
Момък Лазар и Либе Любляна

Взел си момък Лазар либе Любляна. Той момък напет, тя мома за чудо и приказ. Ръцете и 
чевръсти, снагата кръшна, питките меки, гозбата вкусна, къщата чиста, лицето светнало. И 
песен да запее и хоро да заиграй.
Кога дошло време нива да се изоре, станала рано Любляна. Момък Лазар се тежко 
надигнал и на либе си дума:
- Що си толкоз рано Либе Любляно ранила?
- Да си погача омеся, да си чорбицаоваря. На нива да ходим, земята да орем.
- Снощи съм в кръчма с момците вино пил. Вино лековито за твое здраве либе. Сега ме 
глава не слуша, крака се плетат.- простенал момък Лазар.
- Е го съседа Ваньо, конче запрегнал. -издума Любляна. - Той сиротен самичък, ни жена, 
ни дете. Аз ще му конче водя, той ще оре. Де е неговата нива там и наша. Ти поспи час па 
два, па после ела.
Мина се час та два, Лазар го до вечерта нема.
Кога време настана да се лозе копае, станала рано Любляна.....
- Снощи с момци у кръчма руйно вино пил....
- Ей го съседа Ваньо...де негово лозе там и нашо...
Станало време жито да се жъне, станала рано Любляна.
Лазар пак не станал.
Кога дърва да се цепят, пак Лазар почивал.
Кога зима натрупала събудил се Лазар рано. Собата студена, огнище угаснало, постелята 
празна.
В долапа няма погача. 
Запретнал ръкави Лазар, жито да прибира, кога погледнал житото в хамбара. Запретнал 
ръкави, дърва да цепи, кога погледнал дърва наредени. Запретнал ръкави да си брашно 
смели, кога погледнал няма кой да го намеси.Тръгнал да си вино наточи, кога погледнал 
буре празно пресъхнало. Викнал да дири либе Любляна, а тя му от съседни двори дума:
- Ти си със момци на кръчма иди. Там вино има, погача омесена, чорбицаоварена.
- Момци се изпожения, у къщи си останаха. Сам не се пие.
Седнал момък Лазар да плаче на прага, кога се заслушал, в съседни двори пеленаче плаче.


