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М.: Куга е малканâ във Софиè, пък гул‟еманâ във Англ‟è. И туга душла от Софиè 

малканa, има б‟еби на ос‟ем мес‟еца и то сâ разбол‟елчу. 

Тук записът прекъсва (00:00:22) 

К.С.: Голямо семейство, нали? 

М.: Хā. И тогава сa разбулялу малкуту на малката. Тā във Софи’è учú във Климен 

Охридски. Там завърши дв’е висши образования. И та ’е сад’é (съдия). Там отишла на 

работа във съда и мумч’ену ’е било глав‟ен счетоводител‟ и са флюбват, и са загал‟ват, 

и са уж‟енват във Софиè. То си има мумч‟ену ’е от Нови хан, има там с‟елу другу.  

К. С.: Искам да Ви попитам за празниците в селото. Какво помните от старите 

времена. Как сте празнували примерно Нова година? 

М.: Пр‟еди 44-та година н‟êмаш‟е Нова година. Т‟е не празнуваха. То айнуга бêше 

вâсбъркану. Те са бор‟еха куманизма, фашизма, партизани, ей такива рабути и многу 

беше вâсбъркану. След това победи куманизма, дойд‟е куманизма. Сл‟ед тува първу 

образуваха Дев‟ети септември, кугато са слизали партизаните от гурата, кугану са 

освободила България от фашистин‟е гор‟е-долу и образуваха Дев‟ети септември и 

оттам тога през куманизма образуваха туга Нова година. Образуваха туга Първи май, 

айнакива обществени празници, ач‟тиса са рабута за нас да рàбутим. 

К. С.: А от по-старите, от народните, които не са идвали от комунизма? 

М.: Ние празнувахме от по-старите, по стар обичай, кугано идват празници, нели идват 

празници: Кôлада, Великдêн. Тука при нас идват пак същите прâзници. И тугава са 

спирахâ по пет д‟ен‟е, та празнувахâ. Я съм запомнила, ощ‟е ут детê, те се сбираха, 

момúте са нагизд‟âха, накич‟âха. Дохудаха, та играеха хоро по пет ден‟е и пе‟éха. 

Пе‟éха и прощавахâ са, оти два празника са образуват. Адиниан са минал, айсига идва 

другиан празник, мислюмански празници дê. Ама т‟е са общу, какту и българските, 

н‟êмат разлика. Саму чи у нас тугава са сбираха и пе‟éха преди гудини, а след това…  

С.:Нали Байрям са празнуваше? 

М.: Да, Байр‟éм и Малък байр‟éм. 

К. С.: Кога се празнува Байрям?  

М.: Те си имат упредел‟ени м‟есеци. Сига ша ‟е Малък Байр‟éм, в август. Там са колят 

и курбâни, мêсо, гôст‟е се сбират, играт. Обач‟е т‟ва, ко‟ето го има, сл‟ед кату, по-рану 

не ход‟еха на училище… Те туга зафатиха да ги уграмот‟еват сл‟ед кугато са освободи 

България, ход‟еха туга, та хи уграмот‟еваха и в Славейну имаш‟е едно училищ‟е, а тука 

н‟êмаше никакво училище.  

К. С.: Джамия имало ли е? 
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М.: Дж‟емия само имаше, стари хора ход‟еха на джамията. Джамия имаше, а училища 

н‟емаш‟е. Посл‟е построиха ай т‟ва училище го помням като дете, га го построиха. 

Тугава зафатихме да ходиме до четвърти клас, сл‟ед това в Слав‟ейну имаше училище, 

ходеха в Слав‟ейну на училище. Обач‟е те си празнувахм си тука празниците. Но нели 

времената са мêнят, те тръгнаха да са учат нагоре-надолу и тугава си ги празнувам, но 

не е веселу и  не ‟е да са сбират да играт. То н‟ема кой, те сига са мудерни.  

К. С.: Голям Байрям кога празнувате? 

М.: Сига ша празнуваме във август месец, не знам на 10-ти ли, на 11-ти ли. И ние саму 

старине, саму не работиме един-два ден‟е и толкува. Друго – нищу. Те ‟емнаха 

България, ‟емнаха св‟етас, не правят сига детските времена, сас сбиран‟е по пет ден‟е, 

та са весел‟é, н‟е та игр‟é, не хура, айнакива рабути. Обач‟е сига тува гу н‟ема, то са 

изжива.   

К. С.: За лятото, като говорим, дали е имало за най-горещите дни от лятото- да не 

работят през тези дни.? 

М.: Ами има е такива празници, обаче те не ги тâчат, младите не ги уважават. 

K. С.: По-старите как са ги викали? 

М.: По-старите ги уважават ония прâзници, те гу кзват, чи са връщалу слънцету.  

С.:Да ни са работи. 

М.: Ха, да, да не работине в петък. Да не работине три петъка пудред. За л‟етните дни.  

С.:Защото може да ни удари градушка, нали така? 

К. С.: И градушка може да удари? 

М.: Тачине ги ни‟е празници де. Те са ут старите времена. Ние така сне ги заварили и 

ги тачине ини‟е празници, и л‟етните празници, обаче не рамотине айнугава, не 

влизане в градини и си ги работим. Пък ай тия, хубавите празници, дету празнуване пак 

си от стари времена, ут Господ‟е си упредел‟ени, то са придава ут поколение на 

поколение. Айнуга беше по-веселу. 

К. С.: Други неща помните ли да се правят, да се предпазят от градушката? Какво 

друго не може да се прави, да няма драдушка?  

М.: Айн‟ва е, три не петъка ги празнуват за градушка, за берекетен, да са руди, да вали, 

за айн‟ва ги празнуват айни празници. 

С.:Като вали градушка, какво сте правили едно време? На реката са пекли… 

М.: Да не лети градушка, кугато са появиха сил‟ни дъждов‟е и да не дойде градушката, 

стари л‟ид‟е, то сига хи н‟ема тия хора, дету са знали религията, тугава излизаха, 

кугану са пудадеше ейн‟ей тъмни облаци, завал‟еше силну, излизаха тугава стари-стари 

л‟ид‟е, дену са знали религиозна и са знали това уно ко да пе‟àт. Знали са какво да пе‟àт 

– молитва. И са излизали на вратâна и са п‟ели, и сирâче да земе, га залети градушка, да 

земе три зрънца, да ги провре из сей през престилкана и да ги лапне, чи била спирала 

градушкана туга да вали. Ама да е сирак.  

С.:И аз съм го правила това и наистина е вярно.  

К. С.: А обреди за измолване на дъжд – обратното? Да вали. 

М.: За да вâл‟и сбират курбан‟и. Сбират курбани пу бърчинисе. Сига ги сбираха многу 

и ние сбирахме тука кату курбан‟ за берек‟ет, да ни вали, да ни дава Господ хубаву. 

С.:На реката какво сте пекли? 

М.: На реката са сбираха дечища и стари баби ходеха та зам‟есваха квас, и печ‟еха гу 

кату кулачкове и ги даваха на децата да ги ядат, та да завали.  

С.:Скоро време са е правело. 
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К. С.: А коя река, как се казва? 

С.:Арда. 

К. С.: Пускали ли нещо по реката? 

М.: Не са пускали по рекана, ама те са пличкали пу рекана, плчикали ги са и катно ги са 

пличкали децана и ней да са пличка дъжда, да летни, да завали. 

К. С.: Ходели ли са момите да поливат една от тях по селото, така също да завали? 

Такъв обред имало ли е? 

М.: Не, не са имали. На Петровд‟éн са сбирахме сичките момú. То имаше много моми, 

то бêше оживено селосо, пък сига н‟êма хора. Сичките момú са сбирахми на Янивд‟ен, 

сбирахме китки от с‟екъде, правехме ги така, секи си белезваше неговата китка, след 

това пе‟éхне, да видим кóму како ша са падне на китките. Те ги туряха пут трендафил‟ 

да преспят, че сутринта ходехме и пе‟éхме и нареждахме на киткини: „Кутрове лику 

честиту, жел‟ тел‟тане да ниже” и извадат киткана, да видим на когу како ша са падне. 

Ей така: „Кутрове лику ч‟еститу”, пак изваждат киткана и викат: „Ду касум да са 

уж‟êни”. Айнакива рабут‟и нареждаха – многу, многу рабут‟и инаки нареждаха на кому 

како ша са падне.  

К. С.: На Еньовден какви билки сте брали? 

М.: С‟екаки бил‟ки бер‟êхме и си правехме китки: ут рози, ут цвéтя – ут с‟екакви, 

с‟екакви и си правехме ейтаки букетчета и ги набел‟êзвахме. Я си набелезвах мойну с 

адно, ти твойну сас друго, таа нейнино - сас друго и тугава ги пукриеха, и ги извадаха 

на пънн, те ги нареждаха, туга ние пе‟éхне, и те туга нар‟êждаха. Извадаха киткиние и 

кóму како са панни.  

С.:До ден днешен – Гергьовден. Óбясни какво се прави на Гергьовден.  

К. С.: Да, за Гергьовден какво правите? 

М.: Гергьовден сига пак ни гу празнуват, а старите на Гергьовдêн викаха близки си 

момич‟ета или момч‟ета и ней близки хора, да влизахми във къщине сутринтан, да 

имат берек‟êт, да имат здрав‟е, с цветя. Късаха цветя от овошки и пръскат. 

С.:Като влезнеш вътре, празен не трябва да влизаш, да сложиш нещо на хората. 

М.: С вода и с цветя, влизаш от вратана пръскаш: „Айди сичку да ‟е хубаву, берек‟ет да 

има, здрав‟е да има” и те та пудар‟êват.  

К. С.: С каква вода влизате, от къде я взимате? 

М.: От чешмяна. 

К. С.: Особена ли е чешмата? 

С.:Имаме тука една чешма, даже до  скоро са ходеше, Говедарника, како, Минке. Там 

са валяхме по ливадите, а сига имаме една местност, Чуката, от там ходиме. 

М.: Независимо каква е, те инога зимаха от чешмите вс‟екаква, да йе непразна саданя, 

айнакава, бакърен съд. 

С.:Каниме деца с нея да ни пръскат и даже и тая година. Аз поканих тука комшиите.  

М.: На Гéргивден какото ти флез‟é, такова ша та сл‟êди. Ако е хубав човекан, ша ти 

върви навпр‟éж, например – берек‟ет ша имаш, пари ша имаш, здрав‟е ша имаш, 

всичку, ко не е човекан както тр‟ебва – по-назад. 

С.:Трябва да вариш цял ден боб, ей такова нещо да са вари на този ден , царевица. 

М.: Варине царевица и фасул объркану, да ‟е ‟едро яденето.   

К. С.: Кой се чества на Гергьовден, не е ли някакъв светец?  

М.: То Свети Георги са ч‟ества.  

К. С.: Кой е Св. Георги? 
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М.: Св. Георги, той е знаменосец, той ‟е предпазвал хи от много рабути и го има ай сей  

на картини, аз съм го виждала и виждам гу по самите черкви, д‟ено Св. Богородичка. И 

тогава го тачат Св. Георги, чи ‟е бил предпазител‟. 

К. С.: С кого се бори Св. Георги?  

М.: Он Св. Георги с кога да са бори? Той ни са ‟е борил сас никой. Той ‟е господ‟ев. От 

Господе са бори, от Господ‟е са ръководи. Каквоно той „е запомнил‟. То кой знай от 

кога ‟е айнва, то Гергьовден е многу отдавна, никой не щ‟е помни яце, то историк не 

ще помни за н‟ега яче какво „е било, ама слушам.  

К. С.: За Огнена Марина чували ли сте? 

М.: Огнена Марина тука не сме чували. Може да сме чували, обаче може да е била на 

друго име. 

К. С.: Може би просто Св. Марина. 

М.: Св. Мария помним.  

К. С.: Света Мария коя е?  

М.: Св. Мари‟е ‟е която пази от… разминава бел‟êте. И вав понедел‟ник са дава за Св. 

Мина, са казва, те – Св. Мария, Св. Мина. И в понедел‟ник винаги тр‟ебва да дад‟еш, 

некой да та размине, да ти са разминуват бел‟êте, бол‟естету – сичкуту. В понедел‟ник 

са дава за н‟ ей.  

С.:Нещу така да почерпиш.  

К. С.: Има ли определен празник, определен ден, не всяка седмица?    
М.: Има си Мариевден. 

К. С.: Кога?   

М.: Не знам куга ‟е Мариевд‟ен.  

С.:Християните го тачат, ние не гу тачим. 

М.: Християните тачат Мариевден. 

С.:И Гергьовден, обаче и ние си гу тачим.  

М.: И ние си тачим Гергьовден. Не бива да са рабути на Гергьовден – да са ши‟é, да та 

н‟е хапят змиú, да бараш ножница, айнакива рабути. И ние гу инва тачине. 

К. С.: Други празници да гоните змиите, гущери, имате ли? 

С.:На Гергьовден пръскаме с такова… 

М.: С теми‟áн, обиграване, да не догудат змиите.  

С.:Темян, боклуци такива събирами, пример-сено малко в една лопатка такава за 

боклук и запалиме гу.  

М.: И обикаляш къщата.  

К. С.: Значи обикаляте къщата, прекъдявате. 

С.:Даже и у къщата влизаме понякога. 

М.: Да н‟êма такива рабути.  

К. С.: В уруки хората вярват ли тук? 

С.:Да. 

М.: В‟êрват, ма я не в‟ервам. Я не уроч‟êсвам и не в‟êрвам в айнакива рабути.  

С.:Пък аз урочасвам многу и ма були главата. 

К. С.: В смисъл, Вас Ви урочасват? 

С.:Да, със сини очи, като ме погледне някой.  

М.: Я, да ти кажем, не уроч‟êсвам, а пък старите ли таман‟ се пе‟éха пòпейни за уроци. 

Се пòпейми – мулитва има.  

К. С.: Каква молитва, знаете ли? 
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М.: Знам „е. Им‟éх баба, та таа много пейеше. Те ли дохудахми пе‟é та за уроци, баба 

Лина, и тога таа ни запе‟éше: ( 00:19:40 Тук информаторката започва да рецитира 

молитва на арабски език), след това пе‟éха на първата дува, ко‟ето във мисл‟манската 

религия ‟е: „…” (Информаторката рецитир) и тога дуйкат на  чов‟екан му дуйкат, и 

още му изпéят още една молитва, три-четри молитви и го напливат така: „Пу -пу” 

накрая и му викат: „пòгледни ееей нахайтам, да поде и урукан найтам”.   

К. С.: Много ли такива молитви знаете, мисюлмански? 

М.: Да, те мисл‟уманите, старите, ги знаят, ама младите – н‟е.  

К. С.: Вие знаете ли? 

М.: Я знам, я съм ги научила от старите и знам. Тр‟ебва да са помол‟ваш на Господе. 

Имам кинига, която ‟е написана от Недин Генджев, главния мюфти‟е в Българие. Той е 

в Софие. И имам ей толкаве книга и религиознине рабути, защото мисл‟уманите 

тр‟ебва п‟ет пъти дн‟еска да са молят.  

К. С.: И Вие се молите пет пъти?  

М.: Да, т‟е не викат, никой не са моли. Има само един човек в цялусу селу, той е 

Кабакувсек‟ет. Той саму, другу сичку са изроди. Пък я си пеем у нас и знаем сичките 

молитви. И Годпод‟еви рабути, какво казва Госпуд, какво требва да правим, какво 

требва да не правим. Каквото казва и попа, същоно го има написану и на кинигана. Та 

между мисл‟уманската и християнската религия, н‟ема гуляма разлика, разбираш ли?  

С.:Единия е Господ, другия – Аллах.    

М.: Немат гул‟ема разлика. Но я например, ей там утдолу им‟éх крави и има адин, 

такова параклúсче. Вътре е Св. Богородичка и там запал‟вах, св‟ещица, помол‟вах са на 

н‟еé и хи викам: „Миличка, Св. Богородчко, виж кака ми си хубавка и красива и как ти 

е милу детенцету, та си гу пригр‟ебла. Викам, давай хубаву на сички и чувай, и на сека 

майка и сека жена да стани майка, какту тебе и да види какво и е детенцету милу.” Така 

гу пригр‟ебла една хубавичка, Св. Богородичка, и аз много я обич‟ам. То за нея да ти 

разправям как е станалу, тая Св. Богородичка. Тая е била, айнакова, истинска жена и си 

е имала год‟еник, обаче Господ е поискал да са роди бож‟ей син, да „е не от мъж, 

разбираш ли? И тугава таа си е имала гуденик, и е од‟ела през адни ливади. Вървела 

през едни ливади, иначе я казват Мериема, Мериема е хас било имено хи. И тогава са я 

бръснели така цветя през шията. Адни цветя, от Господе нагуд‟ено и та самата жена 

забременяла. 

К. С.: От цветята?  

М.: Да, от цветята забремен‟ева, та са рада Исус Христос. Тугава, като я видяли 

авреéте, там пу Мека, не Мека, а в Йерусалим, кату я видели, чи таа е забременела, а 

годеника не казва, че не я е допирал. И те тугаз рекли: „Таа е забременела, не е и 

незаконно, шумник, го казват на село”.  

 К. С.: Шумник?   

М.: Значи без мъж е забремен‟ела. Те я викали, че е давала на други, а таа не е давала 

на други, та си е забременела от Господ‟е, разбираш ли. И тогава са зафърлили с 

камъни, бъхтали я със камъни ‟евреите и та от там са изв‟ества в Мека ли беше, къде 

беше… изм ‟ества са таа от там, ти са я бахтали и след това таа ходи, къдено ходи и  са 

усетала да рада, и туга фл‟ела в адин овчарски подник – хл‟еф, овчарски хл‟еф и в 

яслана го родила. Тогава Исус Христос много бързо придумал и рекъл: „Защо хала те 

вика майка? Аз съм бож‟ей син, аз не съм ут никой, аз съм от Бога. Нема да хавате 

майка.” 
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К. С.: Кога се чества раждането на Исус? 

М.: По Великден, точно на Великден. 

С.:И го честват християните. 

К. С.: А Вие го чествате?   

С.:Не, не. 

М.: Не, ама и ние си го уваж‟еваме. Той тогава станал и зафатил да образува 

християнската религия, та са образувла най-напр‟еж, а мисл‟уманската религия е 

пусл‟една. Той тугава зафатил, та л‟екувал. Сл‟êпи хора хи нагадал, та са проглядали. 

Сига дали ‟е в‟ерно, дали не е верно – само Господ знае. Те са се били сбрали 

идинайсет души, те му са били приятели, той е лекувал, той сичку могал‟ да прави. И 

те тугава хи е било яд, другине авр‟еú, езичници, други не знам какви си и решили да 

гу утр‟êпят. Да гу разпънат на кръст, да гу умъртвят. И тугава християните ползват, 

Исус Христос, деня му кугано е на 25-ти, на датана, кугану са пада Великд‟ен, ходят и 

са молят на негу. Обаче, кугано са искали да го разпêнат на кръст, Господ го е взел при 

нега, веднага го е вдигнал при н‟ега, да не гу разпинат, а турили друг. Той са казвал 

Буда, от неговине приятели. И разпêнали н‟ега. Тогава християнисе, те са молят, обаче  

казват, че Исус Христос ‟е при Бога, при Аллаха. Той е бож‟ей син и е при н‟ега. Туга и 

аз, когато нещо да ма забули, понеже той много ‟е л‟екувал, молям са на Господ‟ê и 

вс‟е викам: „Исус Христос, помогни ми, на много хора си помагал, помогни и мен‟е – в 

труден мом‟ент съм”. Тугава все ми са струва, чи ми помагат, щото вярвам. Вярвам в 

нега, и през черква минавам.  

К. С.: Тука във Виево има ли църква? 

М.: Не. 

К. С.: И джамия няма вече. 

М.: И джамия няма. 

С.:Само една постройчица. Имахме стара джамия, обаче я блъснаха много отдавна.  

М.: Защото през куманизма забраниха религиите.  

К. С.: За лекуването да Ви попитам. Ако детето боледува, дали вкъщи му правят 

нещо? Ако плаче? 

М.: Ако плаче, ше се помолиш на Господ‟е: „Мили Господко, полилвай ма. Исус 

Христос, помогни ми, òв‟еди му бол‟ката, намирам са в трудно положение, помогни 

ми”. 

К. С.: А да поливате… 

М.: Не поливат гу, нищу не поливат. Така са молят на Господе. 

К. С.: Лицето да измиват с някаква особена вода?    

М.: Не, няма. 

К. С.: Като има температура? 

М.: Като има температура, те му дават хапчета сега. 

К. С.: Това е сега, а едно време? 

М.: Едно време те са не знали да има температура. Те хората прости, те не рабират. 

Пе‟éха му молитви. 

К. С.: Не са ли го водели при баячка? 

М.: Ами вод‟еха хи, та ги привираха в гората, го превираха с айтакъв кор‟ен, дено има 

дупка и с‟ей и провират винаги малконо детенце през кор‟ена.   

К. С.: Знаете ли какво дърво е това? 
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М.: Какото и да ‟е, само корен да е, да могат да проврат д‟ет‟ено. И вързат кончета, там 

да остани  болестта. 

К. С.: Кой е баел в селото?  

М.: Стари бабички ход‟еха. А пък сега не ходят. Сега не в‟êрват в нищо. Те са са 

пръснали, те не знаят ни Коран, ни молитва, не знаят  нищо и не са молят. 

К. С.: Баячките дали са гасили въглени? 

М.: Помнем си я, кату дете, мойта баба, когато родеше майка и стринка, когано да ги 

къпе, в коритцено слагаше по три въглене – наж‟êж‟ени въглене, във водичкана и ги 

тога увидеше и къпеха детено.  

К. С.: Зщо така е правила?  

М.: Да изгорят болестену, да му са загаси плачан, да не плаче. Какно изгасне въглена и 

ней да изгасне плача.  

К. С.: Някакви билки да слагат във водата, да мият детето, имало ли е такова? 

М.: Не, те слагат сига сичко купено, пък айнуга, нали ти казвам, айнва слагаше мойта 

баба, пе‟éше, тя знаеше молитви, винаги ми пе‟éше, ходеше та ги провираше по горите, 

където найдеше корен. И други хора я викаха: „Яла, како, да ми го провр‟еш”.   

К. С.: Ако жената ражда трудно, правят ли нещо?   

М.: Те си радаха вкъщи, нямаше родилни домове айнугава. Те старите ги обираждаха. 

Туряха ги да седят върху топлана вода ей сей разкрачени, за да можи да са разтваря 

отдолу айнва, може да  излезе б‟ебчену. 

К. С.: Да поливат през ключалката? 

М.: Имало ‟е и такива работи. Например - я раждам и ти идеш да ми помогнеш, и с 

престилката ма удриваш три пъти през кръста и си казваш: „Хаде, я родих, ти ке 

нàправиш, Хаде, я родих, ти ке нàправиш”. С престилкине ги удриваха и радаха. 

К. С.: Бабинден дали се празнува при Вас? 

М.: Празнува са Бабинд‟ен, обаче т‟е като са пръснаха хората, та н‟ема кой да го 

празнува.  

К. С.: Едно време как е било? 

М.: Сбирахме са на Бабинден, печ‟êхме, черпехме са. До скоро са събирахми. Сига има 

две-три години не са събирами. Знам, че е Бабинден, гледам по телевизора как 

празнуват Бабинден, ейней ги дават понекогаш, та гл‟едам. Има си дене, които са 

казват бабинете дене и казват: „Те сига са бабинете дене, та е лошо времето”.  

К. С.: На Бабинден ли е лошо времето? Защо? 

М.: Зимно време, то Бабинден, то студену времето. Те са бабиците.  

К. С.: Дали на бабите са им поливали нещо, дали ги къпели хората?  

М.: Не, нищо. Пък са сбирахме ние на Бабинден, Сашка на събираши, та празнувахми. 

Обаче и та спря да на събира и така. После, те през наще времена, когату ние сме 

радали, я сам са ож‟енила на седемнайсе гудини и на 18 гудини съм родила, обаче 

имаше родил‟ни домове, в Славейну имаше адин родилен дом – там ходехме. И аз гу 

рудих циста права. Пък дъщерята, в ид‟енайс часа отидохне и пеша вървиме, и утдахме 

в иденайсе  часа. И да е закличен родилен дом, и те дуде звънят да откличат, я клякнах 

да са пикам, с извинение, допика ми са и то панна. И то панна на земята, панна ми 

дъщеричката на земята, на п‟есъкъ, станали п‟есък, докату я измият. Едно хубавку 

бебенци. И  та има един син, той е в Пловдив, той десет години учи. Той е банкер, той 

завърши спортна журналистика. Неще да рабути, защото са опинали единиян отбор на 

аднана страна, другия – на другана и туга дуби страх как са бъхтат, те са бият. Нали ги 
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виждаш, чи са бият пу мачовесе. Той са отказа туга, та са записа за банк‟ер, та учи още 

п‟ет гудини, та ‟е учил още десет гудини, с отличие.  

К. С.: За сватбата да Ви попитам. Как е ставало едно време?  

М.: Ят‟е ставаше хубаву. Едно време ят‟е ставаше сватбите хубаву. Те пак си стават, 

ама по по друг начин – койно има възможност да стори сватба. Те, се години, нямат 

възможност да правят сватби. Ние имахме на малката сватба, в София, а на голямата в 

Англие. Пък едно време, те не даваха. Сига я съм мъж и та галим и та хар‟есвам, 

обичам та, обаче ми не дават да са допирам до т‟ебе, не даваха, изобщо н‟е даваха. 

К. С.: На седенките? 

М.: На седенките, или ша ги пуснеха мъжете, момчетата навътре или нема да ги 

пуснеха. Ние седехме сей наредени и нижехме титин, и момчетата пак ут ей та страна 

седеха. Не са пипаха. 

К. С.: Цар и царица не сте ли играли? Имало ли е такава игра?  

М.: Не, не са пипаха. Сетне тогава провадаха хора да поискат момата и туга я даваха 

момата. Дуде не утведеха момата, не даваха да я дупр‟е мумчету. Тугава гул‟еми 

сватби прав‟еха, тугава казват: „ку три ден ша 'е сватбана”. Туга с мулета – женски, 

мъжки, с мулета, отхарат при булката, влизат вътре, курдисват булката, сгадат ‟е, 

нар‟едат ‟е. На б‟елу мул‟е тр‟ебвалу айнугава да „е била булката тугава и върв‟ет, 

пе‟éт, веселят са тугава у младоженеца. И само вечерат, булкана ша я дупре мажа. Ду 

айнуга не даваха да са дупират. 

К. С.: Момата може ли сама да си избира мъж. 

М.: Не може, момата ако я поискат.  

К. С.: Вие дали сте харесали сама своя мъж?   

М.: Ний си са пугал‟вахми, те са причуваха, галяха, виждаха, кой кугато си искаше да 

гали си хи гал‟еха. Една мома по пет юнака галяха, айнугава. Те са не сбираха. Я га бях 

млада, та ма търсеха от п‟ет места. Тугава с моя мъж кату деца си са бяхме загалили. И 

съм са уженила 55-та гудина. И туга си са гл‟ехме с нега. Нещу техните не бяха 

съгласни за мене, да си гу казвам катну и уткриту, чи я съм била пó от бедну семейство, 

а пък те са били по-богати. Тугава моя баща са ядоса та ма заглавиха, дадуха ма на 

друг, пък я гу не рачах, я гу не рачах. Я щ‟ех, от двамина гал‟ах, от адиниан щ‟ех да 

з‟ема. Той умираше, умираше Режеп. И даже, га бе умр‟ела зал‟вата, ми викаше: 

„Колко та галях, пък не можех да та зема”. Аднущ га пеех пък той, викал: „Глей кака е 

хубавка, како я галях”. И ма питаха тога жените: „Ам да та гали Режеп”. Викам, те 

много ма галяха, я бех хубава, га бях млада, ам сига съм остар‟ела, а я сам почнала 83-

тата година. И си са галехме сас моя мъж, а пък баща ми ма даде на друг, без да гу 

искам я. Хубаву, ма туга моя мъж дойде, те са дошли сига да ма водят. Обаче, моя мъж 

проводил една жена да влезе навътре, без да са сетят другине, да попита ша изляза ли 

да си тръгна сас нега. То си са ния двамина галехми и той много ма галяши и я реках: 

„Ша излязам”. И те вътре ма сгадат сига да ма водят, пък после ша правят сватбана, 

кугано са искали да правят.  

К. С.: Все едно откраднат? 

М.: Да ма водят и вътре са влели, и ма чува на мумчану майкана му, дену са ма дали 

зорла, и да дойдат вечеран другине да ма водят, пък я вечеран - туга навън-навътре, 

навън-навътре. Дойде моя мъж в тъмнуну да не видят. Ина жена я ú реках: „Кажи му да 

дойде, ша гу заследям, пък нема да вървям, я ша избегам, нема да вървям с Айсу, ша 

вървям туга другаде”. Тугава дойде моя мъж и ина жена, Амин, първу бяха одили, да 
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попитат ша тръгна ли, оти те знаеха, чи ша додат да ма водят и та душла да ма чува да 

ма не отведат, на Маила, майка му да ма чува вътре. Те си останаха вътре и аз изб‟éгах 

с моя мъж и ги оставих вътре. 

К. С.:  Браво.Цял роман!   
М.: Я нито са обл‟еках, нито нищо, да не разберат и ней какно си бях. Той дойде и аз си 

тръгнах сас нега и никой не знаеше вътре, само мойта майка, щото мойта майка много 

го харесваше моя мъж и та знаеше, че я съм изб‟егала. Те: „Къде отиде, кина стана? Ам 

какво чудо, ам какво чудо,  ам кино, н‟ема я и н‟ема я” и айде свърши са рабутата, и те 

са сетиха, чи съм си избегала с моя мъж. 

К. С.: Майка дали Ви е поливала пътя, да Ви върви? 

М.: Да, поливат гу, поливат куга посрещат невестана, постелят ей сей едно бяло и сига 

си гу има айнва. И една жена я пусреща с една харкума вода и с адин хл‟éб пуд 

мишницана и хи я дава на нея и та да пличка водана и да влиза нататъка.  

К. С.: Къде постелят това бялото?   

М.: На вратаса, да влиза невестана.  

К. С.: Като тръгва от вкъщи, не й полива майката, бащата?  

М.: Пуливат хи и пак ги пусрещат на вратано с водичка и поливат водичкану. Ама то 

многу рабути са изживаха. Нема ги тия рабути. Т‟е сига, миличка, са изживаха. Те 

ходят по три години, не са зимат, живат заедно. Та си е мома, той си е ерген, после той 

си земе друга, та си земе друг и така „е. На преж не даваха. Трябваше момата да върви 

честна, дествена. Не даваха да са допират. Когато иде момата девствена, в една къща 

сичко вървело на напреж, а кугато иде момата недествена в айна къща вървело сичкото 

назад‟.   

К. С.: Кой е правил сватбите при Вас? Имало ли е ходжа или някой? 

М.: Ходжата само ми попевал, когано легнат да са прегънат. Тугава ми са изпевали по 

една молитва, кугано легнат дваминана да са пригинат. Тугава двама души – куман и 

ходжана. Т‟е поп‟еват. Ама те сега не знам дали и пеят. Я не знам, пък напреж пейеше, 

оти се и меша кум и напреж. Айней д‟ену дойде да та иска, дену помага, като приятел, 

обаче като кумове. 

К. С.:  Вече като роднини ставате? 

М.: Като роднини, да. 

К. С.: За християните знам, че в църква правят сватбата, а за мюсюлманите не 

знам къде правят? 

М.: Не я правиха. Ние в София знаеш ли колко голяма сватба правихне, обаче не 

ходиха в черквата. Ходиха само скличиха граждански брак и в ресторанта. Хора, 

ръченици, пи‟ене, пе‟ен‟е. Адно време са миновали през черква, когано са водили 

невстана. Винаги са минувал ипрез черквана. 

К. С.: В джамия не са? 

М.: Не са, то си ми „е п‟ел, с адин човек и ходжана, дено е знал да пе‟é, че било е 

грешну какне попейе ходжана или пък попа, да са сбираш със мъжа. 

К. С.: Ходжа вече няма в селото? 

М.: Н‟ема ни ходжа, ни поп. 

К. С.:От кога няма ходжа в селото? 

М.: Отдавна. От… Коя година развалиха джамията? 

- Много отдавна. 40 години може и да има.  
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М.: Може и да нема 40 години. Те кат развалиха джамията, понеже, когат са освободи 

България, стана вече комунистическо, те забраниха религиите. И едната религия и 

другите. Те си са молеха вкъщи. Те затвориха и джемиите, затвориха и чърковите, да не 

вярват.   

К. С.: В Родопите виждам, че доста натиск е било. Не навсякъде е било така.    

М.: Може би да не навсякъде, пък ал‟тук бел‟ ней. Не даваха и тугава развалиха 

джамиите и немаше ходжи. Пък сега нема, не знаят да пе‟àт, та да вл‟éзат в джамияна. 

В нащо село н‟ема, те са млади. По другите села има – по Мадан, Рудозем, шуменските 

села – пълно ‟е на Байр‟ем и в петците – молят са. А в нащо село, в Кутела, Тикале, 

нема такива рабути. А в Смолйен пак си има. В Смол‟ен си има хубава джамия. Там си 

правят курбан джамияна, а в петъчен ден винаги пъл‟нят и са молят на Господе.   

К. С.: Курбан къде колят при вас? 

М.: Например-ти си обречеш курбан‟. Тука правят сига, от неколко години, сбират 

курбане.  

С.: На празника на селото. 

К. С.: На кое място, къде точно се коли животното? 

М.: Койну иска, дава курбан. Иначе сига ша ‟е Курбан Байр‟ем, в август и с‟еки си 

коли курбан у доману. 

К. С.: В двора ли се коли? 

М.: В двора са коли и се раздава или пък гости си изере, да ги нахрани за здрав‟е, за 

сичку.  

К. С.: Рамадан дали се спазва при Вас? 

М.: Рамазан навсекъде са спазва. При нас не са спазва, в Кутела не са спазва, никъде 

н‟е са спазва. Тука надолу: Мадан, Рудозем, Златоград, Смил‟ен, Смолян, старите си 

постят, а тука – не. Тука ако ‟е пост‟ел само, единствено Ленко. 

С.:От Кутел.  

М.: Да, само той е постил.  В двесе села, само той е постил. Адин човек, млад човек. 

Той дохуда и на джамия.  

К. С.: Забравих да Ви попитам дали хората вярват, че всяка къща си има стопан? 

М.: Чувала съм да вика, чи има с‟ека къща стопан. Дали има, дали няма, само адин 

господ знай, никой друг не знае. 

К. С.: Хората какво са казвали едно време? Къде живее, как изглежда стопанът? 

М.: Не знам, не знам. Адно време съм запомнила, като д‟ете, че виждаха нещу.  

С.:Като сянка, нещо такова.  

М.: Като с‟êнка, нещу така, като чов‟êк, да гу видиш и самиян човек какно го видиш, 

той са загуб‟êва. 

С.:Изчезва. 

М.: Това съм чувала. Имало го е. Пък сига са стопанци, хораса те ходят под саалана. Те 

са стопанци. Чувала, че вечер един мъж върв‟ел и видел‟ в адин сайнвал видел‟ един 

чил‟ек и той са бил загубил. 

С.:Как, и кученца. Моя свекър беше видел. Вика: „Гл‟êдам гу, сл‟êди ма кучи и 

изведнъж изчезва”. Следмалко, вика пак са появи и пак изчезни, се едно земята го 

изяжда. 

М.: То, викат, са прим‟еня на сичку айнва.  

С.:И на човек, и на куче.  

М.: И какму гу гледаш и то си са скрива.   
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С.:И на плашеха едно време децата: „Иде стопана, иде стопана”. 

М.: Пък те сега стопани хора са те обиграват по цяла нощ. Те ходят по цяла нощ, по 

кишеса, по тук, по там – ужас. 

К. С.: За други такива същества знаете ли? Има ли тук някакви такива разкази за 

лами, за змейове.  

М.: Н‟ема такова нещу.  

К. С.: И ламя няма? 

М.: Н‟ема такива – змейове, лами, хали, нема в нащо село.  

К. С.:Караконджули?  

М.: Не, нема такива рабути. 

К. С.: От къде се появява тази сянка, за която казахте?  

М.: От Господе. Друго никой. Само Господ, сичко друго никой не може. Така четам, 

така пише на кинигана. Какото и да се случи – от Господе е, какото и да е сичко е от 

Господ, сичко е написану от Господе, каквото е написану от Господе, то не са изтрива. 

Четам гу айнва, сичконо го ч‟етам. Помнян, четанам, ама ке сам забурила, помнех 

датата и  на Исус, и на Мохамед. Исус са по-напреж родил Мохамед – по-сетне са 

родил, които са измислили християнската и мисл‟уманската религия. Те са господ‟еви 

хора. Господ е качил Мохамед и е предал религията на мисл‟уманите, а мисл‟умаската 

религия най-сетне е изл‟ела. Другите религии са най-напреж изл‟ели. Християнската е 

по-напреж излела. Та сай таа появила пак от Господи. Господ я е предал на Исус 

Христос, да я предаде на хората. Така го пише, пък Господ си знае как е. Я катно го 

четам айнва.   

К. С.: Вие казахте, че все едно земята го изяжда. Вярват ли хората, че земя е 

такова живо същество, че може да ражда, може да взима.  

М.: Айнва е лабава работа. На Господ‟е е. Тва си го пише в книгана. Господ го може, 

никой не го може. Каквото Господ рече – това е. Господ всичко чува, всичко вижда. 

Нито спи, нито др‟êме. Той сичко вижда, сичко чува, сичко знае. Има възмездие. Който 

прави лошо, та го лошо сл‟êди.  

К. С.: Вярват ли хората, че мъртвецът може да вампиряса? 

М.: Чувала съм, имаше в едно гробие, то си седи, като грамада „е ей сей. Едно чилек е 

бил от чакал и е бил станал жил‟, та е излизал, та ги е плашил, тугава му затиснали 

гробан с камъни, с дървета, с какво ли не и туга си седи и сей, катну гу са заградили. 

Там, га вървиш нагоре на  горноно гробие,  та отдолу старо гробие е айнва. Та си има 

адна грамада. Скоро не съм минувала да видя седи си адна грамада, та викат: „Айтука 

„е заграден човек, излизал‟ ‟е та хи е плашел нощно време”. 

К. С.: Само ги е плашил, нищо друго? 

М.: Плашил‟ ги е, показвал им се е.  

К. С.: Защо така се случи? 

М.: Не знам какво е било, що е. 

К. С.: Има ли някаква забрана, като погребват човека и да направят нещо 

неправилно и  да стане това на душата.  

М.: Те гледат да е правилно сичконо, каконо могат. 

К. С.: Нещо нощем може ли да се случи на тялото на починалия? 

М.: Ам те починалиян гу сгодят, кордисат, турят гу в кувчог, сложат гу в гроба. 

К. С.: Нощем пазят ли го хората? 

М.: Не. Заровят го и толкоз. Ходят, посещават гу през денян. 
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К. С.: След колко време го погребват? 

М.: След 24 часа. Обезателно тр‟ебва да престои мъртвеца 24 часа. Защото, чувала съм 

в Салвейно адин са били погребли, не е имало къде пак да погребат друг, та да го 

извадат нега, та си е бил 8 години откак са го били погребли ли - де да знам колко 

години, не било отколе, и го са нашли нахлупку. Викат че бил е недоумрел пък го са 

погребли. Не са изчекали да минат 24 часа. 

К.С. : Е бил жив, като го погребли? 

М.: Да. Бил е в кома ли, де да знам. Да, от Славеино чилек. 

С.: По корем го са нашли, нахлупку значи. 

М.: Това съм чувала. Затова обезател‟но по закон требва да стои мъртвеца 24 часа. 

К.С. А кой го измива?  

М.: Има си чов‟ек, определен човек си има и определени жени си има та ги измиват, та 

ги наредат, та ги курдисват,  и слагат ги в ковчози. Не всекой – има си определ‟ени. 

К.С. Те не са роднини?   

М.: Не, не всекой, има си определ‟ени. 

К.С. : А водата дали се хвърля в определено място след измиването?  

М.: Водата – те напреж пазеха, и яце пазеха, защото от една вода като вземеш и 

префърнеш човекън, цял живот мъртв‟ее. Мойта сестра, сестра имам, и болнава инака и 

отхада на гледач. И хи викат: „Мила, мила, кой та префърне? Близък човек ти е умрел, 

(той умрел‟ бе свекърът ú, И те са много етърви – 3-4 етърви бяха, и кутрато етарва  

взяла – тя се сомневаше фъв Заха) ей го, вика, близък човек е зел‟ от та вода, та я 

префърлили”. 

К.С.: А къде я префърлат тая вода? 

М.: Ай ней напърскали са, напръскали я с вода дено го са мили. И та туга бе болна и  

още си е болна и мъртвее. Тогава ходи в Рудозем, имаше много хубав ходжа, той 

всичко, всичко угаждаше. И ходиха нах нега. И та не флела от вратана и той на кетап  

я глядал, написано на кетап... 

К.С. На кетап?  

М.: Да, на кетап я глядал и й казал: „Женице, нема да оздрав‟éш, защото близък човек е 

умр‟ел и от водана са мъртва зели  и та са префълили да мъртвееш, да си болна вс‟е”.  

К.С.: А вода, как я казахте, мъртва? 

М: Мъртва. 

К.С.: А той, ходжата, дали бае също от такива работи, от магии.  

М.: Има тах ми писва за магии, пома хми, казвахми, има ходжи, та ходят, обаче 

измреха, измр‟êха. Ней и магесници, та правеха маг‟é. Мойта братовица хи беха 

сторили маг‟é да остави брата на н‟е и да вземе на друга от селосо, пон‟еже и бе 

нахабела та, дено са брсали човекан, от същиян човек – парцали, от мъртвеца парцал‟е, 

под леглото. Туга, анна моя братовица са разбол‟е, не братовица, първа братовчедка и 

сва дествителен начин, ти гу казвам. И са разбуле та от рак и вика на мъжа хи: „Хаде, 

вика, да ма отведеш нах Райничка, мойна братовица са казва Райничка, да ми прости”, 

„Ам как, вика, да та водя, виж каква си болна”, „Дай айду там ша ходам, поддържай ма 

и ша ходам, да ми прости”, „Ам како да ти прости?” „Да ми прости, я ша й кажем како 

да ми прости”, Костадинка. Той я отведа и та вика на Райничка: „Райничко, прости ми. 

Правеха ти маг‟е и я даваха мене, та днасях да ти я турям. Сега ми, вика, прости”. 

К.С. : Сама се е разболяла от своята магия.  
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М.: Та си са разбулела, оти койно криво прави, та гу и криву сл‟êди. Та си са разбуле и 

си признава, чи та друга жина правила магена и я давала на нея, оти са близки и хи я 

туряла.  

К.С.: Като намериш такава магия някъде? 

М.: Намирали са. 

К.С.: Къде я слагали? 

М.: Мойта лел‟е, на мъжа ми с‟êстра, та живее и та в Райково, ама та пучина. Тугава аз 

отидах да я видя, мойта леля и та вика: „Яла, како, яла, я  съм, вика, болна од маги‟е”, 

„Ам хаз, викам, бе, лельо”, вика: „Да.”. Сас яльц‟е има да са правят маг‟ей. То си и още 

има. „Нах яз, вика, дойде един човек и кугано дойде Байр‟ем, тугава, напреж, адин ден 

кугано, (Байр‟еман, го зоват Арфа и  раздаване, ние тугава, а здраве раздаван – кой 

кинато има) даде ми, вика, раздавалката, я я внесах нах вътре и (чивек й дава 

раздавалка) като излезах, вика, ял‟це намерих до вратата.” 

К.С.: Като намериш такова яйце, какво да правиш? 

М.: То е описано яйцено, то йе омагьосану, омагьосану ‟е. 

К.С.: Къде после да го хвърлиш.  

М.: И такану са разбол‟е, жената са разбул‟е. Ам те ги са върляни в рекан.  

К.С.: В реката? 

С.: В реката, на ляв вир.  

К.С.: На ляв вир? Какво е ляв вир? 

М.: Куга са развърта водана ей сей на лево. 

К.С.: Магии да правят на ляв вир, може ли?    

М.: Адин път Славчо найде в новата къща. Той ми вика: „А бабо, зетя, найде и той в 

новата къща, ял‟це, ей-сей мушнато”. И туга е той извервал. Пък адин път, вика: „Я 

мет‟ех и беше на Гергьовден, (най са фата магията, на Гергьовден те правят магиесе и 

тугава са фата магията) какну метех и вдигнах, вика, малку изтривалкану, леле скоро, 

мари, леле” та пучина де. Вика: „Я не съм болна от болест, я съм болна от правене ми 

магии”. И вика: „Намер‟é х ай сака топка, сичку сбрату, написану, каквото е било, 

кинато е било, тя туга рекла на мъжен хи, сокол яла да видиш ей тук кина има, яла да 

видиш кой е минáл” – га че е рекъл ходжану: „Ти си си минал, теб си е фатилу, койну 

мине прав, нега фатя”. Той са разбул‟е. И той гу са зели и отишел, среща, един ходжа е 

имало в Райково та отишел, та му го е казал. Чи рекъл: „Туй е маг‟е, сине, туй е маг‟е, 

иди гу метни в лев вир и дано ва, вика, не фата, кой и който е минел по-напреж”. Даже 

и сига си има, та правят магии.  

К.С.: Лев вир във вашата река има ли? 

М.: Има некъде, дено е по-дл‟ибоко.  

С.: Примерно, както завива реката наляво. 

К.С.: Т. е. не само да се върти, а и да завива? 

М.: Завива са айней оно на л‟ево.  

К.С.: Да баят на ляв вир, чували ли сте? 

М.: Не сме чували. Да баят, га ти стане рана, съм чувала стари хора да ход‟еха тах ми 

баеха или пък ид‟еха, га умреше булно, та идеха с мъртва на рака, та убидл‟еха ранун, 

на чу‟ека, какну той си е мъртъв чу‟екан, фатят му рачинтяна и улвиграт ранана и сай 

заговал, заг‟гуйевал/ загуиновал му е. 

К.С.: Как му хващат ръката?   

М.: С мъртва ръка.  
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К.С.: Която не работи? 

М.: Той е умр‟ел. 

К.С.: С ръката на умрелия, идвали?  

М.: Хаа, с ръката на умрелия. Гужя, например, куга ти стане, много са лекуваха гужите. 

С айна каа смърт, га умре чилек, идат туга, та муй се обигра гуджану, ай туф, на ш‟ена 

и са свръщат. 

С.: Аз да ти кажа един случай, понеже сина ми е във Варна, там работи, и довежда така 

приятелско семейство, почти сяка година. Младо семейство с детенце, детска градина 

беше тогава. И какво стана една вечер, цяла нощ плака и да си чука главичката по 

стените вътре, да хвърля сичку по секциите, по печките, по където намери.  

М.: То полудело. 

С.: Направо беше полудело. И сутринта го водиха в Смилян, та му е попела и аз го 

водих на Райковските, тогаз беше жива оная женичка, та го провря през къпина, ей 

такова. Знаеш ли какво е капина? 

К.С.: Дърво, нали? 

С.: Дърво, такова, ражда плод. Та го провря през къпина.    

К.С.: През корените? 

М.: Та са секлис фиданка и са го провлекли през фиданката 

К.С.: Просто през пръчките? 

С.: Ей така го направи и детенцето се провря през къпината и ми каза да го хвърля пак 

в ляв вир. 

К.С.: Детето? 

С.: Не детету, онова, дето го е провряла, къпината и  аз гу хвърлих. Абе, какво стана, 

какво не стана, мина му на това дете. И сига се са обаждат от Варна и викат: „Не знам 

как ще се отблагодариме на оная жена”. Какво го е правила, куршум му е ляла, пяла му 

е. 

К.С.: Как се лее куршум? 

М.: Куршума е много хубав, не съм виждала как са лее, обаче куршумат‟ ‟е хубав. Леят 

ли ти куршум, много е добре. Ся мойна дъщеря има комшийка, възрастна жена 

комшийкана, от  мен по-млада беше и сига те нещо си им‟еха неприятности със 

снахана и комшийкана. Туга та нага на мойна дъщеря сичку да хи прави – да хи плаща 

токан, да хи зима пенсияна, да ги прави какво да ги прави – сичку. Адин път вика, 

скоро, преди две- три години, мойна дъщеря върви от пазара и носи пенсияна, да и даде 

пенсияна и га отворила вратана, тая умрела. Ли катно седела ей сей на дивана и са 

врътнала и умрела. Мойта дъщеря са уплашва. Уплашва са и я водиха туга, та хи леха 

куршум, там някъде три пъти требва да ти леят куршум. Куршума е много хубав. 

С.: Кат са изплашиш от нещо. 

К.С.: От страх леят куршум. 

М.: От стрес.   

К.С.: Как го леят?  

М.: Не съм видела.  

К.С.: Не сте виждали. 

М.: Не съм видела я. Как пък ходят и сига тахми леят куршуми и уздрав‟êват, от 

куршумана уздравеват.  

К.С.: И аз така съм чувала, че оздравеват, но не съм ходила. 

М.: Уздрав‟êват от куршуман. И я не съм ходила. 
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С.: И мерят сърцето някак.  

К.С.: Мерят? 

С.: Колко се е изместило от стрес. 

М.: Таа е била бабана неей, та жена, дено е мерила сърцено от стрес. Майка е имала 

сестра, и друга сестра, Бог да ги прости те са измрели сичкине, и та била много млада. 

И я бил украл Шербрахимкин, на Руфтараметейката боба. Хубаву, ама тая била малка и 

не рачила и те са запирали зорлан. И та вижда незнал‟ кина, вижда в къщана, какну е 

вървела и е видела незнал‟ кина, десу, вика, като стопан ли е било, като кена е било и 

отишла и вика на майка: „Како, како са уплаших, како са уплаших?”, „Ам кена е, вика, 

кена е видеш, сине, кена виден, майко, по-малка, ама ей сей, ей сей видех, вика, е виде 

в салона.” Пък айтам все си имало боганци, приказвали си са, все си е имало. И та гу ‟е 

видела каконо чи са приказва и на човек страшен, и на сичко, и та са уплашва и 

получела стрес. Майка я утв‟еда на нехина баба, та многу могла инаки рабути да прави 

и мерила сърцену. Мери, та си са сига уплашила и са изместило сърцено. Начи, излело 

хи извън ритъма, гу са зовали, да са сетиш хубаву. Оная жена, я много добре си я 

помням, мерила хи сърцено.  

К.С.:  Как?   

М.: С престилка ли, с не зная кина, като коланче ли е, скинато, мерила хи сърцено. 

Аднъж й гу намерила, ненамерва са. То си показвалу айнва скинано го мерят, дали са е 

наместилу или са йе не. Три пъти и на третиян път не са йе направилу. И рекла туга 

баба ти: „Сине, сърцето ти са не намести. За 40 дене ако не умр‟е, ша жив‟ей. Ша 

броиш 40 дене” и на четирстия ден е умрела. Та познавала, баба ти, кога са намествало, 

кога са ненамествало и га са ненамествало за 40 дене са умира. За 40 деня умр‟ела 

млада, шест месеца, откак са била уженила, обаче та не гу била галяла и видела незнай 

кина, вътре в къщана и са уплашила и сърцено излизало извън ритъман, ние го зовеме: 

изместило й са сърцено. Да, то пак е същоно и  на 40-я ден умр‟ела. И нехина баба 

айнва го е правила. Помагалах ми е ней, мерила ми е сърцено. Ти не си я заварила.  

С.: Не. Мойта свекърва.   

М.: Не свекървата, нейнината свекърва. 

С.: На баба свекървата?  

М.: Да, на баба ти свекървата. Не нехината. Ха, не можеш нехината, не, не, старата, 

старата. На твойта свекърва нехината свекърва.  

К.С.: Вие казахте, че през къпина се провира детето. 

М.: През къпина, през трендафел‟, през роза и сей чеп. 

К.С.: През храстите?  

М.: Водят хи и в баира през корени та ги провират, а га родих я, моя син, а пък тугава 

на свекъра баща му беше религиозен. Той знаеше и кланяше, и сичку. Знаеше де кату 

ходжа беше. Той му пие, кинатоно пие, обаче ми са разбул‟е. Разбулйеми са, та им‟е 

идин ходжа и тух то си айнуга им‟е ходжи, я съм родила 56-та година, им‟é ходжи и 

той бе пуследни ходжа ино време. Я отидох, та го рукнах и той отсече от трендафил‟ 

ма нагудиха, та една баба отиде, та отсече трендафил‟, гул‟ем прът айсей и той гу сви и 

го провре на три пъти и оздрав‟е. Медицина немаше. 

С.: И с кокоши трън са лекува така. Кокоши трън, отдолу на крака, на петата.  

М.: Та го провр‟е и з‟е чи му мина. 

С.: С бодилче от къпината.    

К.С.: Вярват ли хората, че в къпинака живеят змиите? 



Е.Н. Струганова 

в рамках Программы ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472–LED-SW) «Лингвистическая и 

этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» 

М.: Чи де да знам какво е и какво не е. Не сме чували ние. Я съм отколешна, я кенано 

съм чувала, кенано съм запомнила – я съм помнеща, де. Помна айней работи, много  

дето ти ги казвам, обаче ейнакива работи не съм чувала. Баба ходеше та ги обирадаше 

жените, сичките жени – на баща ми майка му. Та са сеташе едни работи и така 

радаха,то неме родилни домове, те сетне чатисаха в Славеино адин родилен дом. Тук 

немаше нищо, те си радаха по къщите. Немаше родилни домове. То кога е било – 

четирийста - четирийсет и първа година, трийста година – то не е имало нищо инакива 

работи, само женине, хожине – айнва беше. И с тех са лекуваха, рукаха хожита та ни 

попеваха, ей ней коран, разбираш ли! 

К.С.: Разбирам, разбирам. А за Баба Шарка дали има някаква представа за нея? 

Коя е Баба Шарка? 

М.: Те шарка хващат мал‟ките деца, обаче те сега ги лекуват лекарите.  

К.С.: А дали хората са вярвали, че има такава Баба Шарка? 

М.: Имаше. Те тогва за нея правеха колачкове и сей, че хи намазваха, че хи наръсваха 

шекер и ги раздаваха за Баба Шарка, да се уведе Ш‟ерката 

К.С.: Тоест, да я няхранят демек? 

М.: Даваха ги по дечинки, по секъде, ай ней дено детенце се изсипеше, изш‟ереше. И 

тогава ги правеше баба колачкове, хубави, намазваше ги с масъл`це, наръсваше ги със 

захар, и ги даваше по дечинките, за да са махне ш‟еркана, че  ш‟еркана е била галила 

благу.   

К.С.: А с Баба Шарка има ли представа някой другда ходи – Чумата? 

М.: Не,  инаки работи „Чума“ не сме чували, и да е  имало не сме знали. 

К.С.: А как изглежда Баба Шарка? 

М.: Кой може да я види?! Никой не може да я види - само Господ, то си е Господе, то 

не е жена, то си е господева работа и го зоват Баба Шарка, болесттан зоват Баба Шарка 

– „изш‟ерено“. 

К.С.: А може ли някаква болест да се хване, ако оставите дрехите навънка дълго 

време? 

М.: Гледах по телевизора, чи са оставяли вода да престои извън на звездите и да 

изкъпеш с една водичка. 

К.С.: А в селото дали го е имало това?  

М.: Им‟еше го. И маг‟е да ти сторят, тогава напише ходжа на кинижка каквоно си знае 

и каже да я туриш във водъта да престои вечеран да престои на звездите и да го 

изкъпеш, и пак му минова.  

К.С.: А защо точно под звездите, обяснавал ли е ходжата? 

М.: Оти са лековити звездите. 

С.: Мойта дъщеря, като беше в осми клас, тя една едричка такава, но всички други по-

малки и слабички момичета беше им дошло мензиса, обаче на мойта не идва и аз 

направо се притесних. И един път тука  мета вънка на двора и минава една циганка, и 

ми вика: „Седни, баба, седни да ти кажа нещо.“ Викам: „Не, не, аз не вярвам  на такива 

работи.“ – „Седни бе, седни - и аз да си почина и ще ти кажа. Имаш дъщеря и си се 

много притеснила за нея, понеже е такава едра и не й идва менструацията. Аз ще ти 

кажа – вечер ще сложиш в една купа вода  - и ми даде нещо като муска, ей такова 

триъгълно - ще го сложиш във водата и ще оставиш паничката отвънка под звездите. С 

тая водичка ще измиеш коремчето на дъщеря ти и мускичката ще сложиш под 

възглавницата.“ 
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К.С.: А „мускичка“ какво е? 

С.: Написано нещо и зашито в парцалче – ей така. 

М.: Ай сей зашито и вътре сложено и отстрани зашито. 

К.С.: И не се знае какво се слага вътре? 

С.: Не. „И това ще го сложиш – вика – под възглавницата на детето“. И аз викам – 

чакай пък да го направя. Де да го знаеш, може да помогне. И какво стана, какво не 

стана, след нямаше 20 дена, и дойде му на детето. И аз сега вярвам. 

К.С.: Циганките по принцип знаят ли...? 

М.: Имало е циганки са угадал, ама те са сега измрели. Аднъш са и мен разболел синан 

– от маг‟é. И с друг адин чилек ходиха в Асеновград. И ходиха ей  тука адно село има 

тук Яманско, едни комшия дето от Яманско, та той по-напреш ми викаше: „Маг`е ми е, 

маг`е ми е!“ Сетне се разбол‟е и мой Емо и тогава ходиха. Сега, да иде мой Емо здрав, 

добре, на рабатана ли бъде – втресе го и не може да работи, или поде на работана, 

втресе го и не може да работи и вземе да му става лошо. И тогава дойдоха да хим лее 

куршум ей тук адин човек. Тогава го водиха в Света гора, ходи та преспа и там са 

лекува. 

К.С.: А каква е тази Света гора? 

М.: Та е лековита, къде са намира – некъде като на Влакина, влакинска страна, на ей 

тамо. Те много ходят на Света гора. 

С.: Тя е близко и много ходят там, лекува всичко. 

М.: И тогва дошел адин нах Яманско, един ходжи, и те обаждат на едно чилек да иде, 

оти той бе от Яманско, пък къщана на Младен до нас, да иде, и тогава отведе и Емо. И 

той ми е казвал Муса: „Хи лехме куршум и тогава – вика – познава той сега на 

турцконо написано едно ходже и вика на моен син – „Ай накова последната ти са 

сторили да минеш и щел да умреш. Обаче е минало у куче ли, коте ли – не знам кена и 

тогава си ти минал, ама фатило и тиебе. И тамо тогава му писвала кенану му писва 

оной човек, писва му, във водата го къпаха, та не знам ти кена, в Света гора ходи – 

секъде, и премина му, загуби са. Пък айна чилек фати та отиде в Асеновкград, там 

имало яче хуубав ходжа. 

К.С.: А в Света гора какво има там? Дали има манастир? 

М.: Като манастирче, лековито е. Айно чилек отиде в Асеновград и найде адин ходже. 

И ходжена му е рекъл: „ Маг‟é ти е еди къде си, въри ше я найдеш, пък кутрато жена е 

прави, та га си тръгнеш сега, ше я срещнеш, та ти е комшийка.“ И срещнал жената на 

саде пътя е срещнал, адна магесница. 

К.С.: И какво й направил? 

М.: Нищо. Той ходжана тога му писвал за оправия, но той почина тогава.  

К.С.: Как човек може да се предпази от това – преди да го урочасат или да му 

направят магия? 

М.: Ами те напреж викаха старите хора, пък те сега ядат свинсконо, пък те по-напреж 

го не ядеха яце – да носиш свински зъб, като заколят свинята да вземеш зъб да го 

носиш, тогава те не фатала магия. 

К.С.: И само това? 

иш 

С.: И сега ми са казвали на мен на Гергьовден коприва да сложиш под прага, под 

вратата – пък дали е вярно... И аз го правя. 
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М.: Има си – старите са правили – ти не си клюкарин, нема да клюкарстваш. Адна жена 

и Арнаутка та, адин човек е вървел – дали беше Рашид Кепъртски, дали беше Рашид 

Малкия. От дваминана Рашидевци, адиния. И ги вижда отдалеч, и ги познава. Напреш 

нали им‟é едни грибачи за фурната, кат вадят ляба – чисити голи и са яхнали грибачане 

на Гергивден в 12 часа. И хи е видел. 

К.С.: И кои са, не разбрах?  

М.: Маг‟есници. И са били те чисти голи и адин човек е вървел, където е вървел, гледал 

хи отдалече, че са скрил да хи види кутри са. 

С.: И какво правят. 

М.: И са правиле маг‟é, че са правили – правили са. 

С.: Една моя комшийка на Гергьовден по цяла нощ обикаляше – Бедрушка. Можеше 

ли, не можеше ли, по цяла нощ обикаляше. И мен ми бяха казали лампа вътре да свети, 

в салона цяла нощ да свети, да не ме хваща магията. 

М.: Тогава фата, маг‟éта, на Гергьовден фата. 

С.: На Гергьовден от олуците оная вода, ако подквасиш мляко, са хваща. 

К.С. Тоест, на кисело мляко става? 

М.: И от росата. И от водичка, дето я  не е взимал‟ никой, и от нея да земеш, пак са 

фаташе мл‟éкото. 

С.: И съм пробвала, и е верно. 

К.С.: А как я викат тая вода, дето никой не я е взимал? 

М.: Водичка, чешмичка - например – дойдеш ти най-напред да земеш. 

С.: Ние едно време на Гергьовден (тука имаме една вода в една местност – 

Говедарника)  всеки се мъчеше кой пръв да иде да си наточи от оная вода и да се 

измие. В 1 часа през нощта е имало е случаи да ходят там. И ние ходиме, ама сига тая 

година не сме излизали. 

М.: Никъде не съм ходила и не в‟ервам. 

С.: Като излезеш за първи път навънка, тр`ебва да са измиеш в росата и да внесеш 

примерно тревичка ли, цвете ли, цвят от овошка, вътре да закичиш за здраве. 

М.: А пък съм навадала ей тук, де сая старата къща, не обивито, не бе обивито ни в 

нищо, а бе де сбрато клечки ли е, какви ли работи нем‟éшее, и беди траснато  до 

първоно стъпало га да влизам навътре, нисконо отдолу, ай та на къща. Тогава беше 

Дарина тук, викам – „Виж, Дарина, ей тук кена е сава, мари?“ – Таа вика: „Ритни  го ей 

тука на са страна, мари!?? И я не в‟ервам и га не в‟ерваш та и не фата, не верваш ли – 

не фата. 

К.С. : На Гергьовден могат ли да взимат млякото от кравата? 

С.: Кой? 

К.С. : Магьосници. 

С.: Не сме чували.  

М.: Не сме чували. Те другош не даваха - мл‟екото – ти имаш крава и я имам крава, не 

даваха да се см‟êсва, че тя еднана крава го превзима. Айнва съм чувала, че кутрана 

крава е по-айнакава го превзима и еднана крава тогаз спира да дои. Айнва съм чувала, 

не даваха да са меси мл‟екото. Пък сетне по фирмите го забираха вред смесено и вред 

стоеха и кравите и сичко. То нейде по три крави, по две крави,  пълно беше крави 

селосо, сега нема да има бройени крави. Всичко остана... 

С.: И ливадите ...  
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М.: И ливадите, и градините, и всичко – нищо! Взеха да не работят нищо. Кена дават 

ни млеко – 40-50 стотинки. Пък и фуражана й толко. Е как да го глядаш, как да му 

накосиш да яде?! Тр‟ебва да отидеш по ливадене да му косиш да яде, да му сбираш за 

зимана. И то излизаше яце скъпо. Ние сме във беден край, нашес край е много 

бедничък. Те по 150 лева пенсийка, адни имат, други н‟емат, работа н‟ема изобщо. Има 

ай там адин гатер. 

С.: дават по 20 лева на ден.  

К.С.: Гатер какво е?  

М.: Дъскорезница, дето реже труписе, трупине от баира. И дават им по 20 лева колконо 

да не е – за хлеб. Всеки таки ходят. Моят маж 41 година е въф баиря, в гората, с муле 

сурне труп‟е и р‟еже и койно има гора и го рука. Почти на Горското стопанство е 

работил.   

К.С. А дали има обичай да колите курбан до реката? 

М.: Не.   

К.С.: А като при жената няма мляко прави ли се нещо да има, да закърми? 
М.: Имало ‟е - троица братя градили един мост. Деня го градят, нощя са вали, деня го 

градят, нощя са вали. И тога решили – от Аллах там ли, де да знам откъде, им казали - 

те били трима братя и три невести, кутрано жена поде най-нареж да я вградят в 

сградано, жива. Тога дваминана братя си казали на женине, пък най-малк‟ен брат си не 

казал, пък го сториле да не казват, а на дваминана са се изхитрили и и са си казали на 

женине. И тога вика – като песня е: „Задала са е най-малкана, най-малкана, най-

хубавана, да хми носи да ядат, възсукала са, възпрятнала са“  -  чиста била, сгодена, 

курдисана и хми носи да ядат – „Га си я виде нейноно любе, санало да плаче“ – мъжен 

хи, пък та рекла: „Оти ми плачеш, първичко любе?“ Пък той хи рекъл: „Изпастих си в 

зградаса сребърня пърстен.“ Пък тя рекла: „Немой ми плака, първичко любе, яз ще са 

вазсучем, ще са възпрятнам и ще ти го извадям.“ Ней я излъгали. И та в зградана са 

мушнала да търси пърстеня и те я вградили. Пък е хранила д‟ете, имала малко 

д‟етенце. Тога таа рекла: „Ами извадете ми левата гърда, да си нахраня малкото дете.“ 

И те я вградили в моста. И когато жена не е имала пресно, от некъв мост, то той могат 

го не могат найдат, той е бил в Ардино, ама къде – надолу. 

К.С.: В друго село?   

М.: В Ардинско, ай къде Кърджалийско, и тогава айнакова от друг мост идат та чекат 

кал‟чета, айнакова отчетат от моста – кал, нещо айнакова, и го вземат та го турят във 

водичка, та да го изпие женана, та да хи дойде пресничък, да пийне женана от адна 

водичка, та да хи дойде мл`еко. Пък айна е истински случай: Троица братя града 

градили. Деня я градят, нощя са вали...“ И тогавада вградят адна жена... 

К.С.: И кой им го казал да вграждат жената?   

М.: Де да знам си от кой? Господ‟ева работа некъде. Напреж е имало вр‟еме та са 

всичко знали, разбираш ли? То н‟е имало медицина, те са знали сичко, угаждали са 

сичко. Виж, некъде е врачка, га найдеш хубава, как ти угажда сичко. И ги рекламират 

по телевизорас – врачка иди да ти помогне за сва, иди да ти помогне за нва,  да ти 

развали маг`ета,  ако имаш неприятности с мъжа, да ви сгоди...Ч‟есто пъти ми ги 

рекламират на телевизора. 

К.С. Често, често, ама е друга работа, нали? Те са по-различни, градски вече, нали 

така?  



Е.Н. Струганова 

в рамках Программы ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472–LED-SW) «Лингвистическая и 

этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» 

М.: Така. Ама и сега ги пак правят, правят ги. За развал‟еване на маг‟е, за айнакива 

работи...Има ги на телевизора ги казват – еди кутра си, дават хи телефона да са обадиш. 

К.С.: За билките да ви попитам. Намерих, че има такава билка – огнено лютиче – 

дали сте чували за него?  

М.: Не знам какво е огнено лютиче. А пък мойта внучка ходеше за бил‟ките на курсове 

– гол‟емата ми внучка, та сега има бебе. Ходеше на курсове и знаеше вред бил‟ките и 

ги караха на състезания – по Пловдив, по София и все с награда дохудаше. Та може да 

ги познава. Пък я не познавам една бил`ка, нито ми тр`ебва да я познавам.  

К.С. Значи не е трябвало.  

М.: Да. Господ да на не нагада да не обитръсваме бил‟ки. Да сме живи, да сме здрави. 

К.С. Да сте живи и здрави. 

М.: Всички! От изник слънце, до заник – да са живи, здрави, да не одят да обитрасват 

бил‟ки и баячки и саки и онаки работи. 

К.С. То просто да се запази какво е имало, в какво са вярвали хората. 

М.: Те са бая вервали,то не е имало и медицина, те са в айнако вярвали. И сега пак си 

казват по телевизора кутра бил‟ка за какво служи – трън за какво, мащерка за 

спокойствие, иглика за спокойствие, кантарун и той е бил лековит, хубав за ч‟ей. 

Айнакива бил‟ки я ги не ги знам, пък дано на никага не потребват бил`ки -  да са живи, 

здрави - да ходят да ги тръсят да са лекуват.  

К.С. За болестта агньовица, чували ли сте? 

М.: Не.   

К.С.: А треска? 

М.: Треска, имаше треска. Втрясло го, е писван на хожи, лекуваха го, койно оздравее - 

оздравее, койно не оздрваее. 

К.С. Ародилна треска, по-различна ли е? 

М.: Родилна треска то хи нахаваше жените, едно време съм чувала да викат: „Имала 

родилна треска, та да му писва ходжану”. 

К.С.: Пак при ходжа се ходи? 

М.: Пак при ходжана. Само при ходжата ходеха. То нямаше медицина.  

К.С.: Изразът: „Да ти върви по вода”, чували ли сте го? 

М.: Ам чи как да не? 

К.С.: Използвате ли го? 

М.: Използваме го. 

К.С.: Кога? 

М: За сичку – га тръгнеш некъде, га са фатиш на работа, га тръгнеш да учиш, на децата: 

„Хайде да ви върви по вода”. 

К.С.: Вода поливате ли, или само думи. 

М.: И водица утлеш, га тръгнен на далечен път, гу срещат с водичка, да му върви като 

вода. 

К.С.: Пред него сипвате, или зад? 

С.: Пред. 

М.: Отпред и то да върви. 

К.С.: Има ли значение с кой крак да стъпи? 

С.: С десния. Където тръгне – с десния крак.  

К.С.: Има ли обратно – някой тръгва някъде и да го кълнат, клетва да кажат?  

С.: Може: „Дано са не върнеш”, приммерно.  
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К.С.: Други клетви помните ли, по-стари? 

М.: Има много клетви, обаче… 

С.: Дано та гръм удари. 

М.: Гром да та удари, дано не жив‟ееш, дано са не върнеш, дано та чумата удр‟е. 

Много, много клетви има.  

К.С.: А с огън и вода да прокълват човека? 

М.: Не сам айн‟ей чувала. Пък я не кълна. Изобщо не кълна, защото пише така: „Аллах, 

Господ казва така”. Тая, малката ми внучка, дету е съдие чете и турски рабути, инак‟é 

арабски, арабско написано и  го чет‟е, научила гу е. Таа ми вика на мене така винаги, 

когано са срещнем: „Бабо, адно та моля” и я викам: „Какво ма молиш, Краси?”, пък та 

вика: „Молим та да не къл‟неш.”  

К.С.: Така в Корана ли пише? 

М.: Да, в кинигана, дено чете, та в арабскана кинига.  

С.: Защото ако кълнеш, ти са връща в главата.  

М.: Туга викам хи я: „Дубр‟е, Красо, аз нема да кълнам, ам ко ми стори зло, болно, я да 

го кълнам може ли? ” – „Не и това не може. Ще го стигне, вика, твойта клетва, обаче ти 

изпреварваш Господе. Оти Господ забавя, а не забаря. И ти изпреварваш Господе и 

Господ си дава на тебе и вика: „Ти защо ма изпревари? Я ше си му го отвърнам, да ти е 

сторил, какото ти е сторил, я ше си му го отвърна, защо ма изпревари?””. Значи и 

мойна клетва го стига. Ей ней ми вика винаги Краса. Сашке, нема да къл‟неш. Затва 

нищо не кълнам. Не по вътре не кълне никой. То си има кой да си. Господ си отвръща и 

на много места съм видела как отвръща. То не сета, че го отвръща Аллах. Адин човек 

имаше айнако, та ходеше по Кърджалъкан да рабути. Му флели били уфцене, не зна 

къде, живо, истинско , скорошно, не е яце отколе, и той фатил айнова дете та го е зклал 

чи го метнал в р‟ека, да го не накладе, оти пуснал в една нива овцене. Зклал е дете и го 

е метнал в рекана. Той скоро… 

С.: Скорошен случай.  

М.: Им‟êше син, умре му. Им‟êше внук, пребиха му го, им‟êше друг внук – умре и 

къщата остана чиста празна. Отвърна му го на мило и на драго. Аллах отвръща на мило 

и на драго.  

К.С.: Кой огън викат „жив огън”, дали има такова нещо? 

М.: Жив огън е да прекратнеш нали пат кага турят, айнева гал‟кове с огън, да са не 

изгаснат и да ги прекракнеш. 

К.С.: Да прекрачиш? 

М.: Нема хи прекратнеш, ам да седиш на тех, са натурмиш. Те турят малко и сущице да 

са пусне турмица, за да та ваз‟ене, въз тебе и га са натурмиш и гу фърлят на 

кръстопът‟.  

К.С.: Защо го хвърлят на кръстопът? 

М.: Тр‟ебва да та натурмят на кръстопътян. И тугава са уминовало, болестено са 

уминовал‟.   

К.С.: Така се минава болест? Т. е. човек го прекрачва и после хвърля на 

кръстопът? 

М.: На кръстопътян ти требва да си и огънян. На кръстопът – на тука да има път, на туф 

да има път, на туф и на туф. Като застанеш на средана и го фърлят къд‟ено преваля 

слънцено, да го уннесе, да го превали слънцено. И айнва помага. 

К.С.: „Див огън” чували ли сте? 
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М.: Ам то същоно е айнва. 

К.С.: Коя земя викат хората „горна земя”? Има ли такова?  
М.: Не, айнако не съм чувала.  

К.С.: А „долна”? 

М.: Ни долна, ни горна.  

К.С.: За свойствата на земята, като ражда или е ражда, викат ли на нея дебела?  

М.: Не, те са молят на Св. Богородичка, га раждат.  

К.С.: И земята да ражда ли молят Св. Богородичка? Да дава берекет? 

М.: Да и на нея да дава берекет, обаче най-многу, оти та родила и ней, таа била родилка 

и родила в адна ясла Исус Христос и та помага. Само на нея са молят га да радат. Ти 

знайш ли, чи я, га бях бременна синас я видех на сън. Айсей надолу я видях и я вървян, 

надолу вървян, надолу айтуф, и сей насрещу има гора и йе видех на санан, покачена на 

дърву. На дърву беше покачена жена, айнака хубава. 

К.С.: Седеше ли на дървото? 

М.: Седеше на дървоно и ма гледаше. И я през същоно време минах през айтам да 

раждам сина ми и чичуркаше чичур, оти момче да родя. 

К.С.: А момиче? 

М.: Момиче – от чешмя вода, га зимаш , то е пак момиче. Бременна ли си, зимаш ли 

вода ейсей от чичур да тече, знай, чи ша родиш момче.  

С.: Откраднеш ли  нещу, пример слива ли, череша ли от някъде и където са пипнеш 

най-напред, белег остава. 

К.С.: На жената или на детето? 

С.: На жената 

М.: Жената ку украдне, става на детету. Га са роди детено, кинано е украднала женана, 

къдено са е барнала – на газан ли са барне, тугава ага са бременни и да си откъсат 

отнекъде, ейней плодче – дели слива, дели ябълка, дели нещу и туга ноли викат: „Барай 

са за газа ”. Та данга да излизе на газа.  

К.С.: Като жената ражда, може ли огън да се гаси в огнището? Или трябва да се 

поддържа? 

М.: Натурнват я три пъти, като родилка я натурнват и фърлят огънян айнва, въглянан, 

ги пак фърлят, къдено преваля слънцено.  

К.С.: Кога? След като роди или? 
 М.: Га е родила. На не хи натурнваше по три пъте инге майка, та туреше пу три 

въгълкове избереше сущице, та туреше да пусне турмица, за да може да та ваз‟êме и го 

меташе, къдено грее слънцено.  Дал‟ечко носеше, та го меташе - къде превали 

слънцено.   

К.С.: А защо така се прави?  

М.: За здрав‟е. 

К.С.: Значи огнището гори, докато ражда и после хвърли това? 

М.: Да изхвърлят болестта от женана. Да няма болест ни бебено, ни женано. 

С.: Ако искаш л‟есно да родиш, ей така се връзва престилка, или колан. И навираш ей 

тук нещо, храна някаква и я даваш. 

К.С.: Някой друг си провира и дава на родилката, така ли?   

С: Не, родилката си провира преди да роди. Преди да родиш, за да родиш лесно.  

К.С.: Ясно. 
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С: Пък аз съм носила моя син 12 м‟есеца. Не можех да родя и не можех и мойта баба 

вика: “Хайде, ще те водя да нахраниш кобила”. И вечерта сънувам - идва мойта 

комшийка и ми търси кит‟ено халище, такова - китеник. Пък аз имам едничко. Пък 

тука имат по много, аз щот съм била сирак, едничко си имам. И аз й викам в съня “Ма, 

Софче, аз имам едничко, как да ти го дам? Мило ми е - викам - имам юргани шест, ще 

ти дам единия! - Не, не! - вика -  искам халището, китеното халище! - викам - Щом го 

искаш, ще ти го дам.” И викам “Ще ти го дам, Софче” и отивам да го взема и тя вече на 

вратата в съня ми ми вика: “Няма, няма да ми го даваш, щом имаш едничко. Дай ми - 

вика - вие имате много овце, дай ми зелен леген, пълен с вълна.” Викам “Ще ти дам, 

Софче, имаме и вълна, обаче имам червен леген, нямам зелен.” И тя вика “Не искам 

червен, зелен леген”. Търсихме навсякъде зелен леген - няма. И по едно време ми 

донесоха три - от Момчиловци, от Славейно и от Чепеларе. И ги напълних с вълна, 

занесох й го у тях и хляб и едно и друго, каквото й бях събрала и вечерта родих.  

К.С.: Ехе!  

М: Казва са, на сън са казва всичко. И на съна не винаги излиза.  

К.С.: А какво може да излезе на сън?  

М: Каквоно съниш, некакви лоши работи излизат ми. Ядосвам се. Кога съням са 

ядосвам со салзи.  

К.С.: А Бъдни вечер празнувате ли тук?  

М: Ам н‟е. Н‟е празнуваме, каквоно требва си оставяме на масине, да си е пълна 

масана. Да ‟е непразна, пък Бъдни вечер къде да празнувами, н‟емаме Баж‟ени, то 

требва огънин да гори дървоно до сутринта.   

К.С: Т.е. огън все пак трябва да гори? 

М: То огън си гори. Я масана не раздигам никога на Бъднин вечер. Всичко турям на нея 

да има.  

К.С.: А огън как правите вечерта тогава?  

М: Н‟е правине огън.  

К.С: А по други празници дали палите огньове, така по селото?  

М: Не знам палят ли или не палят, пък масана трябва да си е пълна за берекет, за 

всичко, за утернана. На Нова Година пак я неразтребвам. Пак си остава ней пълна, 

какно си е пълна, да си е пълна всий. А пък виж викат, Сашке, чувала съм да викат: 

„Нели мене ли, метене маси  не ли пред дигане пък, викат, вечеру винаги требва да има 

хлеб на масана, некво яд‟ене, де дохудат душене да си земат”. Чувала ли си го ти? 

С.: Чувала съм. 

М.: Пък н‟ее да гу утребнем сичконо от маса.  

С.: Като умре човек, трябва водичка да му са остави.  

К.С: Къде? 

С.: В стаята, дето е мъртвеца.  

К.С: После? Дали му оставят нещо? 

С.: Три дена, май че, и да свети лампата вечер. 

М.: Водичка с лъжичка.  

К.С: Гроба дали поливат? 

М.: Поливат го. Ходят на гробан. 

К.С: Кога? 

М.: Те почти до четирсено ден‟е некви ходят все, некви пък, не ходят до четирсено 

ден‟е, ходят само в пятък. 
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С.: В началото.  

М.: И в начолоно, оти туга сбиране на четирсено и два деня, на педеселно и два деня, са 

събираме тугава.  

С.: Близки. 

М.: Близки и некои, койно има възможност за сбирайца в селото. Не е казано колко ша 

са, но тр‟ебва да има софрици. Да нагодиш три-четри ей ней маси да станат хора да са 

наядат. Да свариш фасул, ориз с месо, баници, сладки рабути, за пиен‟е, хл‟еб, 

айнакива рабути, да са наядат.  

К.С: Като ходят на гробището, дали мълчат по пътя?  

М.: Не мъл‟чат. 

К.С:  Вода носят. 

С.: Носят вода и нещо за почерпка, ако има някой или на връщане. 

М.: Земат по една кутия бонбони и на връщан‟е. 

К.С: Как поливат гроба? 

С.: В тубичка водичка, от главата, мен ми са казвали, от главата надолу. На три пъти. 

К.С: Не съм виждала гробищата тук. Паметниците как изглеждат? 

С.: Плочи, с надпис, със снимка, кога е починал, кога е роден, името. 

М.: Обиграден отстранине с цимент, обиграден си е гробчекан с цимент и една плочица 

е сей, кой какато си иска де, ама требва да е ей сей височка, туряна и на нея си му е 

надписчан, да си са знай кой ‟е и що ‟е.  

С.: Мраморни плочи, хубави такива.  

М.: Модерни, правенхи в Смол‟ен. Ам как? Зимат, д‟ено младу умре и накова, та пу 

500 лева е една плоча. А пък дено са по-стари, те по по малко даване. Са плочи, пък 

дено младко умре, моя брат умре – една голяма, ей сака плоча. Той бе лувжее – с 

пушка, ходеше, гъбар бе – гъби. Той адин гул‟ем, хубав, за 500 лева. На Асена сториха 

за 500 лева. Пък на майка и на баща съм правила я по 100 л‟ева.  

С.: 140 л‟ева на мойта баба. Вчера докараха от Смолян.  

К.С: Ние на 20-ти също ще праавим на баба ми паметник. Колко струва при нас – 

не знам. Има много намаления за нейното поколение, защото са работили през 

войната и затова им правят пó така. 

М.: То и тук, дето бях борци против фашизма и капитализма, те бяха първите, за 

другите – ако останеше. Техните деца първо приемаха да учат, техните първо на работа 

да идат, техните с‟екъде – първо.  

С.: Аз съм направила ай такова за сички фронтоваци, обаче тука в кметството. Даа се 

знае кои са. 

К.С.: последно да Ви попитам –дали се лекува нещо с вряла вода? 

М.: Я не знам с вржела вода. 

С.: И аз не съм чувала. 

 

 

 

 


