
 

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, 

Албания 
 

 

№ 9 

На житото 
 

Арно ми било, радост ми чинало. /2 
Айде да месиме белине погачи. 
... женала...Сузана оможиле. 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. 

В. Тончева. 

 
№ 10 

На житото 
 

 

Айде, ори Сузане, мори, доста те чакаме, 

айде наша невесто, мори, доста те чакаме. (...) 

Айде, Сузане, айде, мори, заено кя растиме, 

заено кя растиме, ор Сузана, в шаренана одая, 

в шаренана одая, ор Сузане, рувана невестинска. 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. 

В. Тончева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 11 

На житото 
 

Твои арджои, наша невесто, 

арджоине са твои, ори Сузане, 

арджоине са твои, наша невесто. 

Леонсова майка, наша невесто,  

отвеле и се развеле, ори Сузане,  

отвеле и се развеле, наша невесто, 

Леонса да го женеле, ори Сузане, 

Леонса да го женеле, наша невесто, 

имаеш мерак за него, ори Сузане, 

имаеш мерак за него, наша невесто. 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. 

В. Тончева. 
 
 

№ 12 

На житото 
 

О роса росит Ворбанушка12 земя, 

що ни нароси житоно Филяново 

 що кя ни шетат много надалеку, /2 

що изгореле за студена вода, 

Купи ми стомни шарени – вели на детево, да пиет твоиве братя, твои ми- джи, 

твоиве дайджи (изговорено). 

Шерка Бала, р. 1941 г. в с. Требища, обр. 4 кл., земеделие; В. Б., р. 1974 г. в с. 

Требища, обр. 9 кл.; с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева. 

12 Ворбанушка земя (диал.) – в арбанашка земя. „Арбанаси“ е познато название за албанци на 

Балканите. За събеседниците ми не е разпознаваемо това тълкуване, т.е. разчленяването „в арбанашка“. За 
тях това е съществително собствено – название на земя. Затова го изписваме слято и с главна буква „В“ – 

„Ворбанушка“. 



 

 
№ 1313 

На житото 

Арно ми било, радост ми чинало, /2 

че ми го фтасало от Кара Башар ченица, /2 

ай да размесиме белине погачи, /2 

па да йожениме Леонса градско дете, /2 

да му я земаме градскана Сузана, /2 

градскана Сузана со голема дашурия14, /2 

шукюр що стасавме на ольку чудо години /2 

да го жениме Леонса градско дете, /2 
да се зарадвит бабай му Леонсов, /2 

да се зарадвит майка му Леонсова. /2 

Арно ми било, радост ни чинало, /2 

че ми го фтасало от Кара Башар пченица, /2 

айде да месиме белине погачи, /2 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. 

В. Тончева. 

13 Изпълнява се на мелодията на песен № 9. 
14 Любов. 

 

 

№ 1415 

На житото Ори 

Сузане неверна, ори Сузане 

неверна е. 

Тебе не ти се верваше, 

тебе не ти се верваше е. 

Играчка ти се чинеше, 

играчка ти се чинеше е. 

Коде кя я трощаш майка ти, 

коде кя я трощаш майка ти е. 

Майка ти, още бабай ти, 

майка ти, още бабай ти е. 

Денеска ти се соверва, 

денеска ти се соверва е. 

Добре дочака арджои, добре 

дочака арджои е. (...) 

Му ги платила майка му, 

му ги платила майка му е. (...) 

Сузане бела цорвена, Сузане 

бела цорвена е. 

Сузана му се молеше, 

Сузана му се молеше е. 

Купи ми йона шамлия, 

купи ми йона шамлия е. 

Да я преворжа на глава, 

да я преворжа на глава. 

Дур да се зема со тебе, 

дур да се зема со тебе е. 



Во шаренана одая, 

во шаренана одая е. 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. 

В. Тончева. В. Тончева. 

15 Изпълнява се на мелодията на песен № 6. 

 

 

№ 1516 

На житото 

О, море Леонс делия, 

о, море Леонс делия е. (...) 

Ти си ми бабай имало, 

ти си ми бабай имало е. 

Свабдана що ти я готви, 

свабдана що ти я готви е. 

Отвеле и се развеле, 

отвеле и се развеле е. 

Леонса да го женеме, 

Леонса да го женеме е. 

Защо си дете сугаре, 

защо си дете сугаре е. 

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап.  

В. Тончева.  

16 Изпълнява се на мелодията на песен № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


