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ФРЪКНАЛИ СА МОМНЕЛЕ
Фръкнали са два гълъба, Добро, доброджанке,
горе хвърчат долу гледат, Добро, доброджанке,
долу гледат де да кацнат, Добро, доброджанке,
кацнали са у Добрини, Добро, доброджанке.
Де ги съзря мома Добра, Добро, доброджанке,
с крака тропа с ръце пляска, Добро, доброджан
да разпъди два гълъба, Добро, доброджанке,
не са плашат два гълъба, Добро, доброджанке.
То не било два гълъба, Добро, доброджанке,
а най били два ергеня, Добро, доброджанке,
два ергеня два сокола, Добро, доброджанке,
два ергеня женоаре, доброджанке.
Тръгнали са два ергеня, Добро, доброджанке,
да оглеждат мома Добра, Добро, доброджанке,
да оглеждат мома Добра, Добро, доброджанке,
за невяста да я искат, Добро, доброджанке.

Коледни хлябове от с. Средище

КОЛЕДАРСКА ПЕСЕН
Събрали ми съ, прибрали ми съ,
/ повтаря се
ей Добри, момньо льо, коладе ле
след всеки стих/
се избор момци, се коладници.
Издумавъ съ, избутъв съ ай дъ си идим ей татък долу,
ей татък долу на Дойнин двори,
на Дойнин двори на чимшир порти.
Чи пулопава, дваж путропава,
дано си излези убава Дойна.
Не си излези убава Дойна,
най-си излези Дойнина буля.
Дойнина буля момците дума:
-Ви момци, момци, се избор момци,
убава Дойна болна си лежи,
болна си лежи, болна поиска,
от листом дуля, от лоза грозде.
Кой ще съ емни, емни нъемни,
да си уткъсни ут листом дуля,
ут листом дуля, ут лоза грозди?
Чи съй наелу Дойнино либе,
че си уткъсна от листом дуля
от листом дуля, от лоза грозде.

Коледари от
с. Средище
24.12.2008 г.

ГЕРГИ МАЛЯ ДУМА
/лазарска песен/

Герги маля дума:
-Мале, мила мале,
мале, ужени мъ,
мале, задоми мъ,
Къща ми напръи
нъ равнъ мугилъ дету вятър ни вей,
дету прау ни пада.
Дъ ни съ нъпраши
Гергивуту булчи
пут пъструту булу,
аленуту сукну.

СЛЕЗНАЛО МОМЧЕ ГОРНЯЧЕ

Слезнало момче горняче
отгоре от планината,
сиви говеда да кара,
да кара, да ги продава.
Продало ги е за триста,
купило гайда за двеста,
дето минело свирело,
младите булки любело.
Младите булки любело,
малките моми лъгало,
излъга Станка чичова
най-баш момата в селото.

Че я поведе, поведе,
в гора зелена заведе.
На дърво пее славейче,
славейче пее, говори....
-Върни са, Станке, върни са
това е момче годено,
това е момче годено,
годено и е женено.

Фолклорна група "Средишка огърлица " с ръководител г-жа
Румяна Стефанова - пом. директор в ОУ "Цанко Церковски "

НАСПА ЛИ СЕ, ЛЮБЕ ЛЕ
Наспа ли се, любе ле,
два вечера без мене
на третата аз дойдох
армаган ти донесох.
На третата аз дойдох,
армаган ти донесох,
жълта дюля с листата
бяло грозде с росата.
Кога в къщи аз дойдох,
какво да видя, любе ле,
меки дюшеци послани,
възглавки разхвърляни,
възглавки разхвърляни,
герданчето скъсано,
герданчето скъсано,
на дюшека пръснато.

МАЛКИТЕ МОМИ
Малките моми в село Средище
дялба делили на ергените,
на всяка мома по един ерген,
дебела Гроздана никой я не рачи.
Аз като отидох във нащо село,
със два коша круши и булка да си търся,
по пътя срещнах малките моми,
най отпред вървеше дебела Гроздана.
Де Гроздана мине земя се превива,
кой отде я срещне от път се отбива,
тя като ме видя и при мене дойде,
и при мене дойде и на мене дума:
-Дай ми, момко, дай ми,
двата коша с круши,
крушите изяждам,
за тебе се женя.
А момите викат, викат и се смеят:
- Халал да тий, момко, дебела Гроздана!
Халал да тий, момко, дебела Гроздана,
крушите изяде, пази си ушите!

01.06.2009 г. -Ден на детето. Ученици от И и IVкл. сучителките
Диана Борисова (в дясно)и Шенгюл Акъ (в ляво)

СЪБРАЛИ МИ СА МАЛКИТЕ МОМИ
Събрали ми са, мамо, малките моми,
малките моми, мамо, млади невясти.
Кавали свирят, мамо, тъпани бият
старо и младо, мамо, хоро играе.
Облякох таз, мамо, нова премяна
и аз на хоро, мамо, не трая,
гледам да видя, мамо, моето либе,
моето либе, мамо, хубава Велка.
Какво да видя, мамо, хубава Велка
хоро играе, мамо, до друго либе
нито ме с очи, мамо мамо барем поглежда,
нито ме с уста, мамо, дума продума.
Ах, че се хванах, мамо, до друга мома,
до друга мома, мамо от друго село
като ме видя, мамо, хубава Велка
при мене дойде, мамо, до мене се хвана.

ДОБРА ИЗ ПЪТЯ ВЪРВЕШЕ
Добра из пътя вървеше
из това тясно сукаче,
на сред сукаче пърмаче,
на пърмачето славейче.
Славейче пее говори:
- Вземи ма, Добро,вземи ма
вземи ма, Добро, вземи ма
във ваща малка градинка.
Сутрина рано ще пея,
ще пея да та събуждам,
вечера късно ще пея
ще пея да та приспивам.

Руси Стефанов (ръководител на III и IV гр.,
изучаващи СИП "Фолклор на етносите в България
- ромски фолклор") с учениците Сениха Бейзат V111 кл. и Яница Добромирова - V кл.

МЪРИ ТОЙНЕ ЛЕ, ТУДОРКЕ
Мъри Тойне ле, Тудорке,
мьри, мило, байново,
мъри, какво прави кака ти,
че се по двори не вижда?
Мъри, какво прави кака ти,
че се по двори не вижда?
-Байне ле, бати, Иване,
снощи гости имахме,
снощи, байне, кака сгодихме,
сгодихме и оженихме.
Снощи, байне, кака сгодихме
сгодихме и оженихме.
Мъри Тойне ле, Тудорке,
мъри, мило, байново
кака ти е, Тойне, сгодена,
ти си, Тудорке, момата.
Кака ти е сгодена,
ти си, Тудорке, момата
Много си, Тойне, хубава
хем бяла, хем и червена,
хайде да се двама вземеме,
че сме си лика прилика.
Хайде да се двама вземеме,
че сме си лика прилика.

Фуста от с. Средище
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НЕДОЛЬО, ЛАЗАРКИНЬО ЛЬО
Недольо, лазаркиньо льо,
гиди лазарска ябълка
стига ми лъга момчето,
момчето-малък Иванчо.
То не знае делник понеделник,
ни когай света неделя.
Вчера ми било неделя,
пък той го сторил пунделник.
Упрегнал сиви биволи,
отишел оран да оре,
обърнал бразди и повторил
и се на бога помолил...
-Бре Боже, бре мили Боже,
счупи ми, Боже, ралото,
ралото и копралята
във село ази да ида.
Неда на пътя да срещна,
да гледам, да са нагледам,
да гледам, да са нагледам,
да думам, да са надумам.

Ученици от IV кл. на Втория
областен фестивал на
руската песен
Силистра, 27.05.2009 г.

ПЕСЕН ЗА ДОБРУДЖА
Ширнали сай, мамо,
добруджански нивя,
как да не сс радваш
на тази благина.
Слънцето ги гали,
класовете златни
дет ни хранят, мамо,
с шепи благодатни.
Всяка къща, мамо,
радост да я дари,
щом са пълни, мамо,
високи хамбари.
Па наесен, мамо,
пращай годежари,
при мойта бяла Неда
тя да ми пристане.
Че е бяла Неда,
мома над момите,
очите и сини
като висините.
Косите и, мамо,
златен клас на нива,
снагата и, мамо,
кат на самодива.
Насред село, мамо,
долу на мегдана
ша направим, мамо,
сватба най-голяма.
Сватбарите, мамо,
ша ядат и пият,
песни са ша пеят,
хора ша са вият.

ЕНИЧАРИ ХОДЯТ МАМО
Еничари ходят, мамо,
от село на село,
мъжки рожби вземат, мамо,
еничари правят.
Мъжки рожби вземат, мамо,
еничари правят.
Взели кого взели, мамо,
взели и Стоила,
а Стоил си беше, мамо,
едничък на майка.
А Стоил си беше, мамо,
едничък на майка.
Плакала е много годин
Стоиловата майка,
все за Стоил тя си мисли,
дребни сълзи рони.
Все за Стоил тя си мисли,
дребни сълзи рони.
Плакала е много годин,
три пъти по седем,
коси вече побелели,
очите и изтекли.
Коси вече побелели,
очите и изтекли.

НИКОЛА ДУМА НА РАДА
Никола дума на Рада:
-Радо льо, любе, Радо льо,
ази ша ида надолу,
надолу към Ямбол града.
Ша ида, Радо, да карам
кирия тежко желязо,
ръчай поръчай, любе ле,
какво на тебе да купя.
Рада Никола думаше:
-Я лъжи, любе, кого щеш,
ти няма, любе, да идеш
надолу към Ямбол града.
Ми най ще идеш, любе ле,
нагоре къмту Балкана,
нагоре къмту Балкана,
към тая Стара планина.
Отбор дружина да водиш,
дружина верни хайдути,
не бой се, любе, Никола,
аз ша та чакам дочакам.

16

БАРЕМ СА ЕРГЕН, МАМО, НАХОДИХ
Барем са ерген, мамо, находих,
хубави моми, мамо, полюбих,
хубави моми, мамо, полюбих,
хубави моми, мамо, гиздави.
Бели червени, мамо, ямболки,
тънки високи, мамо, сливнянки,
тънки високи, мамо, сливнянки,
чернооки, мамо, добруджанки.
Ергенлък, мамо мъри, пашалък
маминство й, мамо мъри, везирство
моминство й, мамо мъри, везирство,
венчило й, мамо мъри, чернило.

ПРОВИКНАЛ СЕ Е НИКОЛА
Провикнал се е Никола,
провикнал се е Николчо.
от връх от Стара планина
от Игликова поляна:
-Изкарвай, Гано, говеда,
вашите, Гано, нашите,
вашите, Гано, нашите,
чичови брези биволи,
ша ида да ги продавам,
дано ти сърце откупя.
Изкарвай, Гано, говеда
чичови брези биволи.
Гана Никола думаше:
-Любе, Никола, Николчо,
сърце за пари не давам,
сърце за сърце менявам.
-Изкарвай, Гано, говеда
вашите, Гано, нашите.

СНОЩИ ХОДИХ, МИЛА МАМО
Снощи ходих, мила мамо,
край селото на чешмата,
там заварих малка мома,
малка мома Еленчица.
Аз се чудя и се мая,
що да сторя, та не зная,
че и грабнах бели менци,
бели менци с кобилица.
Продума ми Еленчица:
-Ой тай тебе, лудо младо,
що се чудиш и се маеш,
що да сториш , та не знаеш.
Че грабни ми пъстра китка,
пъстра китка, бял трендафил,
бяло лице целуни ма,
тънка снага прегърни ма,
тънка снага прегърни ма,
та у вази заведи ма.

КАКВО СЪМ Л Ю Б Е ЗАЛЮБИЛ
Какво съм любе залюбил, мале мо.
на лице бяло и червено, мале мо/2/
на снага тънко и високо, мале мо.
Когато песен запее, мале мо,
всичките птички замлъкват, мале мо/2/
всичките цветя разцъфват, мале мо.
Ща ида нея да взема, мале мо,
слънце у нази да грейне, мале мо /2/
цветя у нази да цъфнат, мале мо.

КАКВО СЪМ ЛЮБЕ ЗАЛЮБИЛ
Какво съм любе залюбил, мале мо,
на лице бяло и червено, мале мо/2/
на снага тънко и високо, мале мо.
Когато песен запее, мале мо,
всичките птички замлъкват, мале мо/2/
всичките цветя разцъфват, мале мо.
Ща ида нея да взема, мале мо,
слънце у нази да грейне, мале мо /2/
цветя у нази да цъфнат, мале мо.

БАИНО ЛЕ, БАТЕ ИВАНЕ
Байно ле, бате Иване,
снощи съм гости имала,
дали са гости незнайни,
или са гости сборяни.
Ни ядат, холан, ни пият,
все мене, байно, поглеждат,
чудя се, байно, мая се,
какви си гости посрещам.
Калино, моме, хубава
нито са гости незнайни,
нито са гости незнайни,
нито са гости сборяни.
А най са гости сватбари,
ази ги, любе, изпратих,
за тебе, любе, да питат,
да питат, да та поискат.

СВАТБЕНИ
ПЕСНИ
И
ОБИЧАИ

Я ИЗГРЕИ, СЛЪНЧО ЛЕ
Я изгрей, Слънчо,
Слънчо, Слънчице,
сутрин ми рано,
рано у ниделя,
на моминските
Слънчо прозорци.
Да видиш, Слънчо,
Слънчо, Слънчице,
как става, Слънчо,
жива раздялба,
как ми са утделя
чедо от мама.
Мър нел тий свидно,
свидно, Русанке,
за твойта майка,
за тоюу тейну,
иа тойте братя
и милни сестри.
Чуздата майка,
мъри Русанке,
чуздата майка
майка не става,
чуздия тейно
тейно не става.

ПЕСЕН НА ЗАСЕВКИ У
МЛАДОЖЕНКАТА
Трепнали са девет сита,
девет сита търсинени.
Не са били девет сита,
девет сита търсинениНай-са били девет булки,
заплакали девет майки,
заплакалай млада булка,
дет съ дели ут майка и баща.

Костюм за ромска сватба
"биндапъл"
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Булка от с. Средище

ГУРСКА СВАТБА
В моето село Посев живеят турци. Ходила съм на сватба в
селото три пъти. Беше ми много интересно.
Баба ми е разказвала за стародавната турска сватба. Тя се
празнувала три дни. Първата вечер в дома на бъдещата булка се
събирали само жени и моми. Младоженката се обличала в турска
носия: риза, шалвари, елече. Косата и била прибрана със
забрадка. В полукръг около челото по забрадката били зашити
златни парички. През тази първа вечер се къносвали пръстите
на булката. По време на къносването жените пеели. В шепите на
момичето слагали пари, които привързвали с кърпа. На другата
сутрин жените развързвали кърпите и приятелките на булката
си поделяли парите.
Същата вечер в дома на момчето се давала вечеря / „софра"/
за гостите, пристигнали за сватбата Родителите на зетя го
дарували. След това родителите слагали пред сина си една кофа
с вода. Синът я ритвал и побягвал. Приятелите му, които са дошли
за сватбата, го гонели. Щом го уловели, го водели в пивницата
за да им поръча лимонада.
Мелис Турхан Изет VI клас

Младоженци ром и
от с. Средище
(20.06.2009 г.)
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ЛЮБОВТА

ТИ

ЗА

МЕН

ромска сватбена песен от с. Средище
Любовта ти за мен е измяна,
тъй съм те обикнал.
Ако ще ме търпиш, търпи,
тъй съм се унесъл.
Удари с ръка светлата ми надежда,
но на това единство началото
ще се върне, ще се върне,
ще се върне, разбира се.
Ти си венец за главата ми
и свидна за очите ми,
ти си за любовта ми цяр,
ти си за грижите ми лек,
ти си един живот, един век,
една истина.
Заради тебе съм на тоз хал.
издири: Есмегюл Сабри Хюсеин

В

ТЕБЕЛУДО

СЕ

ВЛЮБИХ

ромска сватбена песен от с. Средище

Едно парче акъл имах
и него ти взема.
В тебе тъй лудо се влюбих
и има си причина.
От летящите птици те ревнувам
и като твоя сянка съм.
Не мога да се откажа, хубавице моя,
в твоя огън съм.
Черна магия ми направи,
сляпо съм влюбен в теб.
Как ти повярвах,
че никого не виждам?
издири: Есмегюл Сабри Хюсеин

ЛЕЧЕБНИ
ПРАКТИКИ

ЛЕКУВАНЕ НА БРАДАВИЦИ
Преди известно време посетих дома на леля Иванка
Михалева, която живее на улица „Доростол" №17 в моето село
Средище.
Случайно заварих там Мария Василева Атанасова на 77
години, от същото село. Леля Иванка лекуваше брадавиците,
излезли по ръцете на Мария. Моето посещение видимо зарадва
домакинята. Тя каза, че много ме обича и че ако открадна от нея
думите, които произнася, за да унищожи брадавиците, вече и аз
ще имам тази сила. През живота си кражба не съм извършвала,
но този път извърших и то на заклинателни слова. Леля Иванка
произнасяше шепнешком думите, но аз ги разгадах.
"Когато се отвържат тези девет възела, тогаз да изсъхнат
брадавиците!"
Произнасяйки тези думи /девет пъти/ леля Иванка хващаше
по едно възелче от предварително навързаните девет такива на
червен вълнен конец.
После леля Иванка заръча на болната да „тури" /сложи/
червения конец с възлите под камък.
След това лечителката взе клонче от черна трънка с много
шипчета /трънчета/ .Започна да отчупва от трънчетата и да
произнася:
„Когато изсъхне тоз трън,
тогаз да изсъхнат тез брадавици!"
Заръча трънът да се сложи под керемидите.
Месец по-късно срещнах болната. От брадавиците нямаше
следа.
Яница Добромирова Ковачева V клас
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ЛЕКУВАНЕ ОТ УРОКИ
/лоши очи/
Когато мама сметне, че съм урочасан /боли ме много главата,
повръща ми се, спи ми се/ с езика си близва три пъти челото ми
и поплюва в ляво и дясно на мен. Ако челото ми е солено/мама
усеща с езика/, то аз съм урочасан. После ме кара да погледна
през прозореца към птиците, за да може заедно с тях да излетят
и уроките.
Щом не ми мине с мама отиваме у баба Афизе, която ми
чете молитва против уроки. Ако баба Афизе се прозява, когато
чете молитвата и и се доспи то значи, че наистина съм урочасан.
Молитвата не се казва на глас. Шепне се в ухото.
Мюстеджеб Салим Ахмед VIII клас

Февзие Неин и
Мюстеджеб Сап им по
време на седянката в
училището.

Кухня в ромска къща

ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ
„Ако искате -вярвайте,
ако не искате-не вярвайте!"
Тази зима се разболях. Мама ме заведе при личния ни лекар
доктор Ошнут Бекир. Той ми изписа лекарства, даде ми и
домашен отпуск. Предупреди ме да си пазя гърлото - д а не дишам
студен въздух, да не пия газирани напитки и студена вода. Мама
и татко излизаха сутрин за работа. Стоя си сама у дома....
Понеже имах температура, все ми се искаше да си пийна
нещо студено. В хладилника открих кока-кола. Пийнах си. След
няколко часа отидох у баба, защото усетих, че нещо драска, боде,
щипе в гърлото ми. Споделих с баба, тя ме нахока и извади от
една кутийка нов дамски чорапогащник. Уви ми го около врата,
завърза го и ми заръча три дни да не го махам.
Така и направих. След три дни гърлото ми мина. Казах за
този нов начин на лечение на моите приятелки. Всички, които
опитаха оздравяха.
Повярвайте, чорапогащите лекуват!
Ако искате -вярвайте,
Ако искате-недейте.
Сениха Бейзат Исмаил-VIII клас

ЛЕКУВАНЕ НА БОЛНИ СЛИВИЦИ
Казвам се Ани Емилова Янкова. От село Давидово съм.
Баща ми е починал и моята баба Хатче Мехмедова Ибрямова ми
предаде лечителските си умения чрез трикратно поплюване в
устата ми.
За лекуване на болни сливици ми са необходими олио и
забрадка /чембер/. Забрадката прегъвам няколко пъти, за да се
обрзува лента. На лентата правя три възела, разположени в
средата.
Болният сяда на пода. Започвам да масажирам врата му с
олиото. След масажа вземам кърпата. Слагам я на врата на
болния, като с двата крайни възела подпирам сливиците. Три
пъти повдигам главата на болния с кърпата. Свалям кърпата,
поплювам врата на болния и хвърлям чембера в ъгъла на вратата,
за да излезе болестта навън и човекът да оздравее.
Болният трябва да погледне през прозореца, да види
птиците които летят, за да отлети заедно с тях болестта му. После
хвърля монета с думите: „Цяр да става".
Ани Емилова Янкова VIII клас

Ани Емилова облечена в ромска
носия, закупена със средства от
проекта.
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„ИМОТНА ТАВА"
Устойчива лечебна практика против страх в моето село
Давидово е „имотна тава". Всеки може да я приложи, стига да
има у дома си тава. Какви са изискванията към тавата?
Тавата трябва да е предавана от поколение на поколение,
т.е. да е наследявана. Трябва да е употребявана, да е слагана върху
открит огън и да има отвън /на дъното/ нагар /сажди/.
С ножче остъргвам част от нагара. Събирам тези сажди,
сипвам ги в чаша с вода и давам на уплашения да пие. Той трябва
да изпие с водата и саждите.
Водата от чашата се изпива на три пъти.

Севгюзел Стоянова Добрева VIII клас

Авторката като "директор " на училището
в Деня на ученическото самоуправление.

33

ПРИКАЗКИ
И
ПРЕДАНИЯ

СТАРЕЦЪТ И ЗМИЯТА
Имало едно време един дядо и една баба. Те живеели в
бордей. Били много бедни. Дядото продавал дърва. Сечал дърва
в гората, продавал ги. Веднъж намерил момче в гората, осиновил
го. Когато пораснало, започнало да им помага.
Веднъж пред дядото се появила една змия и го попитала: „
Трудно ли ти е?"
„ От мизерията се прехранвам"- казал той.
Змията му подарила един алтън. Всеки ден змията му
подарявала по един алтън. Дядото си направил къща, станал
по-богат. Направил си сарай, но не можел вече да ходи в гората.
Ходел осиновеният му син. Дядото разказал за змията. Момчето
искало да вземе богатството. Отишъл в гората с брадва. Наранява
змията. Змията убива момчето. Старият отива да търси момчето
в същата гора. Змията излиза пред стареца и пита:
- Кого търсиш? Синът ти ли е по-мил, или моята опашка
/куйрук/?
- Старецът казал: „За куйрука".
Змията го оставила жив, но му забранила да влиза в гората.
Разказал: Курбан Мемиш, с.Давидово
Записал: Ани Емилова- VIII клас
Стилизиран вариант на Румяна Стефанова

ПРЕДАНИЕ ЗА ГОЛЯМАТА ПЕЩЕРА
Говори се, че в нея са се крили хай дути. Веднъж преследвани,
те били принудени да минат през някаква река/ подземна?/. И
излезли при една от скалите на с.Стрелково. Казват, че които са
пили вода от Кабаивановия кладенец, фактически са пили от
водите на тази подземна река.

МЕСТНОСТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.СРЕДИЩЕ
Най-близо до селото, в североизточна посока се намира
местноста „ Пунарджик. " Някога там е имало изворче, а сегабелокаменна чешма.
Наименованието идва от турски: пунар-означава „кладенец",
„извор".
Юрт лука / от турски „юрт" - празен двор, запустял двор/.
Преди повече от 100 години там е било разположено
с.Давидово. По времето на ТКЗС, там е създадена зеленчукова
градина.
Информатор: Стоян Стоянов Сечков
Записал: Арзу Женгис-П клас

Дневна стая в
ромска къща
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ПРИКАЗКА БЕЗКРАЙ
Имало едно време едно мече с червено елече. На елечето
имало джобче. В джобчето имало книжка. На книжката пишело:
„ Имало едно време едно мече с червено елече .."

Приказката издири и записа:
Таркан Салят Сали - IV клас

Роми калаиджии на гости в с. Средище

ДЕТСКИ АРМЕНСКИ ПЕСНИЧКИ И БРОЕНКИ
„Врано, врано, вранке,хванахме черната гарга.
Изпържихме я с масалце и я дадохме на кръсницата да я яде,
после излетя".
„ Слънце, слънце, излез навън, една шепа стафиди на теб
ще ти дам".

СТИХОТВОРЕНИЕ
„Патенце, патенце,
с червени крилца,
- Аз отивам-казва,
клатушкайки сехрана да подготвя на малките деца;
Моите деца трябва да бъдат
с чисти крачета,
а, пък детските личица
са мръснички"
Такухи Апелян

Коледни картички, изработени от ученици
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Коледна трапеца
от с. Средище 24.12.2008 г.
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Лекуване на
брадавици

КУКЕРИ В СРЕДИЩЕ
По т р а д и ц и я кукери обхождат с . С р е д и щ е на месни
заговезни. Кукерската дружина влиза във всеки дом. Стопаните
даряват кукерите с кърпа, пари и месо.
Няколко дни преди заговезни кукерската дружина се събира
на края на селото и раздрънква траките. По този начин известява
на жителите, че наближават заговезни и започва гоненето на
злите духове.
Вечерта маски ходят по домовете и удрят леко по гърба
стопаните със сопите си за здраве. Забранено е домакините да
пипат дрехите на маскираните, както и да им свалят маските.
Маскираните имат право на защита с ритуалните таяги.
Ежегодно /и днес/ в с.Средище се палят ритуални огньове,
наречени пашпалиги. Подготовката за пашпалигата започва
десетина дни по-рано от датата на заговялката. Младежи в
предженитбена възраст събират оглозгани от животните
ц а р е в и ч а к / ц а р е в и ч н и с т ъ б л а / , както и друга горяща
растителност. Подреждат ги на куп / клада/. Щом се свечери на
празника - палят пашпалигата. Излизат всички обитатели на
къщите, намиращи се наблизо. Мъжете носят вино и ракия, а
ж е н и т е б а н и ц и или с л а д к и . Н а р е ж д а т се в кръг около
пашпалигата. Младите мъже и ергени започват да хвърлят
стрелки, направени от леска. Хвърлянето става с помощта на
пръчки: на едната пръчка се поставя стрелката, която се запалва
от огъня. Тя се удря в друга и стрелката излита. Хвърлящият
стрелката казва: „ Кюр, кюр, дядо Господи, туй за мойта
любовница", „ Кюр, кюр дядо Господи, туй за мойто здраве".
Изброяват се всички близки. Смята се, че ако стрелката наречена
на брата, например, излети най-високо, то той ще бъде най-здрав
през годината.
След като кладата изгори и остане само жар и пепел,
присъстващите прескачат жаравата за здраве.
40

Емил Георгиев- VIII клас

СЕДЯНКА
Някога в селата щом се засеняло се „викала седянка". Тогава
привършвала кърската /на нивата / работа, мъжете и жените
оставали у дома си и започвапида се подготвят за зимата. Жените
се захващали с ръкоделие-предели вълната, влизали в становете
да тъкат черги и завивки, плетяли чорапи, нашивали ковори и
други. Настъпвало време за веселба, за срещи между младите.
Седянката се свиквала вкъщи, където има мома /девойка за
женене/. Момата канела близки приятелки у дома си. Те
пристигали привечер с ръкоделия. Момичетата работели и пеели
песни, смеели се.Домакинята ги черпела с пуканки, сушенки,
медена халва, печени семки, варена тиква. Щом се стъмнело
домакините запалвали газената лампа и сръчните момински ръце
продължавали да работят.
Пристигали момците. Те предварително научавали къде е
седянката. Всеки момък сядал до избраната от него мома.
Младите си приказвали и се закачали. Често момците държали
плитките на момите. Пеели песни, играели хора и ръченица.
Случвало се от седянката мома да пристане на ерген и да се
омъжи без знанието и разрешението на родителите си.
Към полунощ седянката се разтурвала. Бащата на домакинята
изпровождал гостенките до домовете им.
На следващата вечер седянката „се викала" в друга къща.
Записа Гюлсевим Недялкова Димова
Информатор: Стоян Сечков

08.05.2009 г. - татарски празник "Тепреш "

Гергьовден в с. Средище
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УЧЕНИЧЕСКО
ТВОРЧЕСТВО

„Малката кибритопродавачка"
/ преразказ от името на героинята /
През последната вечер на годината снегът валеше силно и
тъмнината все повече се сгъстяваше.
В този студ и тъма аз бродех из улиците без шапка и с боси
крака.
Имах едни стари скъсани чехли от майка ми, но единия
изгубих, когато пресичах улицата, а другият бе грабнат от едно
бездомно дете. Аз вървях с посинели от студ крачка. През целия
ден никой не купи кибрит от мен, не ми даде парица. Не обръщах
внимание на нищо. Мислех само за това, че е Нова година!
Седнах да си почина в един ъгъл. Нямаше смисъл даде прибирам
в къщи — не беше по топло и татко, щеше да ме бие, защото не
съм продала нито един кибрит.
След дълго двоумене, аз запалих клечка да се стопля и в
пламъка видях печка, излъчваща много топлина. Посегнах да се
сгрея, клечката угасна и всичко изчезна. Запалих втора клечка и
зърнах чудна трапеза. От нея скочи и тръгна към мен печена гъска.
В пламъка на третата клечка забелязах приказна елха с много
свещи, гирлянди и играчки.
Една звезда падна и аз помислих, че някой умира. Запалих
четвъртата клечка. В светлината зърнах баба. За да не се отиде и
тя, запалих всички клечки. Огънят и светлината бяха прекрасни.
Двете с баба се издигнахме в красив облак в небето.

Сибел Емилова Стоянова V клас
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НОВА ГОДИНА У ДОМА
Привечер на 31 декември2008 година мама приготви вкусни
ястия. После с моята и на сестра ми помощ подреди масата.
Мама, татко, аз и сестра ми се наредихме около масата.
Започнахме да се храним и да се веселим. Разказвахме интересни
случки, казвахме вицове, пяхме песни. В разгара на семейната
ни веселба дойдоха братовчед ми и съпругата му. Много се
зарадвахме, защото не ги очаквахме. Това бе новогодишна
изненада.
След тяхното пристигане веселбата продължи. Татко обяви
Цъстезание за най-бързо ядене на пилешко бутче. Победи
братовчед ни.
Щом настъпи Новата 2009 година, татко ни целуна и поднесе
[подаръци. Мама-също. Не ни забравиха и гостите. Те ни подариха
[книга.
Всички излязохме навън, за да наблюдаваме зарята в небето
над селото.От всички краища на селото се изстрелваха ракети.
Бе настъпила 2009 година!

Бирсевен Емилова Стоянова IV клас

КОНЧЕ И БОНБОНЧЕ
/приказка по фантазен бином /
Някога в едно ранчо имало едно конче,което било
недосегаемо. Никой не можел да се приближи до него.
Веднъж един граф заедно с графинята и тяхното момченце
отишли в ранчото. Те разгледали имението, радвали се на
красивата природа, приказвали си. Разхождайки се, стигнали до
кончето, което пасяло на една полянка. То изцвилило щом видяло
семейството на графа. Цвиленето било предупреждение към
гостите: „ Не се доближавайте до мен!"
Момченцето се влюбило от пръв поглед в кончето и решило
да го умилостиви. Доближило се до животното, подало му едно:
бонбонче. Кончето изяло бонбончето и приклекнало.!
Момченцето се качило на кончето. Кончето се изправило и заеднся
с ездача хукнало в галоп.
И днес дружбата между детето и кончето продължава, и днес!
кончето си похапва бонбонче.
Алън Руменов VIII клас
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ВЪЛК И ЛИСИЦА
Една лукава лисица
се разхожда из горица.
Насреща и Кумчо Вълчо разярен
злобно и казва:
-Добър ден! Накъде Лисано,
тази сутрин рано, рано?
-Ах, не питай, мили куме,
- зли ловци ме гонят!
- Ах, кумице мила моя,
аз няма да те дам,
всичките ще ги изям.
Скрий се, Лисо, в тази шума
и не казвай нито дума!
Аз ще дебна ей оттам,
всичките ще ги изям.
Гюнеид Гюнайдън VIII клас

ЧУДЕСА В ГОРАТА
Вчера във гората аз видях:
Едно балонче да се закача на клонче,
две момченца да пасат теленца.
Три козлета да карат колелета,
четири камили да вървят на кокили.
Пет мецани да трупат юргани.
Шест кутрета да скачат на въжета.
Седем слона да се вихрят на купона.
Осем птички да играят с катерички.
Девет мравчици щастливи да яздят кончета игриви.
Десет малчугана да ритат топка на поляна.
Единадесет калинки да берат малинки.
Дванадесет лисици да гонят две птици.
Всичко туй привърши
и приказката свърши.
Емил Стоянов Георгиев VIII клас

ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА
Здравей скъпи дядо Коледа!
Пиша ти, седнал до стария дъб, които се намира до
омръзналото езерце.
Казвам се Катеричка Катеричкинова. Имам много приятели:
Мишок Мишоков, мравката Работливка, врабеца Чик - чирик.
През топлото лято играем много, но не забравяме да
[събираме храна за зимата. Чик — чирик хвърчи и ми казва къде
има много жълъди, а през студения сезон аз го каня често у дома.
Така дружно си живеем ние. С катерицата Жълъдка играем на
криеница в хралупата на едно огромно дърво.
I За Коледа искам от теб да ми донесеш една малка елха.
Толкова малка, че да се побере з хралупата ми. Не забравяй да
[оставиш по нещо за всички мои приятели
Румен Галев Ангелов IV клас

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Госпожата наша торта ни донесе
и на всички тя поднесе:
- Хей дечица, мили мои,
от тортичката похапнете
и големи порастнете!
ГРОЗДОБЕР
Гроздобер е по лозята,
значи радост за децата!
Хей, дечица, я поспрете,
сладко грозде похапнете!
То до утре има дреме всичкото ще обереме.
А сега, деца — направо
похапнете, ама здраво!
кошничките напълнете
и във къщи отнесете!
Гроздобер е по лозята,
значи радост за децата!
ЕСЕН
Пойните птички отлитат на юг,
ето че есен отново е тук.
Капят листата и дъжд заваля,
всичко наоколо пожълтя.
Ей таралежа, наострил бодли
носи си ябълки, круши дори.
Меца за сън се приготвя сега
бърза с мечето да търси храна.
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Шермин Юлиева Христова -IV клас

АБЛИГАЗОВИЯТ РОД
Моят род е тъй голям:
лели,стринки, баби, вуйни,
чочовци безброй,
все от Аблигазовия сой.
Всички казват ми да съм добричка
и отлична ученичка,
да обичам родните си дом и село
и Отечеството към Европа път поело.
Моника Мариянова Стойчева

ГАТАНКА
Близначета червени,
сочни и засмени,
на дървото те висят чакат да ги оберат.
Що е то ?
/черешки/
Арзу Ерджан Расим II клас
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УЧЕНИЧКА
Аз съм ученичка, весела като птичка.
Всяка сутрин в школото пристигам
и с приятели се събирам.
В класната стая четем и играем
после за бъдещето си мечтаем.
Бирсевен Емилова Стоянова IV клас
МОЯТ СВЯТ
Аз съм от малко китно селце. Светът около мен също е
малък, но пъстър, с аромат на роса и плодове.
Моят свят е и моето училище. Рано сутрин с чанта на
гърба се отправям към него. Бързам, защото там ме очаква
моята приятелка Невим. Тя винаги ме изненадва с разказите
си за своите игри у дома.
Уроците минават бързо, защото ми е интересно. Обичам
часовете по математика. Състезаваме се кой ще реши повече
задачи, кой ще спечели усмивката на учителката.
Прибирам се у дома - уморена, но щастлива. Очаквам
утрото, когато отново ще прекрача прага на училището и ще
призова децата:
Хей, деца от втори клас,
чуйте моя зов към вас:
Таблицата, който не научи,
той добро не ще сполучи.
Това е моят свят, не много забавен, но весел и щастлив.
Милица Добромирова Ковачева - II клас
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ПРАЗНИК В ГОРАТА
Слънцето се смее,
славейчето пее,
горското поточе
камъчета мие.
Празник за децата
има днес в гората.
Пеят, скачат и играят,
за опасности нехаят:
Хайде, спрете се, поне!
Вече вечерта дойде,
след голямата игра
връщайте се у дома.
Ани Емилова Янкова - VIII клас
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РАБОТЛИВКА
Момиченце едно живяло,
работливо и послушно,
всичко му споряло,
но веднъж така го домързяло,
че всичко, всичко разпиляло.
Велосипедът от тъга
се сдобил с квадратни колела.
Книгите със прах покрити
много, много му били сърдити.
Компютърът замерял го с дискети,
а от имейла изхвърчали колети.
Всичките предмети стачка обявили.
Щом детенцето се извинило
с радост във сърцето
всички му простили.
А то с усмивка пак ги подредило.

Яница Ковачева - V клас
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I
I

Шермин ЮлиеваХристова - IVклас

ЩШШг
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Учениците от IV кл. с
класен ръководител
Нели Янкова в час по
" Фолклор на
етносите - ромски
фолкиор99
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Ученици от II км. с кл.
ръководител Диана
Борисова в час по ромски
фолклор.
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Екип на проекта:
Снежана Цанева Чилингирова- директор;
Румяна Стефанова Върбанова- ръководител;
Диана Борисова Иванова - ръководител на 1-ва група
у ч е н и ц и , изучаващи в часовете за СИП „фолклор на
етносите в България - ромски фолклор";
Нели Стаматова Янкова - ръководител на И-ра гр.
у ч е н и ц и , изучаващи в часовете за СИП „фолклор на
етносите в България - ромски фолклор";
Руси Стефанов Стефанов - ръководител на III и IV групи
у ч е н и ц и , изучаващи в часовете за^СИП „фолклор на
етносите в България - ромски фолклор".

