
Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания 
 

№ 1 

На годеж 

Ори невесто топена1, за 

Филяна2 чувана3, 

за Филяна свършена4. 

Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. 

Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева. 
 

1 Хубава. 
2 Неопределено назоваване на младоженеца. 
3 Пазена. 
4 Сгодена. 

 

 
№ 2 

На „засевлок“ 5, пее се на кумицата 
 

 

Кумице, мори, лисице, мори, 

юбаво сей го брашното, 

убаво сей го брашното, мори, 

да йе юбаво кумството. 

Да йе убаво кумството, мори, 

петело да го ядейе. 

Петело да го ядейе, мори, 

далеко кя го шетаме.  

Далеко кя го шетаме, мори, 

да го бендисат девойка. 
 

Найфия Канджа, р. 1939 г. в с. Требища, обр. 4 кл., земеделие; с. Требища, 

15.07.2012 г., зап. В. Тончева. 
 

5 Засевки, пресяване на брашното за хлябовете и халвата. 

 

 
 



№ 3 

При замесването на хлябовете 
 

– Замесивме лебоите, ори бела девойко6, 

– защ не дойде да поможиш, ори бела девойко? 

– Защо не ми абер стори, оре ... 7, 

– Я ти пушив по стройникот, ори бела девойко. 

– Стройник ми абер не стори, оре.. , 

Защо си го налютило, оре .. , 

си му ветил жълти чейли, оре .. , 

оти не си му дал, оре... 

Мирветка Агуши, р. 1950 г. в с. Стеблево, обр. 4 клас, работила в коопера- тива; 

с. Стеблево, 19.07.2012 г.,, зап. В. Тончева. 
 

6Името на момичето. 
7 Името на момчето. 

 

 

№ 4 

При замесването на хлябовете 
 

 

 

– Замесивме лебоите, ай наша невесто, 

защ не дойде да поможиш, ай наша навесто? 

– Защ ни абер ти не стори, оре лудо дете? 

– Я ти пушив по стройнико, ай наша невесто. 

– Стройник абер не ми сторил, оре лудо дете. 

Виолета Муратова, р. 1955 г. в с. Стеблево, обр. висше, начален учител (25 

години в с. Стеблево), от 1995 г. живее в гр. Тирана; гр. Тирана, 04.04.2008 г., зап. 

В. Тончева, К. Рангочев. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 5 

На погача в дома на момчето 
 

 

Проблеяло, леле, рудо ягне, 

во стадово, джанъм, Саймирово8. 

Що ми ти е, леле, рудо ягне, 

що ми ти е, море, що проблея, да 

н’те вода, море, не напило, 

да н’те трева, море, не напасло? 

Кога беше, море, неженато, 

ни държеше, море, на планина, 

кога Саймир, море, се оженал, 

минавали, море, во полено. 

Кога беше на планина, ни даваше вода от извора, да речиме, кога навали во 

полено, ни даваше вода жабарица (изговорено). 

Емрия Каса, р. 1960 г. в с. Кленье, обр. средно, земеделие; с. Кленье, 17.07.2012 

г., зап. В. Тончева. 
8 Името на момчето. 

 
 

№ 6 

Преди сватба (вечерни събирания у момчето) 
 

О, море Леонс9 делия, о, 

море Леонс делия е. 

Не се излегай  делия, не се 

излегай делия е. 



Ти си ми бабай имало, 

ти си ми бабай имало е. 

Свабдана що ти я готви, 

свабдана що ти я готви е. 

За да те тебе жениме, 

за да те тебе жениме е. 

Ти си ми майка имало, ти си 

ми майка имало е. 

Гайлено що ти го бери, 

гайлено що ти го бери е. 

Свабдана що ти я готви, 

свабдана що ти я готви е. 

Готвеле и се радвеле, 

готвеле и се радвеле е. 

Леонса да го женеме, 

Леонса да го женеме е. 

Имаме мерак на тебе, 

имаме мерак на тебе е. 

Заше си дете сугаре, 

заше си дете сугаре е. 

О, море Леонс делия, 

о, море Леонс делия е. 

Ти си ми дайджои имало, 

ти си ми дайджои имало е. 

Гайлено що ти береет, 

гайлено що ти беерет е. 

Ак не ти втасат шекерон, 

ак не ти втасат шекерон е. (...) 

Пустоно да напраиме, 

пустоно да напраиме е. 

Ти си ми миджои имало, 

ти си ми миджои имало е. 

Гайлено що ти го берит, 

гайлено що ти го берит е. 

Ак не ти втасат месоно, 

Ак не ти втасат месоно е. (...) 

Свабдана кя напраиме, 

свабдана кя напраиме е. 

За да те тебе жениме, за да 

те тебе жениме е. 

Ори Сузане10, топена, 

ори Сузане топена е. 

Ке те чувала майка ти, 

ке те чувала майка ти е. 

Ако икиндия, буди я, 

ако икиндия, буди я е 

В голема кукя да идеш, 

в голема кукя да идеш е. 

Наш’тоно дете да земаш, 

наш’тоно дете да земаш е. 
Бетер сугаре да земаш, 
бетер сугаре да земаш е. (...) 



Ко кя кинисаш на гости, 

ко кя кинисаш на гости е. 

На гости за у майка ти, 

на гости за у майка ти е. 

Да му да им се пофалиш, 

да му да им се пофалиш е. 

Я има юнак пред мене, 

я има юнак пред мене е. (...) 

Со сребрен патлак на пояс, 

со сребрен патлак на поясь е. 

Майка ти кя ти я оперит, 

майка ти кя ти оперит е. 

Заш не те даде по-бъргу,  

аш не те даде по-бъргу е. 

Жени пеят преди сватба (вечерни събирания у момчето); с. Големо Ост- рени, 

08.08.2012 г., зап. В. Тончева. 
 

9 Името на момчето. 
10 Името на момичето. 

 

Текстов вариант  

Как да я трота майка ми, 

как да я трота майка ми е. 

Не жали, ори Сузане, 

не жали, ори Сузане е. 

Оти ка я тротиш майка ти, 

оти ка я тротиш майка ти е. 

И овде майка кя наиш, 

и овде майка кя наиш е. 

Майка му Леонсова, 

майка му Леонсова е. (...) 

Не жали, ори Сузане, 

не жали, ори Сузане е. 

Оти кя го трощаш бабай11 ти, 

оти кя го трощаш бабай ти е. 

И овде бабай кя наиш, 

и овде бабай кя наиш е. 

Бабай му Леонсаово, 

бабай му Леонсаово е. 

Жени пеят преди сватба (вечерни събирания у момчето); с. Големо Ост- рени, 

08.08.2012 г., зап. В. Тончева. 

 

11 Баща. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 7 

Преди сватба (вечерни събирания у момчето) 
 

 

Сузана броят месеци, мори, 

ние брояме недели. /3 

Сузана броят недели, мори, 

ние брояме денои. /2 

Денои како денои, мори, 

и тие си проминае. /2 

Ори Сузане топена, мори, 

како кя идеш в Острени. /2 

Троти майка ти да доеш, ори Сузане, 

троти майка ти да йелаш, наша невесто, 

чути йе майка от себе, ори Сузане, 

чути йе майка от себе, наша невесто. 

По-арна майка кя наиш, ори Сузане, 

по-арна майка кя наиш, наша невесто. 

Майка му Леонсаова248, ори Сузане, 

майка му Леонсаова, наша невесто. 

 

Жени пеят преди сватба (вечерни събирания у момчето); с. Големо Ос- трени, 

08.08.2012 г., зап. В. Тончева. 
 
 

№ 8 

Преди сватба (вечерни събирания у момчето) 
 

 
Во сред сватои оро се игра, /2 



да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Порвоно оро Леонс го игра, /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Ороно играт, по тебе викат /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Второно оро Леонса гледа, /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Во сред Марковци ракия се пиет /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Порвана вода Леонса крева, /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Водана крева, по тебе вика, /2 

да идеш, ор Сузане, да видиш, 

да идеш, ори севдо, да гледаш. 

Жени пеят преди сватба (вечерни събирания у момчето); с. Големо Ос- трени, 

08.08. 2012 г., зап. В. Тончева. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


