25 

Е г о І Імператорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ь В е л и к і й К н я з ь 
М п х а и л ъ Н п к о л а е в п ч ъ и А в г у с т ѣ й ш і я дѣти Е г о І І м п е р а -
торскаго Высочества: И х ъ И м и е р а т о р с к і я В ы с о ч е с т в а Г о -



— 2 -

с у д а р п В е л п к і е К н я з ь я : Н п к о л а й , Ы п х а п л ъ , Георг ій , А л е -
к с а н д р ъ , Сергій и Алексѣй Михайловпчи 150 

Е я Императорское В ы с о ч е с т в о Г о с у д а р ы п я В е л п к а я К н я -
г и н я Ольга Ѳеодоровна . 100 

Е я Иыператорское Высочество Г о с у д а р ы н я В е л и к а я К н я -
г и н я Е к а т е р п н а М и х а й л о в н а 25 

Е г о Императорское Высочество К н я з ь Н п к о л а й Максн-
миліановпчъ Р о м а н о в с к і й , Г е р ц о г ъ .ТГейхтенбергскій . . . 25 

Е г о Императорское Высочество К н я з ь Е в г е н і й М а к с и м п -
л іановпчъ Романовск ій , Г е р ц о г ъ Л е й х т е н б е р г с к і й . . . . 25 

Е я Императорское Высочество К н я г и н я Т е р е з і я П е т -
ровна Р о м а н о в с к а я , Г е р ц о г п н я Л е й х т е н б е р г с к а я . . . . 50 

Е я Сіятельство Г р а ф п н я З п н а н д а Д м н т р і е в н а Б о г а р н е . 25 
Е г о Императорское Высочество П р и н ц ъ А л е к с а н д р ъ Пет-

ровичъ и Супруга Е г о П р и н ц е с с а Е в г е н і я І І а к с и м и л і а -
новна Ольденбургскіе 25 

Е г о В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о Митрополптъ С . - П е т е р б у р г -
скій, Новгородской и Ф п н л я н д с к і й И с и д о р ъ 25 

Е г о СіятельстЕО В о е н н ы й Минпстръ Г р а ф ъ Дмптрій 
Алексѣевпчъ М и л ю т и н ъ 10 

Высокославное Военное Министерство 100 
Высокославное Министерство Императорск аго Двора . 1 0 0 
В ы с о к о с л а в н о е Министерство Народнаго П р о с в ѣ щ е в і я . 1 0 0 
Е г о Королевское В ы с о ч е с т в о Владѣющій П р п н ц ъ Гес-

с е н с к о - Д а р м ш т а д с к і й А л е к с а н д р ъ 25 
Е г о Высочество К н я з ь Болгарск ій А л е к с а н д р ъ I . . . 5 0 
Е я Сіятельство К н я г п н я Е . Г. В о л к о н с к а я 5 0 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ А . Ш е р е м е т е в ъ 5 0 
Е я Сіятельство Г р а ф и н я I . П І е р е м е т е в а 25 
Е г о Превосходительство Г е н . - К а в а л е р і и і о с - В л а д . Г у р к о . 5 0 
Е г о Превосходительство г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ъ Ѳедоръ 

Ѳедоровичъ Т р е п о в ъ 2 5 

— к. Н . Ѳ. М 10 
Е г о Превосходительство С . -Петербургск ій Г р а д о н а ч а л ь -

н и т ъ А л е к с а н д р ъ Е л ь п и д и ф . З у р о в ъ •• • 25 
Е г о Сіятельство К н я з ь М. С. Волконскій 25 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ С. Гр. Строгановъ 100 
Е я Сіятельство К н я г п н я М. Т р у б е ц к а я , р. Бѣлосельская . 10 
А р х е о л о г и ч е с к і й И н с т и т у т ъ Ю 
Отъ неизвѣстнаго 25 
Е г о Сіятельсто Г р а ф ъ И л л а р і о н ъ И в а н о в п ч ъ Воронцовъ-

Д а ш к о в ъ . Д в а д ц а т ь з о л о т ы х ъ н а п о л е о н д о р о в ъ . . 175 
Е г о Высокород іе Б а р о н ъ К . К . Ф е л е й з и н ъ 10 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ Сергій Ш е р е м е т е в ъ 50 
Е г о Сіятельство К н я з ь П . П- В я з е м с к і й 10 
Е г о Превосходительство Е . Л а м а н с к і й Ю 
Е г о Высокород іе Е . Егоровъ Ю 
Е я Сіятельство Г р а ф п н я А . Д . Блудова Ю 
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Е я Сіятельство К н я г н в я Е - П . В и т г е н ш т а й н ъ . . . 10 
Е г о В ы с о к о р о д і е К о з л о в ъ 10 
Е г о Свѣтлость К н я з ь Н . К . И м е р е т и н с к і й 2 5 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ Н . С. Строгановъ 3 0 
Д . П- Д о х т у р о в ъ • . 2 5 
Е г о В ы с о к о р о д і е В и с с а р і о н ъ В и с с а р і о н о в и ч ъ К о м а р о в ъ . 1 0 0 
Отъ М . М 1 0 
Е г о П р е в о с х о д . Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т ъ Н . В . З и н о в ь е в ъ . 2 5 
Е г о Свѣтлость К н я з ь А л е к с а н д р ъ А р к а д ь е в и ч ъ И т а л і й -

с к і й , Г р а ф ъ С у в о р о в ъ - Р ы м н и к с к і й 2 5 
Е г о Н р е в о с х о д и т е л ь с т в о Г е н . - А д ъ ю т а н т ъ Д р е н т е л ь н ъ . 5 
Е г о П р е в о с х о д и т е л ь с т в о С. С- П о л я к о в ъ 6 0 
Е г о П р е в о с х о д . Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т ъ М . Д . Скобелевъ. 1 2 5 
Е г о Сіятельство К н я з ь Н . А . Орловъ 4 0 

5 > Г р а ф ъ П. А . І П у в а л о в ъ 2 0 
» > Г р а ф ъ Г р и г . А л е к с а н д р о в и ч ъ М и л о р а -

д о в и ч ъ 2 0 
Е г о Свѣтлость П а в е л ъ П а в л о в и ч ъ Д е м и д о в ъ К н я з ь 

Санъ-Донато 2 5 
И х ъ Сіятельства К н я з ь и К н я г и н я Бѣлосельскіе-Бѣло-

озерскіе 3 0 
Е г о П р е в о с х о д и т е л ь с т н о Б а р о н ъ Ш т и г л и ц ъ 2 5 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ П . А . В а л у е в ъ 1 0 
Е г о Свѣтлость К н я з ь А . А . Л и в е н ъ 1 0 
Е г о Сіятельство Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т ъ К н я з ь А . М . 

Д у н д у к о в ъ - К о р с а к о в ъ 50 
Е г о В ы с о к о р о д і е А . А . К р а е в с к і й 1 0 
•» > П . П . Ц и т о в и ч ъ 1 0 

Отъ В . Ш 2 5 
Е г о Сіятельство К н я з ь Г р и г о р і й Г р и г о р ь е в и ч ъ Г а г а -

р инъ 2 5 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ А . В . О р л о в ъ - Д а в ы д о в ъ . . . 2 5 

» > » Н . 0 - О р л о в ъ - Д е н и с о в ъ . . . 2 5 
» П р е в о с х о д и т е л ь с т в о Б а р о н ъ В л а д и м і р ъ Б о р и с о в и ч ъ 

Ф р е д е р и к с ъ . . . " 2 5 
Е г о Сіятельство К н я з ь В и к т о р ъ И в а н о в и ч ъ Б а р я т и н с к і й - 2 5 

» > Г р а ф ъ Б о р и с ъ Алексѣевичъ П е р о в с к і й . 2 0 
> » > А . Б- Н е р о в с к і й 1 0 

Е г о . Сіятельство Г р а ф ъ Ал. А л е к с ѣ е в и ч ъ Б а р а н ц о в ъ . 2 5 
Е г о Сіятельство К н я з ь А н а т о л і й И в а н о в и ч ъ Б а р я т и н с к і й . 2 0 

> > Г р а ф ъ П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ Ш у в а л о в ъ I I . 5 0 
К н я з ь А - П - Б а р к л а й - д е - Т о л л и - В е й м а р н ъ . 1 0 

Г р а ф ъ Э д у а р д ъ Трофимовичъ Б а р а н о в ъ . Ю 
> > К н я з ь Ѳедоръ И в а н о в и ч ъ В а р ш а в с к і й , 

Г р а ф ъ П а с к е в и ч ъ - Э р и в а н с к і й 2 5 
Е г о П р е в о с х о д и т е л ь с т в о П е т р ъ П а в л о в и ч ъ А л ь б е д и н с к і й , 

В а р ш а в с к і й Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р ъ 2 5 
Е г о Высокород іе И д . Ѳ е д у л . Громовъ 3 0 
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Е г о Превосходительство М п н и с т е р ъ П у т е й Сообпц-нін 
К . Посьетъ 

Е г о Превосходптельство М п н п с т р ъ Ю с т п д і п Д м . Н . 
Набоковъ ]п 
Е г о Сіятельство Г р а ф ъ М п х а н л ъ Таріеловичъ Л о р п с ъ - М е -
лпковъ -і.-. 

Н Ъ М О С К В Ѣ . 

Его Сіятельство К н я з ь В.тадпміръ А н д р е е в п ч ъ Долго-
руковъ Московскій Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р ъ Іп 

Р'го В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о і і н т р о п о л п т ъ М о с к о в с к і й 
И н о к е н т і й 

Е г о І Іреосвященство Амврос ій Е п . Дмптровскій . . . Ю 
Е я Сіятельство Г р а ф п е я Соллогубъ 20 
Е г о В ы с о к о р о д і е С. Т р е т ь я к о в ъ Яо 

> П . Т р е т ь я к о в ъ 10 
» » Д- Самарпнъ 7 25 

Е я > А н н а Е в р е п н о в а 50 
Е г о > А л е к с а н д р ъ К о ш е л е в ъ 50 
Е я > 0 . К о ш е л е в а . 25 

» > М а р і я І І в а н о в н а Л я с к о в с к а я . . . . 25 
Е г о В . Солдатенковъ 30 

> > П . О в ч п н н п к о в ъ 10 
» > Н п к о л а й И в а н о в п ч ъ В а р г п н ъ . . . . 10 
> > А р к а д і й А р к а д ь е в п ч ъ Ж у р а в л е в ъ . . 15 
» > Н и к о л а й А р к а д ь е в и ч ъ Ж у р а в л е в ъ . 10 

Е г о Высокород іе Н п к о л а й А л е к с а н д р . Н а й д е н о в ъ д л я 
Бпбліотекп Б п р ж п 15 

Е г о Б ы с о к о р о д і е І І в а н ъ К у . Б а к л а н о в ъ 10 
» » В . Г р . С а п о ж н и к о в ъ 10 

Его Высокопреподоб іе А р х п м а н д р и т ъ Ч у д о в а г о мона-
с т ы р я В е н і а м п н ъ 10 

Е г о Высокопреподоб іе А р х п м а н д р и т ъ св. Т р о п ц к о й Лав-
ры Л е о н п д ъ 10 

Е г о В ы с о к о р о д і е В . А л е к с ѣ е в ъ 15 
» » С. В . А л е к с ѣ е в ъ 10 
» » П . Сорокаумовскій . 10 

Е г о Превосходптельство И . С. А к с а к о в ъ 105 
Е г о Сіятельство К н я з ь М е щ е р с к і й 25 
Е я Сіятельство Г р а ф и н я А . Е . Толстая 25 
Библіотека Московской д у х о в . Аюадеміи 10 
Е г о Высокородіе П е т р ъ Б е з с о н о в ъ Ю 
Его Высокород іе Дмитрій Иловайск ій 6 

» 2 М . К о в а л е в с к і й 13 
» » М X . К а т к о в ъ 20 

Итого : . 4 5 6 9 
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