




В народните песни съвместно съществуват поезията, 
музиката и танцът, обединени в един художествен 
комплекс върху основата на общия ритъм. Във фолклора 
няма “стихотворения” без напеви, няма поезия без 
музика. За народа всички стихотворения са песни, но 
много често те са също и танци. В тези песни музиката на 
речта и на напева са тясно свързани. Музиката на напева 
се развива от музиката на речта като първична е именно 
текстовата тъкан. Затова и тоновото изкуство може да се 
разглежда като трета сигнална система, която възниква 
върху основите на втората сигнална система – езика. 
Музиката е “език на душата”, имащ своя граматика, 
синтаксис, морфология, етимология, стилистика и 
семантика. („Народната песен в българския музикален 
фолклор“. Пелагия Векилова, Светла Минкова)





Фолклорни области в България
Съществуват седем фолклорни области: Добруджа, 
Пиринска, Родопи, Северна България, Странджа, 
Тракия и Шоплука.

Северна България
Северняшка фолклорна област обхваща Северозападна 
България и Средна Северна България. Географски 
областта включва две подобласти – Дунавска 
хълмиста равнина (без Добруджа) и северната част 
на Старопланинската система. Границите на областта 
се очертават на север от Дунав, на юг от Стара планина, 
на запад от сръбската граница и на изток от Добруджа 
и Варненско.

Тракия
Тракийската фолклорна област заема географския 
регион на Горнотракийската низина. Най-вече 
заради различия в танцовия фолклор обикновено 
бива поделена в три подобласти – Западна Тракия 
(Пазарджишко и Пловдивско) и Източна Тракия 
(Старозагорско, Хасковско, Сливенско и Ямболско).



Странджа
Странджанската фолклорна област се намира на 
изток от Тракийската област до Черно море, на север 
се простира до Варненско, а на юг до границата ни 
с Турция. По отношение на танцовия фолклор не се 
различава особено от Източна Тракия, поради което 
понякога е разглеждана като трета подобласт на Тракия. 
И все пак музикалният фолклор на Странджа е доста 
характерен и различим от този в Източна Тракия, 
вследствие на което много изследователи я разглеждат 
като отделна фолклорна област.

Шоплук
Шопската фолклорна област включва западната част 
от Средногорието (Софийското поле и Витоша), 
българските райони на областта Краище и 
североизточните райони на Вардарска Македония.

Добруджа
Добруджанската фолклорна област заема 
североизточната част на България – на север е оградена 
от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от 
Северняшката фолклорна област.

Македония
Македонската фолклорна област обхваща земите 
на Пиринска, както и на Егейска и по-голямата част на 
Вардарска Македония.

Родопи
Родопската фолклорна област обхваща земите около 
планината Родопи. (baiadery.com)



Еленко, моме Маленко

1. Еленко, моме маленко, (x2)

не оди касно за вода (x2)

Не оди касно за вода, (x2)

водата ни е далеко (x2)

2. Водата ни е далеко, (x2)

в бунаро, преку Вардаро, (x2)

Ке легнеш, моме, ке заспиш, (x2)

нема кой да те разбуди, (x2)

3. Лудо ле, лудо будало, (x2)

ти ке ме мене разбудиш, (x2)

Ти ке ме мене разбудиш, (x2)

Еленка не е маленка (x2)



Черешко ле, вишничко ле

1.Черешко ле, вишничко ле (х2)

Черешка йе цвят цветила,

Цвят цветила, плод родила. 

(х2)

2.Няма пъдар да я варди,

да я варди, да я пази.

Оставили мома и момък

да я вардят, да я пазят.

(х2)

3.Вардили я, пазили я

два дни, три дни и три нощи.

Ни череши си набраха,

нито дума си казаха.

(х2)



4.Най-подире проговаря 

Проговаря малка мома:

„Повдигни се млади момко

и череши набери ми.“

(2х)

5.Проговаря млади момко:

„Твойте очи малка моме (х2)

като черните череши.

Твойте устни малка моме,

Като сладките череши.“



Чие е това момиче

1.Чие е това момиче, леле,

чие е това момиче

Въй, въй, въй – момиче,

леле мале, момиче. (х2)

2.Дето по въра одеше, леле,

дето по въра одеше

Въй, въй, въй – одеше,

леле мале, одеше. (х2)

3.Сиво сукманче носеше, леле,
сиво сукманче носеше,

Въй, въй, въй – носеше,

леле мале, носеше (х2)

4.Сиво си стадо пасеше, леле,



Сиво си стадо пасеше.

Въй, въй, въй – пасеше,

леле мале, пасеше. (х2)

5.Сакам го мале, сакам го, леле

За него да се ожена

Въй, въй, въй – сакам го,

Леле, мале, ожена.



Пустоно лудо и младо

1.Пустоно лудо и младо, ище ми майчо армаган, (х2)

бело со лице да му дам.

Дали да го дам, че как да го дам,

га ма майка гльода от там.

2.Пустоно лудо и младо, ище ми майчо армаган, (х2)

Чорни си очи да му дам.

Дали да ги дам, че как да ги дам,

га ма бубайко гльода от там.

 

3.Пустоно лудо и младо, ище ми майчо армаган, (х2)

Тьонка са снажка да му дам.

Дали да я дам, че как да я дам,

га ще я стори дармадан.



Мило ми е майко, драго ми е татко

1. Мило ми е мамо, драго ми е татко,

в Добруджа да ида през нега да мина.(x2)

2. Погледни нагоре, погледни надолу, 

гора се зеленее, жито се жълтее. 

Нивите широки, блокуве безкрайни.

3. Златно жито зрее, златен клас люлее,

звена от младежи сладичко си пеят 

сладичко си пеят, весело живеят 

4. Хубаво е мамо във равна Добруджа

лете на полето, есен по белянки 

есен по белянки, зиме по сидянки



Айде моме, да бегаме

1.Моме, моме, малкай моме,
айде, моме да бегаме. (x2)

Дорде гора листя има 
и по поле бел божурец. (x2)

2.Бегай, лудо, бегай, младо,

бегай, лудо , яз не бегам. (x2)

Имам платно за белене,

имам гергев за везене. (x2)

3.Остави си бело платно,

бело платно на майка ти.

Остави си шарен гергеф,

шарен гергеф на сестра ти.

Двамца с тебе да бегаме,

ти невеста да ми станеш. (x2)



Дойди, дойди, либе ле

1.Дойди, дойди, либе ле,

дома на вечера. (x2)

Оф, либе, либе ле, дома на вечера. 

Либе, либе, либе ле, дома на вечера. 

2.Вържи конче, либе ле, 

на вита калина. (x2)

Оф, либе, либе ле, на вита калина. 

Либе, либе, либе ле, на вита калина. 

3.Та се качи, либе ле, 

горе на чардаци. (x2)

Оф, либе, либе ле, горе на чардаци. 

Либе, либе, либе ле, горе на чардаци. 



4.Та да видиш, либе ле, 

мама как ме гали. (x2)

Оф, либе, либе ле, мама как ме гали.

Либе, либе, либе ле, мама как ме гали. 

5.Мене гали, либе ле,

тебе споменува. (x2)

Оф, либе, либе ле, тебе споменува.

Либе, либе, либе ле, тебе споменува. 

6.Мама вели, либе ле,

залюби го щерко. (x2)

Оф, либе, либе ле, залюби го щерко. 

Либе, либе, либе ле, залюби го щерко. 



Снощи съм мале, сън сънувало

1.Снощи съм мале, сън сънувало, е мале ле,

Сън сънувало, сън бълнувало, е мале ле. (x2)

2.Че сме имали къщи високи, е мале ле,

къщи високи, двори широки, е мале ле. (x2)

3. А на дворове дърво високо, е мале ле.

А на дървото славей ми пее, е мале ле.

Славей ми пее, пее говори, е мале ле. 

4. Че да ни дойдат три луди млади, е мале ле.

Три луди млади кавделии, е мале ле. (x2)

5. Първи че дойде нишам да даде, е мале ле.

Втори че дойде зулум да чини, е мале ле. (x2)

6. Трети че дойде мой първо либе, е мале ле.

Мой първо либе мене да граби, е мале ле. (x2)



Расти, боре

1.Малай мома голем бор садила ле.

Малай мома голем бор садила. 

2.Хем садила, хем го наричала ле.

Хем садила, хем го наричала.

3. Расти, боре, голем бор да станеш ле. 

Расти, боре, голем бор да станеш.

4. Да се кача на високо върше ле.

Да се кача на високо върше.

5. Та да видя, мойно първо либе ле.

Та да видя, мойно първо либе. 



6.Дали пие, или кротко спийе ле. 

Дали пие, или кротко спийе.

7. Ако пие на здраве да му е ле.

Ако пие на здраве да му е. 

8.Ако спийе лека нощ да му е ле. 

Ако спийе лека нощ да му е.



Зарад тебе

Зарад тебе, моме ле мори, калдърмето троша. (x2)

Припев: Ела, ела, моме ти до мене,

айде ле, че не мога, моме ле мори яз без тебе!

Зарад тебе, моме ле мори, каловете газя. (x2)

Припев

Зарад тебе, моме ле мори, кучета ме лаят. (x2)

Припев

Зарад тебе, моме ле мори, плетовете рипна. (x2)

Припев



Севделино Детелино

Севделино Детелино, (x2)

море, море, мой, мой Детелино. (x2)

Кой ти купи герданчето, (x2)

море, море, мой, мой герданчето? (x2)

Кой ти купи коланчето, (x2)

море, море, мой, мой коланчето? (x2)

Кой ти купи фустанчето, (x2)

море, море, мой, мой фустанчето? (x2)

Кой ти купи кондурките, (x2)

море, море, мой, мой кондурките? (x2)

Купи ми ги лудо младо, (x2)

море, море, мой, мой лудо младо. (x2)

Кой целува той царува, (x2)

море, море, мой, мой той царува. (x2)



От кога се мила моя майнольо

От кога се е

мила моя майнольо, зора зазорила? (x2)

От кога се е

мила моя майнольо, хоро заиграло? (x2)

Брат до брата

мила моя майнольо, момък до момата. (x2)

Мислите им

мила моя майнольо, като ясно слънце. (x2)

Косите им

мила моя майнольо, като гъста гора. (x2)

Дрехите им

миля моя майнольо, като пъстря черга. (x2)

От де минат 

мила моя майнольо, цветенца посеват. (x2)



О, Яворе!

О, Яворе, ти Яворе, (x2)

о, Яворе, ти Яворе, най- високо дърво ти си. (x2)

Разширпи си свойте гранки, (x2)

разшири си свойте гранки, от небето до земята. (x2)

Да си седнам под Явора, (x2)

да си седнам под Явора, сладок ручек да си ручам. (x2)

Сладок ручек да си ручам, (x2)

сладок ручек да си ручам, руйно вино да си пиям. (x2)

Руйно вино да си пиям, (x2)

руйно вино да си пиям, малай мома да си любам. (x2)

Малай мома да си любам, (x2)

малай мома да си любам, како душа що ми сака. (x2)



Бел ветер дуе

Бел ветер дуе, (x2)

гора люлее, планина вие.

Ситен дъжд лети, (x2)

снегове топи. (x2)

Три реки текат, (x2)

три билки носят, три билки влекат. 

Първана билка мома я форли,

мома я форли, либе да дойде.

Вторана билка лудо я форли,

лудо я форли, мома да дойде.

Третана билка старец я форли, 

старец я форли, здраве да дойде. 



Позаспа ли, ягодо

Позаспа ли, ягодо? (x2)

Не съм още, черешко,

чакам либе трендафил. (x2)

Той на гости отиде, (x2)

у кума босилека, у комичка тинтява. (x2)

Сладко яли, пили са, (x2)

комар с гайда свиреше, теменужка пееше. (x2)

Слънчоглед се смееше: (x2)

„Теменужке морава, що си толкоз мъничка?“ 

А пък тя му думаше: (x2)

„Погледни са, жълтурко, тънка, дълга върлино!“ (x2)



Пак при тебе майнольо

Пак при тебе, майнольо, пак при тебе

аз се връщам, майнольо, пак се връщам. (x2)

Твойта нежност, майнольо, твойта нежност,

тя е здраве, майнольо, тя е радост. (x2)

Дай ми сила, майнольо, дай ми сила. 

Аз да стана, майнольо, пак да стана. (x2)

Да се вдигна, майнольо, да се вдигна. 

И по мене, майнольо, цело село. 

Сватбена песен – „Кога плетат момата“

Чаша плува по море,
по сребрано корабе,
та не ми е чашица,
току ми е девойкя!

Злат я пръстен гонеше,
та не ми е злат пръстен,

току ми е млад юнак!



Сватбена песен – „Кога момата се прощава с 
домашните си“

Елица се с горица превива,

а мома се сос баща прощава:

- Прости мене, мои мили тате,

`ного сам ти, тате, досадила,

досадила, яди задавала,

дури ми си дарове накупил!

Елица се с горица превива,

а мома се сос макя прощава:

- Прости мене, моя мила мале,

`ного сам ти, мамо, досадила,

досадила, `ного додеяла,

дури си ми дари направила!



Сватбена песен –„На засявки“

Дайте сито и ситно решето,
да пресееме юнакови двори,

да найдеме юнакова пръстен,
да питаме юнакова макя:

- Играе ли юнаково сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,
като вран кон в зелено ливаде!

Дайте сито и ситно решето,
да пресееме момините двори,

да питаме момината макя:
- Играе ли моминото сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,

като риба у студена вода!



Ранго бюлюк-баша

Бог да бие Ранго бюлюк-баша,
на майка си вели отговори:

- Колкото са дните в годината,
толкова съм градове обишел,
никъде се болен не разболех.

Тука дойдох, тука се разболех.
Слушай, мамо, що кю ти заръчем –

ага умра, да си ме закопаш,
закопай ме на широко поле,

на глава ми манастир сградете,
на сърце ми чешма изведете,

окол чешма башча* заградете,
ов башчата цвете насадете.

Ага дойдаа тия малки моми
да залеа студена водица,

росни китки, мимо, да си бери,
да прощаваа Ранго бюлюк-баши!



Море, месечинко

Море, месечинко, Босна-сараевко,
море, щото грееш царе у сарае,

та не грееш у гора зелена!
Там се биея два бракя рогена,

ни за злато, ни за чисто сребро,
ток се биея над едно девойче.
Един вика: „Я кю да го зема!“

Втори вика: „Глава ке ми падне,
ама я кю девойче да зема!“
От них тече река Руманиа,

та протече край Будима града,
до край града край тевни тевници,

у тевници Гюро Малешевец.
Гюро храни две сиви соклета,
коси скубе, та им гнезда вие,

пръсти реже, та й месо храни,
съзи рони, та й вода пои.
Говораа две сиви соклета:

- Ой ле, Гюро, Гюро Малешевец,
та защо ни толко тимар* чиниш –
коси скубеш, та ни гнезда виеш,

пръсти режеш, та ни месо храниш,
съзи рониш, та ни вода поиш?



Дали мислиш да ни препродаваш,
ели мислиш да ни касапуваш?

А Гюро им вели, отговори:
- Ой ле вие, две сиви соклета,

нито мисле да ве препродавам,
нито мисле да ве касапувам,

току мисле далек да ве прате,
далек, далек на моите двори,
да видите двори какви ми са.

- Ой ле, Гюро, ой ле, наш сайбийо,
и сега сме оттам долетели.

Порти ти са на земя паднали,
двори ти са пелин обирасли,
сред пелине дърво дафиново,
на дървото до три кукувици –
една кука вечер и ф утрина,

втора кука току найде-найде,
трекя кука ич се не запира.
А Гюро им вели, отговори

- Ой ле вие, две сиви соклета,
щото кука вечер и футрина,
тава си е мое първо любне;

щото кука току найде-найде,
тава си е моя милна сестра;
щото кука ич се не запира,
тава си е моя милна макя.



На Перина до три сняга

На Перина до три сняга,
до снегове три извора,
до изворе юнак лежи,

юнак лежи люто ранен,
люто ранен в клето сръце,

в клето сръце на три мяшки.
Постеля му църна земя,

зглавница му мрамор камен,
покривка му синьо небо.

Оде дойде суро пиле,
та на юнак говореше:

- Стани, Юван, стани юнак,
гора, гори, ке изгориш.
- Ой ле пиле, суро пиле,

ако гори, нека гори
и я младо да изгоре.

Немам майка да ме жали,
немам баща да ме види,
да ми види люти рани,

от неделя немиени,
немиени, невързани;

саде имам първо любо,
първо любо и двя дяца;
то да знае, белки дойде,



белки дойде да ме види,
да ми види люти рани.
Ой ле пиле, суро пиле,

нещо искам да те питам,
ама право да ми кажеш:
като фаркаш нависоко,

нависоко, надалеко,
видя ли мои дружина,

дека яда рудо агне,
дека пия ройно вино,
дек играа ситно хоро,
ситно хоро арамицко?
А пиле му говореше:

- Ой ле, Юван, ой ле юнак,
ако питаш за дружина –

дружина ти в Солун града,
в Солун града бей извождаа,

бей извождаа, пари зимаа,
та и тебе дял оставаа.

Къ си дочу Юван юнак,
къ си дочу, та заплака.



Бегали бракя

Бегали бракя, бегали,
три дни през гора минали,

а четири дни през вода.
Найдоа дърво високо,

седнаа да починаа.
Легнала Стана, заспала,
и заспала, сон видела:
зададе се тевен облак,
по облако ситна роса,
о росата едър градок,

о градоко матен порой,
у порое две стръчлета,

ве стръчлета босилчета.
И станува, сон кажува,
сон кажува на брата й:

- Петродиа, мило брате,
каков си съм сон сонила!

Зададе се тевен облак,
по облако ситна роса,
по росата едър градок,

по градоко матен порой,
вов порое две стръчлета,
две стръчлета босилчета.



А брата й говореше:
- Ой ле Стано, мило сестро,

щото си е тевен облак,
тава си са силни турци;
щото си е ситна роса,
тава си са наши съзи;

щото си е едър градок,
тава си са крушумето;

щото си е мътен порой,
тава си са наши кръви;

щото са си две стръчлета,
тава си сме ние с тебе.

Ке изпънаа клети турци,
мене младо ке погубаа,
тебе млада ке залюбаа.
а не ти е просто, сестро,

с турчин дума да продумаш,
в турчин очи да изправиш!

Изпъниа клети турци,
него младо загубиа,
неа млада залюбиа.

Седела е девет годин,
с турчин дума не продума,
в турчин очи не изправи.

Доведоа два тъпаня, до две зурни,
затупаа, засвириа,

дано Стана да продума;
па си Стана не продума,



в турчин очи не изправи.
Доведоа до две гайди,

до две гайди, две дайрета,
засвириа, затупаа;

па си Стана не продума,
в турчин очи не изправи.

Доведоа два кавала,
два кавала, до три моми,

засвириа, запеяа,
запеяа, заиграа,

тога Стана продумала:
- Ой ле брате, мило брате,

пустиа ти писан кавал!
И продума, и возкресна.



Жътварска песен

Мари, Тудоро, Гроздано
селим бег уйводъ (х2)

яргати биряше
на гуляма нива,
пидисе аргатя,

седям ръкойкаря
питинъ кръчмаря.
Постъ са ватиле,

длъга, ем широка,
на нея ручале,
та пак станале.

Сички са навеле,
жетва да си жният,
тудоръ Гроздана
ни си е навела,

на яргате вряве:
- Яргате, яргате,

кой ги мене земе,
яз ки му направа

йод ружан кошуля.



Седенкарска песен „Марийке малка моме“

Ой покачи се, Марийке малка моме, леле
на високи чардак, Марийке, първа севдо леле,

на високи чардак,
ой та погледни
нагоре-надолу.

Седенкарска песен „Варай, Яно“

Варай, Яно, ле мори,
безродна неве (х2)

девет години, ле мори,
Яна не родила

от жалби си е, мори,
Яна ан* сградила,

кой ка мине, мори,
на ан да помине.
Мори тогаз Яна

мъжко дете доби.



Седенкарска песен „Тръгнала ми е Цветана“

Тръгнала ми е, леле, Цветана (х2)
из тая гора, ле, зелена,

верна дрожина, ле, да тръси.
не найде верна, леле, дрожина,
най найде група, ле, тръпчии.

Цветана дума тръпчии:
- Тръпчии, братя да ми сте,

имате ли място за мете
млада тръпчийка да стана?

- Цветано, моме хубава,
тук нема место за тебе,
оти си млада-зелена.

Седенкарска песен „Девокьо, девокьо“

Девокьо, девокьо,
моме църнойоко, (х2)

цървено ябоко,
зарад тебе слезох

от връх от планина,
само да те видя
на чие си поле,



на чия си нива,
нива и ливада,

кой ти леб донася,
кой ти вода лее.

Седенкарска песен „Добар вечер, малкай моме“

Добар вечер, малкай моме,
гиздаво девойче,

малкай моме, гиздаво девойче.
- Добар, добар, лудо-младо,

по-добра не бива.
Лудо-младо, по-добра не бива.

- Че има ли, малкай моме,
конак и за мене?

- Има, има, лудо-младо,
има, как да нема.

Ем за тебе, лудо-младо,
ем за врана коня.

За коня ти, лудо-младо,
доло във яхъри.

А за тебе, лудо-младо,
горе в одаята.

Майка имам, лудо-младо,
върла късканджийка,

та не дава, лудо-младо,
двама да се земем.



Седенкарска песен „Янте ле“

Янте ле, Янте момиче, джанъм
де гиди солун девойче

три пъти чукам на порти, мъри,
ти на мен абер не даваш.

Запали китка борина, мъри,
да ти не флезна в тъмнина,
да те не сгласам в постеля

- Не мога, лудо, да стана, леле,
на баня си съм ходило,
кола съм ризи изпрало,

кило съм съпунь изтрило,
равна съм снага измило.

- Янте ле, янте момиче, джанъм,
де гиди солун девойче.

Седенкарска песен „Ой, излез, излез“

Ой, излез, излез,
чорбаджийко млада ле, джанъм,

вънка на чардаци,
ой, да ми платиш,

що ти съм слугувал,
щй, че се жена,

искам да се глава,



пари ми требуват.
Ой, че си зема

разложко девойче,
ой, та яз си съм

измикярче младо,
пари поарчило.
Ой, та яз си съм,

измикярче младо,
мома баш за тебе.

Седенкарска песен „Сонь ме ломи, сонь ме троши“

- Сонь ме ломи, сонь ме троши,
сонь ми, мамо, не дойоди

за това пусто девойче,
що рано рани за вода, (х2)

що ситно ситни пред мене, (х2)
та ми задава ядове, (х2)
ядове, тежки дертове.
Тронка ле си са муите,

дека да тура твоите.
- Тури й лудо, тури й
у леви, десни пазуви,
изори голема нива,

посей я, лудо, ядове,
та гледай какво ке никне.
Ако ти никне стратуро,

много ке страдаш за мене.
Ако ти никне здравецо,
сос здраве ке се вземеме.



Хороводна песен „Девойче мило, йубаво“

- Девойче мило, йубаво,
не ми минавай дворове.
Девойче тънко, високо,

не ми минавай дворове, (х2)
не ми задавай ядове.

Тронка ле си са моите,
дека да тура твоите?

- Земи й, лудо, земи й,
тури й в десни джобове,
па иди, лудо, на пазар,
купи си дзегвар волове.
Изори равни дворове,
па посей, лудо, ядове.

Куга ти никне стратуро,
ке страдаш ногу за мене;

кога ти никне садево,
сус севда ке се вземеме;
кога ти никне здравецо,

сус здракек сватба ке чиним.





Мамин Кольо

Ой ле, Кольо, мамин Кольо, мамина комито,
не находи ли се, Кольо, по Перин планина,
не наноси ли се, Кольо, пушка малихера?
Айда, Кольо, айда, сино, мама да те глави,
мама да те глави, сино, мама да те жени.
- Нема да се глава, мамо, нема да се жена,

моята е жена, мамо, тънката ми пушка;
моите са деца, мамо, дребните патрони,

къде да ги прата, мамо, работа ми вършат,
работа ми вършат, мамо, назад се не връщат.
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