
8. СЕСТРА ПЕТКАНА 

 

 

Имала майкя, имала 

имала девет синове, 

имала девет синове 

десета - щерка Петкана. 

Заискале са Петкана 

йот това село - Загоре. 

Никой Петкана не дава 

йо това село Загоре. 

Брат й я Лазар даваше 

той на майкя си думаше: 

Да дадем, мале, Петкана 

у това село Загоре, 

че са загорци богати, 

богати и чорбаджии. 

Майкя на Лазар говори: 

Не давам синко Петкана, 

че е Загоре далеко. 

Лазар на майкя думаше: 

Ние сме до девет братя, 

еднаж в година да идем 

това са до девет пати. 

Па са си дале Петкана 

у това село Загоре, 

че са загорци богати, 

богати и чорбаджии. 

Петкана низ двор излела, 

черната чума е влела. 

Па мори, чума, па мори, 

всичките до девет братя. 

Петканината майчица 

всеки ден на гроби оди 

та си синове прелива, 

А Лазар го отминува. 

На Лазара атър стана, 

той се на Бога помоли: 

Боже ле, мили Боже ле, 

Стори ми сандък на конче, 



кръстчето-вита бъклица,  

да ида, Боже, да ида, 

Петкана да си доведа 

йот това село Загоре 

дано малко да умилея. 

Дек стоя Господ, та слуша, 

стори му сандък на конче, 

кръстчето-вита бъклица, 

па стана Лазар, отиде 

у това село Загоре. 

Като на порти почука 

излела сестра Петкана. 

Лазар Петкана думаше: 

„Ай да те сестро заведа 

у наше село на госте.” 

Петкана му рака целува, 

па си на Лазар думаше: 

„Бате, Лазаре,Лазаре, 

що ти рака мирише 

на мухъл, на черна земня?” 

А Лазар Петкана думаше: 

„Ние сме до девет братя, 

девет сме кащи градиле, 

затова ми рака мирише 

на мухъл, на черна земня. 

Омеси бела погача, 

наточи вино червено, 

па язе да те заведа 

при мила майкя на госте.” 

Много се Петкана зарадува, 

омеси бела погача, 

наточи вино червено, 

па са двама тръгнале 

при мила майкя на госте. 

Вървеле, що са вървеле 

влезнале в гора зелена. 

Едно ми пиле пееше: 

„Дек се е чуло, видело 

Жив с умрел да се води?” 

Петкана дума на Лазар: 



„Бате Лазаре, Лазаре, 

чу ли, брате, разбра ли, 

какво си пиле думаше - 

Дек се е чуло, видело 

Жив с умрел да се води?” 

Лазар Петкана думаше: 

„Не слушай, сестро, пилета 

тука е гора хайдушка, 

тука има секакви пилци.” 

Вървеле колко вървеле, 

стигнале поле широко,  

сред поле - нови гробища. 

Лазар Петкана думаше: 

„Ти върви, сестро, на село 

а я ке тук да остана 

кончето да си напаса. 

Земи си моя пръстен, 

та го на мама занеси.” 

Петкана в село отиде. 

Като на порти почука, 

излела нейна майчица 

целата в черно облечена. 

Силно Петкана прегръща, 

па си я тихом питаше: 

„Кой ми те щерко доведе 

от това село Загоре 

като е толко далече?” 

„Мале ле, стара мале ле, 

брат ми ме Лазар доведе 

неговия пръстен ми даде, 

на тебе да го донеса, 

та малко да ти умилее.” 

Като чу майкя тез думи 

много й е мачно станало. 

Викнала, та заплакала, 

та се с душа разделила. 
 


