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разказана от Ирена Милева
Някога, много отдавна, едно циганско семейство нямали деца.
Изкарвали си прехраната, като стария циганин събирал сухи дърва в гората и ги предлагал на селяните срещу храна или пари.
Днес били в едно село, през другия месец в друго. Така живеели
те. Бедно и постоянно на път. Имали каруца с покрив от плат и
обикаляли селата и градовете. Една болка ги мъчела, нямали си
детенце. Всяка вечер край огъня, бабата въздишала, а понякога и
се карала с мъжа си, да и донесе от някъде детенце, макар и чуждо.
Един ден, старият циганин, както събирал дърва в гората, видял на една полянка да
си играят две мечета.
Хапели се, търкаляли се,
боричкали се. Загледал
се в тях и се замечтал.
По едно време, едното
меченце дошло при него
и започнало да се закача. Заиграл се циганинът с него и решил да го
вземе за бабата. Детенце да им стане. Така и
направил. Занесъл меченцето на жена си. А
тя едва не полудяла от
щастие. Хранела го, къпела го, играела с него, секунда не го оставяла само. Мечо живеел
като цар.
Циганското семейство обиколили с Мечо много села и градове. Където отидели, всички деца се събирали да гледат Мечо и да си играят с него. Носели му лакомства, а той си играел с децата.
Минала година. Мечокът пораснал, загладил косъм, станал силен и
красив. Старият циганин се върнал в селото, където преди година
намерил мечето. Отишъл в гората, за да събере дърва. Както събирал, изведнъж, чул страшно ръмжене. Замръзнал на място. Бавно,
бавно се обърнал и какво да види – една голяма мечка, изправена
на задните си лапи, върви към него и ръмжи. Загубил и ума и дума. А мечката му проговорила:
- Сега ще те изям! Ти ми взе мечето, ще те изям!
- Недей, Бабо Мецо, мечето ти е добре! Аз ще ти го върна! Само не
ме изяждай!
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Тръгнала мечката с циганина да си вземе мечето. Стигнали до
каруцата му, а Мечо като ги видял се затичал към стария циганин и започнал да му лиже ръцете. Баба Меца, като видяла колко е пораснал Мечо, какъв хубав мечок е станал, казала на циганина:
- Добре си се грижил за моето дете. Ама трябва да си го взема.
Старата циганка се разплакала:
- Недей Мецано, не ми взимай детето! Какво ще правя аз без
него?
- Добре – казала мечката – Ама ще питам мечето си и ако то
иска, ще ви го оставя.
Попитала мечката Мечо:
- Сине мой, ще се върнеш ли с мен в гората?
А Мечо отговорил:
- Не искам, тук ми е добре! Знаеш ли колко хубаво си живея?
Всеки ден ме водят на реката и ме къпят, после ме решат, дават
ми най-хубавите хапки от храната си. За тях може да няма ядене, ама за мен винаги намират. Вечер ме завиват с най-топлото
одеало, което имат. Не искам да дойда с теб. Искам с тях да остана!
- Добре – рекла мечката на циганина - оставям ти детето си,
защото добре се грижиш за мечето ми. И от тук нататък, ти и
целият ти род, ще можете да взимате по едно мече на годината
от мечешкия род. Дай да те прегърна.
Прегърнала мечката стария циганин, а кожата му станала кафява на цвят.
- Какво направи, Бабо Мецо? – попитал циганина – защо съм
кафяв?
- Ами как ще знам кои са от твоя род? Така като сте с моя цвят
на кожата ще ви познавам.
От тогава циганите – мечкари са с кафяв цвят на кожата си и
отглеждат мечки, като свои родни деца. Казват, че тях мечка не
ги гони и разбират мечешкия език. Това е легендата за циганите
– мечкари.
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разказана от Румяна Митева, майка на Маргарита и Елинка Митеви
Има една такава вълшебна птица, която долита само при циганите, само на тях носи щастие, само на тях помага в беда. Денем тази птица кръжи над гори и степи, а щом се спусне нощта,
се превръща в красива девойка циганка, млада и стройна. Тогава
тя събира циганите, пее им песни и разказва най-различни истории. И още -съветва ги как да живеят. В началото циганите не
знаели, че е птица, но веднъж тя сама им разкрила своята тайна.
Някога била прекрасна девойка. В един табор с нея обаче живеела злобна вещица. От завист към красотата и добрината на девойката вещицата превърнала хубавицата в невестулка. Дълго
време бягала невестулката подир циганските талиги, докато найсетне не срещнала една добра вълшебница. Разправила й невестулката
своята
история,
а
вълшебницата
й
рекла:
- Не е по силите ми да те направя отново човек. Но аз мога да ти
помогна. Ще те превърна в добра фея. Денем ще летиш като птица по света, а през нощта ще добиваш човешки облик. Нощем ще
можеш да отиваш при циганите и да им помагаш в труден час.
Оттогава циганите знаят много истории за птицата на циганското
щастие.
Ето, чуйте някои от тях...
В гъста гора, далеч от града живеели цигани - от бедни
по-бедни. Четири часа път
трябвало да бият до града
циганките гледачки и едвам
успявали да спечелят по нещичко. Мъжете в табора калайдисвали съдове, но никой
не искал да ги купува. И настанали за тях толкова трудни
времена, че дори дечицата
нямало какво да ядат. Циганите не знаели що да сторят. Искали да се махнат от онова проклето място, ала конете им били дотам измършавели, че не можели
да теглят циганските каруци. Свикал баронът циганите и казал:
- Види се, такава ни е орисията - всички да идем в гробищата. Та
вместо да измираме по пътищата, по-добре да си умрем на старото място, поне ще има кой да ни погребва костите.
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И циганите решили да не тръгват. Същият ден, привечер, когато се
мръкнало и запалили огньовете, при тях дошла чудно хубава девойка
и рекла:
- Елате с мен, аз ще ви помогна.
Наставали циганите и поели след девойката. Дълго ги водила тя през
гората, докато не стигнали една стара мелница. И какво да видят циганите - там било пълно с хляб! Тогава таборът се преместил близо до
мелницата. Ала хлябът намалявал все повече и повече. Нали нищо не
припечелвали, жените нямало на кого да гледат, а мъжете не смогвали да продадат и една тенджера - нямало купувачи. Баронът си мислел: „Едва ли ще изкараме дълго: като се свърши хляба, всички ще
измрем".
И ето, че един ден хлябът наистина свършил. Циганите седели гладни, потънали в мъка. Точно в полунощ отново им се явила красавицата и казала:
- Хайде, вървете след мен.
Тръгнали циганите. Тя ги отвела при мелницата и им посочила едно
място до стената:
- Копайте тука.
Започнали циганите да копаят и изровили имане -цяла купчина злато. Отишли сетне в града, накупили си коне, нови дрехи и всякаква
храна. Пожелали да останат там и да заживеят нов, по-добър живот,
но ги напъдили. Наложило
се да запрегнат пак конете и да отпътуват понадалеч. Много време чергарувал таборът, но птицата на щастието го следвала неизменно навсякъде. Колчем го сполетявала
беда, тя идвала нощем и
го поучавала как да живее
по-нататък. Една прекрасна нощ птицата подсказала на циганите да
отидат в този и този град,
където най-после щели да
намерят по-добър живот. Послушали я те, настанили се там, вдигнали
къщи и до ден днешен си живеят в града.
Но птицата на щастието, знае се, помага само на добрите хора. На
злия човек тя не ще донесе радост, а възмездие за лошотията му.
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Живял в един табор зъл
циганин. Той бил човек, който се големеел над всички
останали и смятал себе си за
най-умен. Не уважавал старците, карал се с другите и
бил способен да обиди някой
по-слаб от него. Все искал да
се изпълнява неговата дума
и мечтаел да стане баронът
на табора. Този циганин знаел, че след табора лети птицата на щастието и че нощем
тя се превръща в циганка
хубавица. Решил той да накара птицата да му угоди,
приискало му се да я подчини и принуди да му помогне.
Веднъж през нощта циганинът се промъкнал край табора да я издебне. И ето преобразената девойка се
задала по пътечката от гората. Изскокнал злият циганин
насреща й. А тя го запитала:
- Какво те мъчи, човече?
Започнал циганинът да й разправя. Девойката нищо не отвърнала,
само поклатила глава и понечила да продължи пътя си, когато циганинът се нахвърлил върху нея и злобно се вкопчил в ръката й. Извикала девойката. Чул вика и баронът на табора, видял как девойката
се мъчи да се изтръгне от лапите на злодея и се втурнал да й помогне.
- Пусни я! - извикал. - Това е нашата птица на щастието. Тя е помагала и на дядо ми, и на дядото на моя дядо, на толкова родове до
девето коляно е носила късмет.
Онзи обаче дори не си помислял да я пусне. Тогава баронът се нахвърлил върху му и двамата започнали люта борба. Едва-що освободила се, девойката тутакси се превърнала отново в птица и отлетяла
надалече.
И от този миг престанала да навестява табора. Тя изгубила доверието си към циганите. А на злодея отмъстила жестоко: късметът го напуснал завинаги. Останалите цигани му измислили прякор
„бибахтало", което означавало „нещастник". Уж искал да бъде найпървият човек в табора, а станал най-последният.
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разказана от Зюмбюла Маринова
Имало едно време един дядо и една баба. Веднъж дядото казал на
бабата:
– Бабо, аз ще отида за риба, а ти стой тук, у дома, и наготви!
– Добре, дядо – отвърнала бабата.
Отишъл дядото на реката. Наловил много риба. А отстрани, скрита в
храсталаците, стояла една лисица и го следяла. Гледала го лисицата,
гледала и се чудела: “Ех, Боже, Боже, ще мога ли тази риба да я взема от глупавия старец?”
Напълнил дядото каруцата с риба и си тръгнал. Тогава хитрата лисица легнала на пътя и се направила на умряла. Слезнал дядото при
нея, ритнал я и си казал: “Умряла е! Сега ще занеса в къщи хем риба, хем кожух на бабата!”
Взел лисицата и я сложил на каруцата върху рибата. А по пътя лисицата хвърляла рибата от каруцата, хвърляла, хвърляла – една не оставила.
Стигнал дядото до вкъщи и викнал:
– Бабо, бабо, отвори ми портата, че ти нося хем риба, хем кожухче!
Хвърляй старото кожухче в огъня да изгори!
Бабата, горката, зарадвала се много, хвърлила набързо старото кожухче в печката и отворила портата. Но какво да види – няма кожух, няма риба, няма нищо!
През това време лисицата слезнала от каруцата, събрала рибата и я
занесла в дупката си. Наредила я там на синджири да изсъхне. Не
щеш ли точно тогава дошъл Кумчо Вълчо и почукал на вратата.
– Кой чука? - попитала лисицата.
– Аз, Кумице. Отвори ми! – отговорил и вълкът.
Лисицата се страхувала от силния вълк и му отворила. Но не искала
да дели с него насъбраната
риба, затова му рекла:
– Недей поглежда нагоре,
Куме, че много пепел има.
Ще ти падне в очите!
– Добре, Кумице – отговорил вълкът.
Седнал той на стола и започнал да мисли – какво ли
крие Кума Лиса, че не иска
да поглежда към тавана?
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– Кумице, – казал вълкът – жаден съм! Донеси ми малко вода да
пия!
И докато лисицата му носела вода, той погледнал към тавана и
видял рибата.
– О-о, Кумице, – викнал Кумчо Вълчо – това ли криеш от мен?
Дай ми едничка да изям!
Нямало как, лисицата му дала.
– Дай ми още едничка!
Лисицата пак му дала. И така, докато рибата взела да намалява.
Тогава хитрата лисица рекла:
– Виж, Куме, аз тази риба си я хванах на реката. Хайде да те
заведа там и да те науча как да си наловиш!
Взел вълкът един кош и отишли на реката.
– Ха сега пробий дупка в леда, вържи коша за опашката си и го
пусни в дупката – казала лисицата.
Вълкът така и направил. Било много студено. Кошът се напълнил с вода и замръзнал. Взел да се плаши вълкът: “Олеле, Боже,
ще ме убият хората! Олеле, Боже, кучетата ще ме изядат!” Взел
да се дърпа той – скъсал си опашката. Тръгнал да бяга.
Добре, ама лисицата го видяла, че идва към нея. И какво да
направи – нали е хитруша, намазала си главата с вода, побягнала към една воденица, потопила се в брашно и главата и цялата
се налепила с тесто. Излязла навънка, разтреперила се, разплакала се. Като я видял, вълкът я попитал:
– Оле, Кумице, какво си направила?
– Ох, Куме, пребиха ме от бой и не мога да си отида.
– Качи се на гърба ми, аз ще те занеса!
Тръгнали те да вървят, а лисицата си викала: “Болният здравия
носи! Болният здравия носи!”. Смеела му се.
– Кумице, какво говориш?
– Е, Куме, бая си на главата да ми мине по-бърже.
Занесъл я вълкът, а лисицата му рекла:
– Аз, Куме, сега ще ти вържа опашката, че да ти мине.
Взела кълчища, вързала опашката. В далечината горял огън
– Слушай, Куме, – рекла лисицата –
нали виждаш огъня? Отивай към него! От тук като се засилиш, бягай и
скочи над огъня! И опашката ще оздравее.
Послушал я глупавият вълк. Без да се
замисли тръгнал, бягал, бягал и като
скочил над огъня, кълчищата на
опашката му се подпалили. Пламнал
така вълкът и изгорял заедно със своята глупост.
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разказана от Павел Златанов
Една мечка имала три мечета. Всяка сутрин тя ги оставяла сами в бърлогата си и отивала да ловува. Но вълкът научил това и решил да изяде
мечетата, докато майка им търси храна. Промъкнал се той един ден до
мечата бърлога и побутнал вратата. Тя била заключена.
-Мечета, – провикнал се вълкът – отворете ми! Аз съм вашата майка!
-Не си нашата майка! – отговорили мечетата – Видяхме през ключалката
лапата ти! На нашата майка пръстите са в червено, а твоите са сиви!
Отишъл си вълкът. Но на другия ден намерил червена боя, намазал си
пръстите и пак почукал на бърлогата.
-Мечета, – провикнал се вълкът – отворете ми! Аз съм вашата майка!
Вижте ми пръстите – червени са!
-Да, но на нашата майка главата е кафява, а твоята е сива! – отговорили
мечетата – Ти не си нашата майка!
На другия ден вълкът боядисал главата си кафява и пак почукал на бърлогата.
-Мечета, – провикнал се той– отворете ми! Аз съм вашата майка! Вижте,
че и главата ми е кафява!
-Да, но на нашата майка муцуната е бяла! – разсмели се от вътре мечетата – Ти си вълка, а не нашата майка!
На четвъртия ден вълкът намерил киреч, боядисал си муцуната и отишъл до мечата бърлога. Още от далеч той се провикнал:
-Мили мои меченца, аз съм вашата майка! Отворете ми, че много храна
ви нося!
Погледнали мечетата – пръстите червени, главата кафява, муцуната бяла. Повярвали, че наистина е майка им. Отворили вратата и коварния
вълк ги изял.
Дошла си вечерта мецана – какво да види! Вратата отворена, а в бърлогата останали само кокалите на меченцата. Разплакала се тя, плакала,
плакала… Накрая тръгнала да търси вълка.
Но не знаела къде да го намери. Обикаляла ден и нощ, най-накрая решила да попита лисицата:
-Лисо, ние до сега не сме били приятели, аз все съм те гонила да те изям,
но вече няма да е така! Кажи ми, моля те, къде да намеря вълка! Той е
изял трите ми дечица!
-Ще ти кажа, Мецо, - отговорила лисицата – но ме е страх, че вълкът ще
ме изяде!
-Не бой се, Лисо! – успокоила я мечката – Нали вече сме приятелки, аз
ще те пазя!
Тръгнали двете. Стигнали до една дупка. Вътре спял вълкът. Той още бил
сит от мечетата, които изял и затова не усетил как приближили мечката
и лисицата. Тогава мечката се нахвърлила върху него и го разкъсала.
-Повече никой няма да яде децата на дивите животни! – казала тя.
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разказана от Денис Генев

Цар Дарий бил цигански цар. Той живял преди много време,
в дълбока древност, когато се водели големи войни. За да не стават циганите невинна жертва, цар Дарий решил да ги поведе на
сигурно място. Така те стигнали до Червено Море. Спрели се уплашени пред големината на морето, не знаели накъде да тръгнат.
Тогава Дарий се помолил на Господ:
-Боже, помогни ни да преминем морето!
Господ чул молитвата му и отворил морето в средата. Всички застинали, поразени от чудото! Тогава Дарий, с присъщата за цар
гордост, казал на стъписаните хора:
-Аз напред, бог след нас!
Чул това Господ и се разгневил много! Тъкмо вождовете на Дарий
стигнали средата на дъното на морето, Бог отново го събрал.
Така Дарий и вождовете се издавили, а хората които останали
живи били разпръснати по целия свят. За надменността, Господ
ги наказал никога да нямат своя държава и свой цар.

Нашият цар Шибилис е бил
много могъщ. Искал е да мине с
войската си през Голямата река.
Извадил меча си и разрязал водата на две. Но неверник му взел
главата и тя се търкулила. Търкаляла се главата му и проправила
път на воините.
Такъв бил царят на циганите Шибилис – успявал е със силата на
меча си да разрязва водата на
две.
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разказана от Георги Стоилов
Имало едно време една държава. В тази държава живеели и цигни, и
българи. Българите си направили църква, и циганите си направили
църква. Но циганите си направили църквата от кашкавал, а българите – от злато.
Минало време. Циганите ходили, скитали – огладняли. Нямало какво
да ядат. И като се хвърлили върху църквата – този ял, онзи хапал –
останали без църква. Затуй сме останали без църква, затуй нямаме и
до сега църква, защото си я изядохме. Българите имат, ние нямаме.
Нямаме и държава, нямаме и нищо.

разказана от Камелия Стойчева
Нашият цар е Шибил. Толкова бил силен, че като искал да мине с
войската си през водата, с меча си разсякъл водата и войската преминала. Когато неговите врагове отрязали главата му, стотици метри вървяла главата и говорела. Толкова е бил силен. Шибил бил циганският цар. Други казват, че циганският цар бил Фараон. Но че е
бил Шибил – по-вярвам.

разказана от Таня Николова
Първо Господ създал от кал хората. Но както направените от глина
грънци трябва да се изпекат, за да станат грънци, така трябвало
той да изпече и хората. Направил Господ голям огън, но огънят бил
много силен и първите хора, които изкарал от огъня, станали черни
като катран. Това били черните хора.
После Бог сложил другите и внимавал да не изгорят. Но ги извадил
бързо от огъня и те станали бели като киреч. Това били белите хора.
Тогава Господ сложил отново хора да се пекат в огъня. Този път ги
опекъл много добре. Хората станали кафяви, като шоколад. Това
били ромите. Затова господ много ги обича.
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разказана от Елинка Митева

Васильовден е бил най-чаканият ден.
Трапезите тогава са се пълнели що-годе и
всеки е можел да се наяде по-прилично.
Около изпечената пита и апетитната баница ставало все по-неспокойно. Децата
се увъртали около синията /ниска кръгла
маса/, но изчаквали идването на Банго
Васили.
Веднъж отвън се носели песни (цялата
махала празнувала) и семейството излязло, за да сподели радостта
и надеждите си с другите хора.
Но през това време кучето влязло през отворените врати на къщата, подушило приятния мирис на гозбите и ги изяло.
Върнало се семейството и всички се смаяли. Старата баба ахнала:
– Слава на Бога! Банго Васили посети нашия дом. И е хапнал от
нашата трапеза, но на децата поне да беше оставил!

разказана от Деяна Вероника Славкова
Веднъж гажовците (неромите) подгонили един ром, искали да го
обесят. Но един овчар на име Васил го укрил. Овчарят накуцвал.
Затова ромите го наричали “банго” (кривия).
Когато гажовците се отказали да го търсят, ромът излязъл от скривалището си и попитал овчаря с какво иска да му се
отблагодари. Овчарят отвърнал:
– Искам всички роми на този ден да ме споминате и
да ме тачите.
Затова ромите отредиха един ден, на който отварят
широко вратите си в очакване на Банго Васили – да
спасят домът и семейството от злини. И всички
ядат, пият, пеят, танцуват и се веселят с всички,
които могат като тях.
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разказана от Борислав Рашков
След Банго Васил – Едерлез е най- големият празник за ромите.Той се чества на 6 май. На 5 май вечерта се събират неомъжените ромски момичета и пускат свой пръстен в менче с вода и
здравец. Н а другия ден зад менчето сяда по-стара жена, която
пее и редува весели и тъжни песни. Докато пее изважда от менчето пръстен, менчето е покрито с кърпа и старата жена не вижда чии пръстен вади. По песента се познава каква ще е годината за момичето, за кого ще се омъжи. Ромите вярват, че Свети
Георги ги е спасил от изчезване. Празникът трае три дни и задължително във всяка къща се коли агне, а от него се раздава на съседите. На трапезата се слага баница и се пали свещ. Връзват се
люлки, на които децата и момите се люлеят. Бъдещето се гадае,
като вечерта преди Гергьовден, всеки от семейството откъсва
стрък коприва и го качва на керемидите. На сутринта се гледа
коя коприва е най- свежа - нейният собственик ще е най- здрав
през годината.
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разказана от Паолина Петрова
Имало едно време двама братя, един умен и един луд. Качили се в
гората. Срещнали двама турци, които носели с магарета тамян и
жълтици. Лудият брат ги набил, взел тамяна, жълтиците и магаретата и двамата продължили по пътя си.
Дошла вечерта, станало им студено. Наклали си огън. Умният
брат казвал на лудия:
– Да не слагаме тамян в огъня, стигат ни дървата. Ще замирише
надалеч и лесно ще ни намерят!
Но лудият хвърлил тамян в огъна – замирисало навсякъде. Скоро
дочули конете на преследвачите си.
– Бате, да се качваме на дървото! – уплашен викнал лудият.
– Да се качваме, но остави жълтиците и тамяна тук, на земята.
Преследвачите ще помислят, че сме избягали, ще си приберат обратно стоката и няма да ни преследват!
Но лудият брат взел двете торби – с тамяна и със жълтиците – на
дървото. Дошли турците, седнали край огъня. По едно време лудият брат взел да шепне:
– Бате, тежи ми, ще пусна тамяна!
– Недей бе, луд, недей бе, недей! Ще ни убият турците, ще ни заколят!
Но лудият пуснал торбата. Погледнали турците, завикали от радост:
– От Бога тамян пада, от Бога тамян пада!
След още малко лудият пак взел да шепне:
– Бате, дотежа ми златото, ще го пусна!
– Недей бе, луд, недей бе, недей! Ще ни убият турците, ще ни заколят!
Но лудият пак пуснал торбата.
– От Бога злато пада, от Бога злато пада! – завикал единият турчин.
– Спри се, бе! – скарал му се другият. – Не виждаш ли торбите –
наши са!
Като вдигнали главите си, какво да видят – лудият и умният се
свиват горе. Ядосал се тогава умният, блъснал лудия на земята.
– Не от Бога, а от главата си пада! – викнал умният и докато турците биели лудия, избягал надалече.
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разказана от Андрина Добрева
Когато човекът е бил направен,
нямало луна. Луната е направена
след човека. Тогавашните хора са
били много високи и много слаби.
Тези хора са се занимавали с работите на бога. Сега ги наричаме
жреци, а тогава жираци което ще
рече – каквото правят, го правят
вечер.
Тогава е живяла една баба, която
наричали Лечиковица. Тя единствено умеела да лекува хората по
безболезнен начин. Всяка вечер тя
месела луна в един леген с вода. С
лунната светлина, която се отмива
от водата, тя помагала на всички
болни хора да оздравеят.
Затова и Бог създал Луната, че да
има повече здраве сред хората.

разказана от Соня Георгиева
Ромите имат няколко празника, които
почитат по-специално.Единият от тях е
Ихтимя или Петровден. Празнува се на
втори февруари. Той е ден на детето.
Който има първородно мъжко дете, трябва
да намери петел и на сутринта да го заколи.Закачат главата му на вратата на дома
си, откъм кървавата страна се поръсва с
пепел и с кръвта му намазват цялата врата.За момичетата се правят мекици, пити
и се раздават.Това е завет оставен от Бога. Той е казал, че иначе ще порази всяка къща, в която има мъжка рожба.
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разказана от Александра Кирилова
Едно време турците решили да заличат целия цигански род – да
няма деца, да няма момчета. Тръгнали те от врата на врата, и където имало момче – убивали го.
Една циганка имала три годишен син. Зачудила се тя – как да го
спаси. Взела тя един петел и го заколила. Напръскала вратата с
неговата кръв. Минали войниците, видели кръвта и казали:
– Тука са минали! Няма момчета вече тука!
И така било спасено момчето.
Затова ние празнуваме Башнувден, защото нас циганите винаги
са ни гонили, както германците са ни правили на сапун, но все
сме оцелявали.

разказана от Иванка Стойчева
Имало едно време един цар, който нямал деца. Минала година, две, три след като се бил оженил, но дете все не се раждало.
Уплашили се царят и везирът – какво ще правят! Не бива царството без наследник да остане!
Един ден везирът казал:
-Царю, най-добре е да намерите някакво малко дете, изоставено
от родителите си и да обявим, че ви се е родил син. Щом детето е
изоставено, никой няма да го потърси и така няма да се разбере,
че наследникът не ви е кръвен син!
Съгласил се царят. Тръгнал на другия ден везирът със царските
хора и след дълго търсене успял да намери само едно дете – циганче, подхвърлено от бедните си родители, които били вретенарикопанари. Взел везирът детето и го отнесъл при царя. На другият
ден обявили, че царицата има син и цялото царство празнувало.
Минали двадесет години. Царят умрял и по традиция коронясали
за наследник момчето, което обявили за царски син.
Като станал цар, младежът взел старият везир и царската свита и
тръгнал да опознава своето царство. Много път изминали и един
ден стигнали до голяма гора. Спрял младият цар свитата си и се
огледал, огледал, па възкликнал.
-Ех, какви хубави върби - какви корита, какви копани, какви вретена стават от тях!
Като чул това старият везир веднага си спомнил за произхода на
младежа и си казал:
-Кръвта на вода не става!
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Имало едно време един мъж и
една жена. Те живеели сами, нямали
си дечица. Веднъж жената казала:
– Мъжо, върви вземи една тиквичка
от пазара!
А мъжът отвърнал:
– Дали ще ни стигнат парите?
– Ще стигнат, поне за една ще стигнат. Върви вземи една тиквичка, да
си я изпечем и изядем.
Отишъл мъжът, купил една тиквичка. Запалили огъня, сложили я върху
него. Зачервила се тиквата. Както се пекла – прас – спукала се. И
излезли от тиквата малки, малки дечица – момичета, момчета, от
хубави по-хубави.
Взела жената да плаче от радост. А мъжът я питал:
– Жено, какво ще ги правим тези деца? С какво ще ги нахраним?
– Не се страхувай, мъжо, може да сме бедни, но за една питка
брашно ще имаме!
Направила тя голяма, хубава питка, опекла я и после я начупила
– на това детенце малко, на онова детенце – малко, и за мъжа не
останало. Ядосал се той много. И като взел точилката, почнал да
бие децата. Уплашили се те. Едното под леглото, другото под шкафа, кой където намери се скрил. А после си плюли на петите и
избягали далече.
Заплакала жената:
– Защо би дечицата?! Ръцете ти да изсъхнат, какво ти направиха
децата, защо ги би?!
Плакала жената с глас. По едно време едно детенце, което се било
скрило в пеща се обадило:
– Мамо, мамо, недей да плачеш, аз съм тука!
Излязло детенцето от пещта, заплакала пак жената, но от радост.
Облекли детето, обули го и го приели като родна дъщеря.
Минало време, пораснало момичето. Взело за мъж едно богато
момче, направили голяма сватба. Направили на бабата и дядото
нова къща, дали им земя да работят, патки, кози, коне – всичко
им купил зетят. Заживели добре, и си живеят досега така.
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разказана от Ванеса Апостолова
Имало едно време един цар. Веднъж той решил ,че трябва да види как живеят неговите поданици – в мизерия или в охолство.
Преоблякъл се като селянин и тръгнал по пътищата на царството
си. Стигнал до един град и както вървял по улицата, чул от близката работилница на циганин-обущар тъжна песен, в която се
повтаряло само едно и също изречение “Сам си запуших късмета,
сам си запуших късмета!”
Влязал царят при обущаря и го попитал що за песен е тази, която
той пее.
-Не е песен, а самата истина! – отговорил циганинът-обущар –
Сънувах аз нощеска странен сън! Бях на небето и там съзрях хиляди чешми, а край тях стоеше хвърковат ангел. Поздравих го аз
и го запитах :“Какви са тези чешми?”.
А ангелът ми отговори: “Това са чешмите на щастието на хората”.
Постоях малко и се помолих на ангела: “Ще ме заведеш ли да видя
моята чешма?”.
“Може!”- съгласи се ангелът и ме поведе.
Вървяхме, вървяхме, най-подир стигнахме една ,която едва-едва
капеше.
“Това е твоята чешма.”-каза ми ангелът.
Огледах се наоколо – всичките други чешми шуртят със силни
струи! “А чии са тези , които така силно текат?” - запитах
“Това са чешмите на богатите хора –отговори ми ангелът – Ето
тази е на попа, шурти та се къса! А другата до нея, дето чак ще се
пръсне е на чорбаджията! Върви им късмета, нали виждаш?”
И като ми каза това, ангелът си тръгна. Озърнах се наоколо – няма никой! “Абе я да взема – рекох си – да бръкна с пръст в канелката на моята чешма, че да я поотпуша! Току-виж съм си пооправил късмета!”. Така и направих – но вместо да я отпуша, тя съвсем секна! Сам си запуших късмета!
Теб може и лъжа да ти се струва тази работа, пътниче, но допреди
да сънувам този сън, все имах по един-двама клиента на ден. Само че откак го сънувах, никой не се отбивал и децата ще трябва
да гладуват. Но сам съм си виновен – запуших си късмета!
Царят слушал, пък решил да провери дали е истина това, което
казва обущаря. Наредил той на своите войници да занесат на
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обущаря една пита, да я напълнят със жълтици и да кажат , че
царят праща този хляб за децата на циганина.
Като получил от войниците питата обущарят тръгнал да се прибира но пътьом се отбил при хоремагчията и решил да даде на
него питата.
-Много бял и хубав е този хляб, - рекъл си циганинът – но е малко!
По-добре да взема от кръчмаря чер хляб, само че два пъти повече! Само така ще нахраня всичките си деца!
Кръчмарят като видял хубавата пита, дал веднага хляб на сиромаха. На другият ден минал пак царят да види дали са изпълнили
заръката му и се изненадал като чул същата песен.
-Защо пееш същата песен, обущарю нали снощи царят ти прати
пита? Не я ли изяде?
-Ами аз дадох питата на кръчмаря, за да ми даде повечко хляб за
децата – отговорил обущарят – Те се наядоха хубаво, но какво ще
им занеса тази вечер, като пак никой не се е отбивал?
Вечерта царят отново пратил своите гавази, но този път с цяла
кокошка, вътре пак пълна с жълтици.
Като се прибирал за вкъщи обущарят отново минал покрай кръчмаря и пак решил да замени - този път кокошката - срещу повечко хляб. Кръчмарят взел кокошката и веднага му напълнил торбата с хляб. На другият ден царят отново чул същата песен.
-Как така,бе човек, нали снощи царят ти прати кокошка, а ти
продължаваш да пееш същата песен!
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Обяснил сиромахът на царя какво е направил и защо пак е тъжен.Тогава царят наредил на гавазите си да сложат кесия със
жълтици на моста, по който се прибира всяка вечер циганина.
На вечерта обущарят си тръгнал и стигнал до моста , спрял се и
си рекъл:
-Аз толкова години минавам по този мост, я да проверя мога ли
този път да мина със затворени очи.
Затворил очи и преминал, а гавазите взели обратно златото и
отишли да кажат на царя.
На другият ден царят отишъл при обущаря и му рекъл:
-Ей човече, наистина ти сам си си запушил късмета!
Отишъл след това при кръчмаря и го запитал дали е взел питата и
кокошката. Хоремагчията се уплашил от царя, признал си стореното:
-Простете, Ваше Величество! Знаех, че те са дар от вас, но ги взех
и задържах жълтиците! Веднага ще Ви ги върна!
-Не на мен, – отговорил му царят – а на обущаря ги занеси!
На другия ден край обущарницата на бедния циганин не се чувала тъжната песен “Сам си запуших късмета”.
-Какво е станало с теб, човече?- попитал го царят – Вече не пееш
за лошия си късмет.
-Няма да повярваш, пътниче! – отвърнал му циганинът, който така и не се досещал, че това е царя – но вчера се сънувах на същото място – при чешмите. Само че този път моята чешма шуртеше
силно. И тъкмо се събудих – чувам, че ми вика кръчмаря. Носи ми
две кесии с жълтици. Тъй и не ми обясни защо ми ги даде. Но сънят пак се сбъдна!
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разказана от Линка Даниелова

Ние сме имали цар, който се
е
казвал
цар
Ф ерон.
Най-верните приятели на
циганина тогава са били кучето и конят. При преминаването на Голямата река цар
Ферон поверил азбуката на
народа си на кучето. Но от
прилива успели да се избавят неколцина, а азбуката
ни – изяло я кучето.

разказана от Габриела Миланова
По старинен обичай в древността, циганското племе си избирало
за вожд най-старият от всички членове на племето. Лека полека
всички стари хора преминали през трона на циганският цар и
след това умирали.
Един ден вождът пак умрял и трябвало да се възцари найвъзрастният който се казвал Пис Мемиш. Името му означавало
“Лудия Мемиш” (”Пис” от турски –луд) и той наистина бил луд човек.
Събрали се всички пред саркофага на починалият вожд, а Пис
Мемиш започнал да нарежда:
-Скъпи вожде, ти като отидеш там горе на небето, където са нашите деди кажи им, че тук на земята вече управлява Пис Мемиш.
Друго не им казвай – те сами ще се сетят какво ще последва.
Така започнало разпадането на циганската държава, която отдавна не съществува.
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разказва Мюрвет Мустафова, майка на Шехрегюл Николаева
Ромите са 5-6 различни народа. Голяма част от тях са мюсюлмани – наричаме ги “хорохане рома” – “турски цигани”. Те не
са като истинските турци, които живеят в Кърджалийско, Разградско и други части. Турците са много набожни, почитат Корана и ходят на джамия, докато хорохане рома веднъж са набожни, друг път – не; веднъж ходят на джамия, друг път – не.
Някои хорохане рома – напр. тези в Сливен говорят както турски, така и ромски, а други – като хорохане рома от Плевенско,
Свищовско, Дряновско говорят само турски, забравили са ромския.
Парашкева Веселинова, майка на Зюмбюла Христова

Нашият квартал „Христо
Ботев” е стар Софийски
квартал. Преди се казваше
„Абесиния”. Тук живеят
роми от различни кланове
- Дасикане, Калайджии,
Василиченци, Калдараши
има и Джуревци. Баща ми
се е заселил в квартала някъде около 1957година.
Дошли са от „Факултета”.
Дасикане рома са български цигани, християни, циганикатунари. Аз съм от тях, а ще разкажа за калдарашитевретенари, което знам от баща ми. Техните бащи се местеха от
село в село. Някои са занаятчии, други - не. От всякъде ги пъдеха, събаряха им катуните. Като ги прогонеха от едно село, те
отиваха в друго, там правеха пак катуни. Но нали бяха бедни жените току направят някоя беля, откраднат някоя кокошка –
и ги пропъждат и от там. Така се скитаха от село в село.
По-точно те се занимаваха с гребенарство и конекрадство.
Например от Плевенско открадват някои коне, правят им фалшиви белези и отиват в Пловдивско. Там ги продават,
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открадват други коне и ги продават. Но така попадаха бързо в
затвора, оставяха жените си и малките си деца без прехрана…
Дедите им се женеха, като продаваха и купуваха момичетата.
Едно момиче може и да се влюби в някого, да го обича много,
но ще се ожени за него само ако разреши баща й. А бащите гледаха това кой ще даде повече пари за момичето. Веднъж, когато бях малка, питах баща си: „Защо правят така?” Той ми обясни, че този обичай е останал от турско време. Турците са правили така и те са го прехванали от тях.
Когато са възниквали спорове между калдарашите, се образувал цигански съд – мешере. Събирали се няколко старейшини и разрешавали спора. Например – някой открадне младо момиче. Мешерето го привиква и го наказва да плати два пъти повисока цена от нормалната. Ако той е нямал пари или не е искал да се подчини – стигало се е и до убийства.
Други цигани катунари са бургуджиите. Те не са се движели с
каруци, а с коне. Натоварвали багажа си на коня, 5-6 семейства
с 5-6 коня и тръгвали към някое село. И те са имали палатки,
със специални дървета, точно отсечените, така че да се сглобяват и да образуват катун. Когато се пренасяли от едно село в
друго, те вземали и дърветата, а не сечели нови.
Бургуджиите също се женели като продавали и купували
жени. Само че не целогодишно, като нас, а на специален ден.
Събирали се на Голяма Богородица – 28 август по 50-100 катуна
и там стават пазарлъците за момичета. Всяко момиче се обличало празнично, било голям празник.
Има и още едни цигани-катунари с християнска вяра – джезведжии. И те са катунари, бащите им са ходили от село в село. Изхранвали са се като са правели джезвета. Те се събирали всеки
четвъртък за да си продават и препродават момичетата. Това
са все дасикане рома.
По особени цигани-катунари са решетарите. Те също са пътували, но са били мюсюлмани, турски цигани. Правели са решета, с
които се сее боб, леща и други.
Циганите-катунари скитали през лятото. Зимно време, щом почнело да се захлажда, те наемали празни къщи в някое село и
там прекарвали снежните месеци. Но щом минело Сирни Заговезни и времето се постоплело – тръгвали пак. Така живеели до
началото на 50-те години, когато излязло министерско постановление всички цигани да уседнат.
За Василиченци знам малко, те не общуват много с нас, но
обичаите им са ромски, докато за Джуревците, те са нито българи, нито роми. От смесени бракове са. Обичаите им са както
български, така и ромски.
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Сватбите
празнуват
като нас циганите, а
другите обичаи са български. Повечето от тях
са християни и обичаите им са християнски.
И те не общуват много
с нас, затова не мога да
разкажа повече за тях.
Ние, ромите, имаме
много празници. Найпразнуван е Банго Васили – Васильовден.
Той се празнувал от
всички роми, но най-много от бургуджиите. Те имали обичай на
Банго Васили (13 /14.01) да изкарват на показ всичките пари,
накити, скъпоценности, които имали. Изкарвали ги навън, окачали ги на някое дърво и им правели заклинания. Но имало и
много лоши хора, които използвали това и крадяли изложените
богатства.
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събрани от Йона Венакиева, Богомил Василов, Маринела Ковачева

Данка цуцуманка
1. Данка цуцуманка, мале ле
много хубаво момиче.
Пр. Оф ще умра
От рак ще се разболея
Изяде ме бе
Изпи ме бе
С нейните хубави големи коси
2. Хем иде майко
хем идва с червени чехли и играе
Пр. …..
3. Хайде да вървим, майко
да вървим за снаха нея да взема,
искам я и за нея ще умра.

Пиян
1. Пиян (3), напих се (2)
Какво отваряш,
татко, вратата?
Ти за мен какво казваше
Нея да взема.
Татко, за мен какво казваш,
че без нея не мога да живея.
2. Момиче, аз за теб пея
за тебе момиче
млад ще умра.
Какво сега за теб пея.
Пиян (3), напих се. (2)
3. Абе, тате,
аз нея искам
абе тате,
нея да взема,
абе, тате
аз без нея не мога да живея.
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Хубава жена ще си взема
Каруца и кон аз ще дам,
Хубава жена ще си взема.
Пр.: Дай, дай …
че аз ще умра
2. Триста лева аз ще дам
бяла жена аз да си взема.
Пр.: …
3. Камшика аз ще продам
добра жена да си взема.

Рано е станала
Рано е станала
Младата ми булка,
Рано сутринта
по бялата роса,
на свекъра си
вода полива.
И съня си разказва:
“Чуй ме, бе тате,
снощи сън съм сънувала
на къщата четирите и стени падат”
“Не бой се бе татко,
сънят е за нощта”.
Мина ден, минаха два,
Падна булката и се разболя.
Докарали червен файтон
с бели коне.
И я закарали при баш големия доктор
И докторът казал:
“Не бой се, бе старче,
снаха ти не е толкова болна,
тя е болна от мераци”.
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Отдолу иде една девойка
1. Отдолу иде една девойка (2)
една девойка като българче (2)
Пр.: Абе, момиче, от хубаво по-хубаво
Аз те искам и ще те взема (2)
2. На ухото и червено цвете
На рамото и бели котли
Пр.: …

Хайде, момиче, с мен на пазара
1. Хайде момиче с мен на пазара
да ти взема каквото ти душа поиска
Пр.: А-а каквото ти душа поиска
2. Хайде, момиче, с мен на пазара
да ти взема едни червени чехли,
чехли и една червена рокля.
Пр.: …..

Хубаво момиче
1. Ти, девойче
чернокосо,
с тънки вежди,
с хубава снага.
2. Слушайте бе, момчета,
слушайте, момичета,
душата си ще дам
само тя да ме иска.
3. Ти бре, момче,
ти бе, хубавецо,
с дебели вежди,
с хубава снага.
4. На тебе душата си ще дам
и друг не искам (2)
и само теб ще взема.
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Имам, Господи, една майка
1. Имам, Господи, една майка
Тя за мен е много болна
Пр.: Чуй ме, Снежо,
Чуй ме, черно.
2. Имам, Господи, една дъщеря
Тя за мен е много сладка
Пр.: …
3. Имам, Господи, едно момче
То за мен е много
болно.

Три камбани биеха
1. Три камбани биеха
малко дете плачеше
за майка си пита
Пр.: Мамо ма,
Защо ме остави?
Мамо ма,
Защо ме остави?
2. Малко момче
за майка си пита
“Ще умра, чуй ме, Господи”
Пр.: …
3. Малко момче
за майка си пита
“Къде е сега тя?”
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Искам, мамо
Искам, мамо да си купя
Нови дрехи, да си купя
Нови дрехи, нови чехли.
Бяла блуза със герданче,
Сини обеци, коланче.
Да си купя, да се гиздя
С нови дрехи.
Искам, мамо, искам, мамо,
Нови дрехи, нови чехли.
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