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Prvá láska - Angluno kamimo.

Prvá láska

Čo spôsobí ten krásny jav,
že srdcia k sebe cestu nájdu?
Snáď osud, čo životom nás vedie,
či amor lásky, túžby v nás.

Nik nevie, ani netuší,
keď nadíde ten krásny čas,
však jasne spozná, čo sa deje,
že lásky záblesk splanul v srdciach nás...

Dych sa kráti a slová ostávajú v nás,
však dotyk nežný stačí
a všetko jasným sa nám zdá.
Tu pohľadom sa hladí
a telom chvenie prechádza nám.

Splanutím vášní sa dve duše spoja
a milostným aktom zavŕši sa
ten prvý ľúbostný akt.

V živote našom možno lások bude ešte veľa 
snáď,
však v našich srdciach
len ten prvý navždy utkvie
ako krásny dar.

Angluno kamimo.

Sar si kado pi luma,
hoť jílo žal le jílesa?
0 trajo kadej fajma žal,
kadej ame trajinas.

Koni kado čižanel,
kana šukár čáso avel,
ke haťáres so avel,
kaňa o jílo kamimo rakel.

Te vorbí ame čibíras,
te chutiles ma feri,
kadej pes haťáras.
Feri ketáne te avas,
le jákhenca pes te kamas.

Le dúj voudi kamen pe,
le dúj terne kamen pe,
taj šavoura len te aven.

Ando trajo amáro,
kamimo naj feri jejkh,
ke anda ťo jílo,
feri vou si,
la kames.

Keď bolesť radosť prináša - Pa dukh tu lošasa.

Keď bolesť radosť prináša

Je ráno a v bolesti sa telo matky zmieta,
tá chvíľa nekonečnou stáva sa.
Však v duši očakávaná je,
preto lepšie znáša sa.

Keď pot už celé telo zalieva,
tu velký plač sa celou sálou ozýva,
to v kŕčoch života
nový život prichádza.

Už bolesť v tele utícha
a duša láskou novou rozkvitá.
Malé telíčko si matka k telu prikladá
a spokojné dieťa prsník hľadá.

Pa dukh tu lošasa.

Má e dukh pi romňi avel,
e but čásura si kado,
ke o šavoura má avel,
kadej e dukh lošaj anel.

Kana má i romňi čibírí,
o cigno kate rovel,
kadej anda dukh, o
nejvo trajo avel.

Má čidukal la kadej,
má kamimo si feri.
Le cignes i dej peske ikrel,
taj vou laki čúči má pel.



Jazyk

Ty zvláštny dar, krásnym chvíľu si,
zas milým či prívetivým sa zdáš.

Však v okamihu ľútosť nepoznáš,
lásku vyznávaš, nehou oplývaš,
no zradnosť v sebe ukrývaš.

Chváliš, k nebu dvíhaš,
do pekla zatracuješ,
radosť aj bolesť prejavuješ,
chutným nechutným zároveň sa staneš.

Však bez teba sa v zatratení ocitáme,
tu šťastní sme, že ťa máme
a lásku slovom vyznáme.

I šip.

Tu jejkh čáso šukár sal, vi
lášo vi kamado.

Ke varekana bibacht sal,
hoť kames phenes amenge,
ke čačimoj ande tu naj.

Híro pa tu po čejri žal,
ke ando poklo vi,
lošaj vi dukh keres,
kadej tut haťáres.

Te haťáras tu čižal,
bachtále sam, hoť amen sal,
taj kamimo tusa ávri dav.

Krása – Sukarimo.

Krása

Kde krása práve skrýva sa? V
tele krásnom, modrých očiach,
pružných svaloch, dlhých nohách,
prsiach pevných, svaloch mužných.

Možno v duši krehkej,
vášne plnej citov, túžby,
nehy? pozornosti?

Každý si tú svoju chráni,
túži po nej, má ju v dlani.
V očiach jeho, tá krásna je,
čo chápe ho, čo chápe ju.

Možno srdcom sa krása vníma,
snáď v pohľadoch sa skrýva.
V dotykoch, či kytici ruží.

Sobášny vinš

Vy stretli ste sa v tento krásny čas,
Keď v splynutí dusí poviete si večné áno.
To však zaväzuje nás v láske,
vernosti, prežiť večnosti ten dlhý čas.

Sukarimo.

Soj e lumesko sukarimo?
Šukár postava, vať jákha,
zurále vast, šukár pume
šukár čúča, šukár vučta.

Fajma voudi láši,
sa khamadi, so
haťárel.

Sako peski kamei,
ande vast la ikrel,
Ande leske jákha, vou si šukár,
taj haťárel la, vi kamei la.

Jílesa haťár šukarimo,
ande jákha rode les.
Ande luluďa, taj ande vest,
sako áver haťárel la.
Bijavesko vinšo. 

Tume maladan, šukár čáso sas,
taj má ketáne kamen pe.
Ke trobuj penge te phenas,
hoť pesa avna, tume dúj žejne. 



Čas bytia v nás - O čáso ande ame.

Čas bytia v nás 

Každému z nás 
napĺňa sa jeho bytia čas, 
však tento pocit nehreje 
v duši žiadneho z nás. 

Život však núti nás zas 
žiť, milovať a ísť v dial'. 
Rodiť deti a odovzdávať 
dcéram tento nádherný dar. 

Tu vo večnosti sa opakuje 
tento jav, život žiť, 
darovať a ísť v dial'. 

Čím krajšie prežijeme tento čas, 
tým viac zanecháme vo svojich 
deťoch, vnukoch svojim viac. 

O čáso ande ame. 

Sako site te merel, 
lesko čáso má avel, 
kado koni čihaťárel, 
pi voudi nasul tuke avel. 

Po trajo ame site, dúr 
te žan, taj te khamas. 
Šavourenge te trají, taj 
lenge kado me te das. 

Pi luma mindig kadoj, 
o trajo te trajinas, sa te 
das, apal te žas. 

Šukáres ker ťo trajo, 
vi ťo šávo, únoko, 
tavel mindig bachtálo. 

Som Róm - Me Rom sim.

Som Róm 

Kto som, kde som sa tu vzal. 
Pýtajú sa, čo odpovedať mám. 
Tá hnedá tvár a čierny vlas, ty 
nie si náš, tak zmizni zas. 

To vravia mi, ja nechápem. 
Som iný snáď, a oni nie? 
Rodinu mám, a oni tiež. Ja 
milujem, snáď vy tiež! 

Čím iný som, ja rozmýšľam. 
Svet modrý je a zelený, 
čierny, ba aj červený. 
A všetci sú s tým spokojní. 

Tak národ je tiež farebný, tak 
prečo sú mnou zdesení? 

Ty život máš, a ja tiež, s 
láskou ži, a cháp ju tiež. 

Me Rom sim. 

Ko sim, khatar avilem, sa 
pušen, so te phenav. 
0 kálo muj, taj kále bal 
amáro čisal, khatar ža. 

Kado phende, čihaťárav, 
áver sim, taj tume na? 
Man nípo si, taj vi tumen, 
me kamav nípos, vitume. 

Sar áver sim, me gindinav. 
l luma vinetoj taj zeleno, 
káli vi louli, taj sa 
haťáren kado. 

Le nípos áver farbi si, 
sostar manca čibešen? 

Tut trajo si, mange muk les, 
kamimo de, taj haťár les. 

Nás nepozvali - Amen čikarade.

Nás nepozvali Amen čikarade. 



Už štáty všetkých krajín rodinou sa stali, 
do Európy národy všetky zvali. 
Spojiť svoje sily, um 
a v mieri, v láske spočinúť. 
Tu rovnými sa stali, však 
Rómov tam nepozvali. 

Bratmi nás nenazvali 
a pod zákon všetkých dali, 
bo príťažou sme sa stali. 

My stáročia sme svetom putovali, 
dobré i zlé so sebou brali, 
tak zato nás potrestali, 
že nikdy sme vlasť svoju nepoznali. 

My raj už máme 

My raj už máme na zemi,
sme však z toho zdesení. 
Tu mladí, starí jesť už nemusí, 
tu bývať niekde sa už nesluší. 

Telo naše bolesťou už netrpí, 
tak načo sa liečiť, 
piť lieky sa nepatrí. 
Každý bohatý sa bohom stal 
a zákon žiadny tu už neplatí. 

My v modlitbách sme si vždy priali 
po smrti byť v raji, 
a hľa, sme živí 
a naše priania sa pravdou stali. 

Má sa e štáturaj nípo san, 
andi Európa sa o nípo karadan. 
Ketáne dan i zour, bužanglino, 
taj trajin pengo po kamimio. 
Sa jejkh pen keradan, 
ke le Romen čikaradan. 

Phralale čiphende amenge,
taj amen sa phandine,ke
pi kouri lenge sam.

But berš ame phírasas, 
lášo, pháro zumadam, 
kadej amen phandidan, 
amári phuv te nadikham. 

O čejri má si ame. 

O čejri amároj pi phuv, 
ke kado čihatáren. 
Phúre, terne čitrobun te chan, 
či ande khera te bešen. 

Khanči amen čidukhal,
či doktora kate naj, 
le drab te pen čimusaj. 
E barvále le deji san, 
taj sokáši amen má naj. 

Ame mindig ruďinas, 
ando čejri ame te žas, 
dikh, ame inke trajinas, 
o deji amenge o čejri das. 

Pokrok v doline - Sa nejvo ando šanco.

Pokrok v doline 

Za dedinou, v doline, 
hŕstka chatrč chúli sa, 
nie je vidieť svetielka, 
bo noc už rozvinula svoj plášť.

O čom snívajú tí, čo žijú tam? 
O teplom domove, 
o jedle možno, snáď?

Tu žijú tí, 
ktorých spoločnosť z nenávisti vyhnala 
pred rokmi! 
Sú tými, čo národom sú, 

Sa nejvo ando šanco. 

Paša gav, po šanco,
le čore khera thorďon, 
o mejčo kote čidikhes, 
ke ráti má kerdilas. 

Pa so žal súno lenge, pa
lášo nípo, táto márno? 

Kate trajin kodole, 
save luma čikamlas, 
but berš kodoj! 
Vou Rom phenen penge, 
ke len i phuv šoha nás. 



však nemajú svoju vlasť. 
Všetkými odmietnutí tu v biede, 
špine žijú života svoj čas. 
Nikým nechápaní, nevzdelaní 
nemôžu medzi nás. 
Vlády štátov veľa peňazí minú, 
na nich vraj. 
No len preto, by vyvolení zarobili 
a nás, verejnosť presvedčili. 
Hľa, veď v špine, biede žijú zas.

Veď na Mars sa lieta už. 
Však v osade tejto zastavil sa čas! 
Tu voda z potoka sa pije 
a nikomu to nevadí z nás. 
Snáď dobre by pre tento štát bolo, 
keby neprebudili sa všetci viac 
a „humanita" zvíťazila by zas. 

Kate trajin kodole, 
bokhále taj melále 
Koni lenge čihaťárel, 
kate trobun vou te ášen. 
Le but louve per len line, 
fajma. 
Ke kado kerde, 
ke penge rode, 
taj amenge kade phende. 
Dikh, čore taj melále san pale.

Ke po marzo má gejlantar,
ke ando šanco nejvo khanči naj! 
I páji anda šanco pijas, 
ke kado amen trobujas. 
Majlášo lenge avelas, 
te čiuštan má ame, 
taj o čačimo, phenena, sas. 

Kde vlasť naša - Káj amári phuv

Kde vlasť naša 

Od mala sme tu všetci žili,
čítať, písať nás učili.
Spievať hymnu, ctiť si znaky,
vždy byť hrdými Slovákmi.

Pokrok sveta všetko zmenil.
z nás nechcení stali sa. 
Keď pre všetkých svet otvára sa,
nechcená sa stala naša rasa.

My \n cudzincami sme sa doma stali a
armádu na nás hnali. 
Chudobnými sme boli
a teraz aj bezdomovcami sa stali.

Zobrali nám našu vlasť,
my príťažou sme
a náš slovenský znak už nechráni nás.
Hymnou našou stal sa cigánsky plač. 

Káj amári phuv 

Kate trajinas anda šavoura, 
te ginen, skirinen siťuvasas, 
te ďilaben hymna, le znaky te kamas, 
bare Thoucura ame te avas. 

Sa nejvo pi lurna, 
amen má koni čikamel, 
akhánik i luma phuterdas pe, 
feri ame čisam láše. 

Ame khejre náštik avas, 
i armáda karade, 
čore mindig ame samas 
ášilam bi kherenge. 

Vou amári phuv má line, 
amen koni čikamen,
taj Thoucura má čisam, 
Rom te roven, ďilaben. 

Dedičstvo prekliatej duše - Mindig ánkozindi voudi

Dedičstvo prekliatej duše 

My rodíme sa z lásky v chatrčiach,
však s radosťou a v šťastí.

Vyrastáme v kliatbe,

Mindig ánkozindi voudi. 

Ame kerduvas pa kamimo anda čore kher 
Ke lošam ame, bachtále.

Báruvas ánkozime,



no opovrhovaní spoločnosťou
a vinou stále.
Právo, slobodu nám dali,
však okovy prekliatych nám ostali.

Nik nezmení dejín chod,
tu v clivej piesni
ostávame chudobní a sami.

V piesni a v tanci,
radosť, žiaľ sa javí,
peniaze na nás vzali,
omrvinky nám rozdali.

Aj z nás niektorých sa páni stali.
Však slúžia sebe
a nás si z pamäti vymazali.

My zomierame v chatrčiach,
v zime, hladní. Bez nádejí,
bo tie nám dávno vzali.

Prekliati okovami duše,
bo v spoločnosti, kde sme žili,
tie okovy nám neodňali. 

I luma čikamel ame,
bínoj feri pe ame.
Sa i slobodia line,
te ádkozí vou mindig site.

Koni áver čikerela,
phárij kadi díli, 
čore, korkore ášilam.

Ame kelas, taj dilabas
čore vi bachtále,
pe ame e louve line,
ke amen le cerra dine.

Vi anda ame le raj kerdile,
ke peske roden, 
taj amen má vou bisterde.

Ame meras ande čore kher,
šil amenge, bokhále
ke vi nádej amendar line.

Mindig voudi ádkozindi, 
kote ká trajinasas, 
áver šoha čiavla 


