
МОЛИТВА 

 

Ојлијарче бога моли, ој лије, ој лије 

да зароси ситна роса, ој лије, ој лије 

да наваде рамно поле, ој лије, ој лије 

да се роди бериќетот, ој лије, ој лије 

зелен клас по житјата, ој лије, ој лије 

црвен грозд по лозјата, ој лије, ој лије 

да наваде рамно поле, ој лије, ој лије 

да се роди бериќетот, ој лије, ој лије 

о, Бог! о 

 

IMA 

 

Ojlijárka imádkozzon, oj lije, oj lije 

apró eső permetezzen, oj lije, oj lije 

hogy a mező jól megázzon, oj lije, oj lije 

hogy a termés megeredjen, oj lije, oj lije 

hogy a kalász roskadozzon, oj lije, oj lije 

piros szőlő növekedjen, oj lije, oj lije 

hogy a mező jól megázzon, oj lije, oj lije 

hogy a termés megeredjen, oj lije, oj lije 

ó, Istenem! ó 

 

Во селото Гоновица оделе и "додолки". Тие 

тоа го правеле на следниот начин : земале 

некое девојче "сираче", кое го кителе со 

бозел и го воделе низ селото , од куќа на куќа, 

при што пееле: 

 

Се забиле два јоблака, 

ој , додо , ој , додоле,  

ој , додо , мили боже, јој! 

Ми се моли наша дода, 

Да заврни тифка роса. 

 

Тогаш домаќинката излегувала со котле в 

рака и ја прскала "додолката". Девојчето кое 

"играло" го нарекувале дода. 

 

Карактеристично за овој крај е и тоа што , ако 

во селото немало сираче , тогаш правеле 

"додолка" од дрво. 

 

Во селото Милетино , Долен Полог се користи 

називот ојлијарче наместо дода. 

 

http://www.scribd.com/doc/54083504/Rodna-

Veli%C4%8Dkovska-Muzi%C4%8Dkite-dijalekti-

vo-makedonskoto-tradicionalno-narodno-peenje  

 

 

Gonovicában volt szokás a „dodolkázás“. A 

következőképpen végezték: kerítettek egy árva 

leányt, bodzavirággal felékesítették és házról 

házra végigvezették a falun, miközben ezt 

énekelték: 

 

Megeredett az almafánk, 

oj, dodo, oj, dodole, 

oj, dodo, drága Isten, joj! 

Tehozzád könyörög a dodánk, 

csendes esőt hogy hozzál ránk. 

 

Akkor egy bogrács vízzel kijött a háziasszony, és 

fröcskölt belőle a „dodolkásokra“. A feldíszített 

leányt, akit házról házra vittek, dodának hívták. 

 

Ezen a vidéken szokás volt továbbá, hogy ha nem 

akadt árva leány, akkor fából készítettek 

„dodolkát“. 

 

Miletino faluban (Alsó Polog járás) a dodát 

ojlijárkának hívták. 

 

Песната/a dal: http://www.youtube.com/watch?v=Qh0Tt_w1mZc  

 

Превод/fordította: Gábris László 
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