
 

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, 

Албания 
 

 

 

№ 16 

На кумството – алвата 
 

 

Кумице, мори, лисице, мори, 

убаво сей го брашноно, 

убаво сей го брашноно, мори, 

да се погоди кумствоно, 

да се погоди кумството, мори, 

далеку кя го пущаме, 

далеко кя го пущаме, мори, 

далеку в Бурель17 касаба18, 

далеку в Бурель касаба, мори, 

мнозина кя го ядейет, 

мнозина кя го ядейет, мори, 

мнозина кя го карайет, 

мнозина кя го карайет, мори, 

Сузана кя го пофалит. 

А що си била пиплива, ори кумице, 

ни го овърти брашноно, ори кумице 

ако си кукя доржала, ори кумице, 

ако си челяд гледала, ори кумице. 

Кумице, ори лисице, 
много си била пиплива. /2 

О, море кумче грагянче, мори, 

убаво прай го кумствоно, 

убаво прай го кумствоно, море, 

далеко кя го пущаме, 

далеко кя го пущаме, мори, 

далеку в Бурель касаба, 

мнозина кя го ядейет, мори, 

мнозина кя го карайет, 

мнозина кя го карайет, мори, 

Сузана кя го пофалит. 

А що си било пипливо, кумче грагянче, /2 

ни го овърти кумствоно, кумче грагянче /2 

далеку кя го пущаме, кумче грагянче, /2 

далеку в Бурель касаба, кумче грагянче, 



а що си било пипливо, кумче грагянче. 

Кумице, ори лисице, мори, 

убаво сей го брашноно,  

убаво сей го брашноно, мори, 

да се погоди кумствоно. 

Жени пеят на „алвата/кумството“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., 

зап. В. Тончева. 
 

17 Името на града, където живее момичето (Burrel, алб.). 
18 Град. 

 

 

№ 17 

На кумството – алвата 
 

Ори кумице лисице, мори, убаво сей го брашноно, 

убаво сей го брашноно, мори, да изпечиме кумствоно, 

да изпечиме кумствово, мори, далеко кя го пущаме, 

далеко кя го пущаме, мори, кя покарат невеста. 

Ако го покарат невеста, мори, зето кя ни го пофалит. 

Разия Кочи, р. 1927 г. в с. Лешничани, без обр. (ходила на училище 2 седми- ци, 

след което баща ѝ платил на учителя да я освободи, за да пасе овцете); с. 

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

 
Текстов вариант 

 Кумице, мори, лисице, 

сей го юбаво, мори, брашното, 

да не му нещо найдейе. 

Три села кя го ядейе, 

тебе лошо кя ми те карайе. 

Арслан Канджа, р. 1957 г. в с. Требища, обр. 8 кл., строителство; с. Тре- бища, 

16.07.2012, зап. В. Тончева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 18 

На кумството – алвата 
 

О море кумче грагянче, море, 

убаво праи го кумствоно. 

Мнозина кя го ядейе, море, 

само ка да те карайе. 

Кумице ори лисице, мори, 

убаво сей го брашноно. 

Убаво сей го брашноно, мори, 

да се погоди кумствоно. 

Мнозина кя го ядейе, море, 

само ка да те карайе. 

Ощ’ по си било земено, кумче грагянче,  

 що си било земено, кумче грагянче. 

Ни го йоворти кумствоно, кумче грагянче, /2 

ни го заспае..., кумче грагянче, /2 
ни препеяе петлине, кумче грагянче. /2 
А що си било пипливо, кумче грагянче, /2 
ако си кукя доржало, кумче грагянче /2 

Жени пеят на „алвата/кумството“ (сюнет); с. Големо Острени, 15.08.2009 г., 

зап. В. Тончева. 

 
Текстов вариант 

На кумството – алвата 

О, море, кумче грагянче, 

убао праи го кумствоно, 

далеку кя го пущаме, 

кя те покарат невеста, 

невестата кя те покарат, 

детето кя те пофалит. 

Насиба Сулько, р. 1927 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие, омъжена в с. 

Койовци (на 13 години); с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева. 

 

 
№ 19 

На кумството – алвата 
 

О море кумче грагянче, море, 



убаво сей го житото. 

Айдин Курти, р. 1948 г. в с. Големо Острени, обр. 7 кл., строител, пехли- ван; с. 

Големо Острени, 10.08.2009 г., зап. В. Тончева. 

 

 

№ 20 

При вземане на музикантите 

 

 
Да ни нароси дайджоине19 Леонсои, /2 

що кя ни одеет по силните топани. /2 

Роси росит Ворбанушка земя, /2 

да ни наросит миджоине20 Леонсои, /2 
що кя ни одеет по силнине топани. /2 

 
Жени пеят по пътя за „свирките и топаните“ – зурните и тъпаните 

(сватба); с. Големо Острени, 08.08.2012 г., зап. В. Тончева. 

 
Текстов вариант 

Роси росит Ворбанушка земя, /2 

да ни наросит дайджоине Леонсои, /2 

що кя ни одейет по силнине топани, /2 

да го ожениме Леонса градско дете, /2 

за да я земаме нашана Сузана, /2 

нашана Сузана со голема дашурия. /2 

Роси росит Ворбанушка земя, /2 

да ни наросит дайджоине Леонсои. /2 

Роси росит Ворбанушка земя, /2 

да ни наросит миджоине Леонсои, /2 

що кя ни одейет по силнине топани. /2 

Роси росит Ворбанушка земя, /2 

да ни наросит дайджоине Леонсои, /2 

що кя ни одейет по силнине топани, /2 

да ни наросит кушерини21 Леонсои, /2 

що кя ни одейет по силнине топани, /2 

да го ожениме Леонса градско дете. /2 

 



Жени пеят по пътя за „свирките и топаните“ – зурните и тъпаните 

(сватба); с. Големо Острени, 08.08.2012 г., зап. В. Тончева. 
 

19 Вуйчовците. 
20 Чичовците. 
21 Братовчеди. 

 
 

№ 21 

При вземане на музикантите 
 

Роса роси Ворбанушка земя 

да ни нароси майсторине Крисои. /2 

Що му й... бабои му Крисои. 

Роса роси Ворбанушка земя. 

Жени пеят по пътя за „свирките и топаните“ – зурните и тъпаните 

(сюнет); с. Големо Острени, 15.08.2009 г., зап. В. Тончева. 

 

№ 22 
 

 

 
Роса роси Ворбанушка земя /2 

да ни нароси силнине топани /2 

та да ни йодейе по силнине топани. /2 

Роса роси Ворбанушка земя, /2 

да ни нароси майсторине Крисои, /2 

що кя ни йодейе по силнине топани. /2 

Жени пеят по пътя за „свирките и топаните“ – зурните и тъпаните 

(сюнет); с. Големо Острени, 15.08.2009 г., зап. В. Тончева. 

 

 


