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Vianoce – Krečuno.

Vianoce 

Už odišli, dozvuky už dozneli - 
čas pomaly sa vracia späť. 
Na duši sme pookriali, 
slabých a chudobných obdarili. 
V tú krásnu chvíľu sviatkov čas 
dobrými sme sa stali zas. 
K priateľom a možno aj cudzím, snáď. 

Teraz už nič necítime, 
keď krutými sa stávame zas? 
Vianoce, ten čarovný čas, 
či nezanechá nič dobrého v nás? 
My citmi sme sa rozplývali, 
zdravie, šťastie sme si priali. 
A hľa, my znovu hyenami sme sa stali. 

Stáročia sa opakuje tento čas, 
či nezmení sa žiaden z nás? 
Keď odíde nám blízky, priateľ, naša mať, 
my spomienkami sa vrátime 
a pri večeri slzu z oka vyroníme. 

Vianoce nech vrátia sa k nám deň čo deň, 
nech pohoda ten lásky plný čas ovládne navždy 
ľudí, nech krutý nie je žiaden z nás. 

Krečuno. 

Má gejlastar, má gejlastar, 
o čáso sar varekana žal. 
I voudi muri phuterdem, 
le čorenge prezento dem. 
Kado čáso, Krečuno, 
ame láše keras pe, 
le níposke vi ávrenge. 

Akhánik má bisterdam, 
kane nasul pale sam? 
Krečuno, kodo šukár, 
bistras le, taj nasul sam? 
Ame naďon gugle samas, 
bacht sastimo ruďinasas, 
dikh, pale bíno keras. 

But berš kado kerel pe, 
ame ávere má čiavas 
kaňa merel nípo, amári dej, 
ame pej le gindinas, 
pi ráti amenge ásva žan. 

Krečuno te avel sako dejs, 
ame láše, kamade te avas, 
taj nasulimo te čikeras. 

Ty prišla si - Tu avilal.

Ty prišla si 

Ty prišla si tak znenazdania. 
Nik nepozná odkiaľ, skadiaľ. 
Smútok, žiaľ si do sŕdc vliala. 
Blížneho nám sebou vzala. 

Si snáď možno vykúpením? 
Možno život dávaš nový. 
Nájdeš si nás doma, v práci, na 
ceste či v hrádkach lásky. 

V starobe či osamote, 
v kruhu známych, v mladom kvete, 
každý sa z teba v duchu desí, 
že rad naň príde, bo vie, že si... 

Tu avilal. 

Tu avilal, me čižanglem, 
Katar koni čižanel, I 
dukh ando jílo dal, 
taj le nípos amendar lal. 

Tusa fajma lášes avla, 
fajma trajo nejvo anes, 
rakes amen ávri, khejre, 
po drom, vať kana tu kames. 

Vať phúre, vať korkore sam, 
barátenca, ternimasa, 
sako tutar báres daral, 
ke sako žanel, hoť tu sal. 



Je jar 

Už slnka teplý lúč sa derie oblohou 
a prebúdza zem, kvietok, 
trávu k životu. 

Zima v dial'sa poberá, 
miesto svoje pomaly 
tu jar čas svoj preberá. 

Vtáčí spev už z diali k nám zaznieva, to 
nová jar sa k životu už preberá. 

Biely kvietok, posla jari pohľadám, z lásky 
v srdci k tvojim nohám ho pokladám. 

Milaj avel. 

Má o kham po čejri žal, 
taj i phuv, vi ríto, 
vi luludi opre uštel. 

I šil po drom žal, 
taj amenge avel, o 
raj, amáro milaj. 

Le čirikloura ďilaben, 
kadej má o milaj avel. 

Párni luludi, milaski me rakou, 
kamimasa ando jilo, mange me la dou. 

V cele smrti - Múlo phanglimo.

V cele smrti 

ja smútok vo svojej duši nosím. 
Pocitom sa bránim, mlčím. 
Však hlasom vnútra svojho kričím, 
prečo všetko sa to stalo. 

Čas bytia môjho pomaly plynie, 
nekonečným sa stáva tento čas. 
Prečo bol som taký krutý 
a v nenávisti ublížil som zas. 

Veď všetkých som tak miloval, 
chrániť si ich predsavzal. 
Však žiarlivosť za lásku zamenil som zas 
a v zatemnení mysle 
spôsobil som veľký žiaľ... 

Nech spravodlivosť ukončí bytia môjho čas, 
veď za život smrťou treba splatiť daň. 
Dar žiť a milovať som dostal, avšak  
inému som ho nemilosrdne vzal. 

Kto lásku nechápe, 
majetkom svojim ju chce mať 
a právo žiť odoprie inému, 
odoberie mu ten krásny lásky čas, 
toho boží trest nech stihne 
a žiť mu nepatrí sa viac. 

Múlo phanglimo. 

Man andi voudi i dukh si, 
phároj, kado čikamav. 
Me ande mande cipinav 
sostar kado kerdilas. 

Muro čáso loukes žal, me 
má o čáso čibírinav. 
Mineg ma nasul kerdem, 
le ávrenge bíno kerdem. 

Me sakones kamlemas, 
te žutin lenge kamlemas, 
ke me daradem la, 
taj anda plo, má čikamlem la. 
Báro bíno me kerdem. 

O dejl te kerla čačimo, 
o trajo lem, le mandar trap. 
Tu dal ma trajo, kamimo, 
me trajo lem, vi kamimo. 

Ko kamimo čihaťárel, 
peske feri les lel, taj 
o trajo le ávreske lel, 
vi kamimo leske lel, 
kodoles o dejl te márel, 
taj vou apal minďár merel . 

Si tak sama - Korkori sal.

Si tak sama Korkori sal. 



Tu v izbe tichej ležíš sama, taká 
smutná a chorá. Svoj domov si 
opustila, za ústav ho zamenila. 

Vždy lásku si im rozdávala, 
s nehou do náručia si ich brala, 
keď v noci neutíchal ich plač. 

Vlastným mliekom ich kojila, 
rozprávať, žiť ich učila. 
Chodiť, smiať sa, čítať, písať, 
na svet správnym pohľadom sa dívať. 

To všetko zabudli snáď? 
Keď krásnym pre nich bol tento čas. 
Ty život si im dala. A teraz? 
Opustená stará ostala si sama. 

Však všetko raz čas naspäť vráti, 
keď vyrastú im vlastné deti. 

Andi soba tuke pašťos, 
dukhadi, taj nasváli, 
ando ťo ker má čisal, 
ando phúrengo kher gejlal, 

Kamimo tu lenge dal, 
ande vast len ikerdal, 
kaňa ráti rovenas, 

Ťi čúčo voj pijenas, 
te vorbí len siťárdal, 
phíren, asan, ginen, skirin, 
pi luma láše jákhenca te dikhen 

Kado bisterde má? 
Kana šukár sas lengo trajo.. 
Tu trajo lenge dal. Taj akhánik? 
Korkori, phúri ášilal. 

Vi lenge kadej kerena, 
kana lenge šavoura bárena. 

Čo zmysel má - Ká o čačimo.

Čo zmysel má 

Je noc tak krásna a bláznivá, ja 
však nespím, bo divný 
pocit v duši mám. 
Či zmysel má, čo robím 
a jak žiť mám. 

Obavy mysľou blúdia, 
skutok strieda čas, 
no správnosť, ten pocit vďaky 
neprináša čas. 

Či má byť to tak snád? 

Všetko čo dobrým sa zdá 
hreje pocit v duši nás. 
Tak radosť nám prinesú 
aj iných dobré pocity v nás. 
Tu apatia svoje miesto nemá v nás 
a radosť aj z malých vecí musí stačiť nám. 

S pocitom tým zaspím zas. 
Pre moju dušu spánok ten 
balzamom bude snáď. 

Ká o čačimo. 

Ráti sas, šukár taj dilli, 
me čisovav, ke gindinav, 
sar te trají, gindinav. 
Čačimoj me so kerav, 
taj sar me kate trajinav? 

Le gindura mure bárej, taj 
o čáso muro žal, ke me 
inke čižanav, sar te 
trají, ká te žav. 

Fajma kadej trobuj te avel? 

Sa so lášo mezí, 
i voudi láši kerel. 
Kadej mišto te keren, 
kana le ávrenge mišto avel. 
Kate nasulimo čiikras, 
ke o lašimo ame rodas. 

Kadej me zasovav, 
muri voudi má lošal. 



Mať prečo žiť - Kamimasa te trají.

Mať prečo žiť 

Ako rýchlo ubehol ten čas, 
keď v náručí sme vás domov priniesli 
a radosťou duše 
skúmali vašu tvár. 

Telíčka voňali, prstočky rátali. 
Čas plynie sťa voda v bystrine, 
už úlohy vás učíme. 
Čítať, písať, 
na svet vlastnými očami sa dívať. 

Prvé sklamania z lásky s vami sme prežívali 
a nádeje nové vám priali. 

No čas je tak krásne plynulý, 
že už aj vy ste dospelí. 
Už svoju radosť pod srdcom nosíte 
a spolu s láskou sa na ňu tešíte. 

Pred očami sa odvíja život ako film. Tu 
v spomienke sme znovu mladí oplatí sa 
pre tento krásny jav žiť. 

Kamimasa te trají. 

Kado sas má lungo čáso, 
le šavoura sanas, 
taj tumári šukár muj, 
per la mindig dikhasas. 
I muj čimudasas, e nája dikhasas, 

o čáso sar páji žal, 
o nejvo ame siťáras tume, 
te ginen, skirinen, 
peske jákhenca pi luma te dikhen. 

Tumáre kamimo vi ame trajinas, 
taj te mišto avel ame ruďinas. 

Ke o čáso sar drom žal, 
taj tume má báre san, 
má le šavoura avna tume, 
ketáne pej le lošan. 

Angla jákha žal amenge o trajo. 
Gindinas sar terne sam, taj 
kadej amen lošajlam. 

Čas - O čáso.

Čas 

Aké meno ti dať, krásny si, či nádherný, 
jarný snáď, či jesenný, dobrý, zlý... To 
netuším. Večný, možno jediný. 

Si hravý a zdĺhavý, si menný aj trvalý,
neúprosný a krátky, desivý, i slnečný, 
ľahostajný, búrlivý, vášnivý a tajomný. 

Mien máš možno tisíce, 
jedno nám dáš spoločné, 
iba toľko, koľko naše je, si 
každý z nás len vyberie. 

Mama 

Aký dar ti k tvojmu sviatku dám? 
Či dá sa vyjadriť, čo v srdci mám? 
Vďaka, láska, akú cenu má! 

Priania, ktoré nosím v duši 

O čáso. 

Soj ťo ánav, šukár, kamado, 
milasko, vaf šilasko,lášo, nasul... 
Me čižanav, jejkh feri sal. 

Keles tu vať lungo sal, jejkh vať áver sal, 
báro vať skurto, nasul vať lášo sal, 
jejkh si tuke, vať kames, kado koni čižanel. 

Ánavaj tut but taj but, ke 
jejkh amen ketáno, 
feri kodo ame las, so o 
dejl amenge das. 

I dej. 

Muri dej, so te dav tu, 
so ando jilo man si, 
naisárav, but kamav tu. 

So me kamav anda jílo, 



nezískam a nekúpim, to tuším. 
Darovať ti zdravie, lásku večnú, 
iba taký dar ti sluší . 

čiavla ma, čikinou, 
tuke te dou sastimo, kamimo, 
feri kadej naisárou. 

Zostal som s tebou - sám = Ášilem tusa – korkoro.

Zostal som s tebou - sám 

Ty spíš, ja bdiem, je noc, je deň.
Ja rozmýšľam, či žijem rád.
Je noc, je deň, ja neviem sám.

Čo stalo sa, ja spomínam.
Kde schybil som, ja rozmýšlam.
Čo život dal, to sám si vzal.

Ľutujem, že zabúdaš.
Ty spíš, ja bdiem a odpúšťam,
milujem ťa stále viac...

Ci dá sa vrátiť čas,
či budeš takou zas,
či k láske zobudím ťa snád?
To možno cítim ja...

Odídem v dial',
tam končí večnosti čas,
kde srdce moje zabudne na žiaľ.
Prečo láska bolí a nezostáva v nás??? 

Ášilem tusa - korkoro. 

Tu soves, me opre sim, o dejs si, rati si,
me gindinav, kamav te trajin,
o dejs vať ráti, čižanav,

So me kerdem, gindinav,
nasul kerdem, gindinav,
so trajo das, amendar las.

Phároj mange, bistres ma,
soves, me na, engedinav,
pi luma feri tut kamav.

Žal o čáso palpále, sar 
varekana avesa,
kamimasa opre uštesa?
Fajma me feri haťárav...

Me žoutar peske,
ká o čáso naj,
ká o jílo e dukh bistrela.
Mineg o kamimo mindig dukala? 

Krásna spomienka - Šukár gindimo.

Krásna spomienka 

Ten večer bol krásny
a zabudnúť naň nechcem.
Krásnu spomienku v duši
na večné časy uchovať si chcem. 

Tam lásku si mi sľúbila na večný čas 
a mesiac, svedok nemý, hľadel 
s údivom na nás.

My k sebe sme sa túlili a 
vernosť sme si sľúbili.

Ten čas však odišiel už v diaľ a ja 
som zostal sklamaný a sám.
Inému v náručí sa túliš, možno 
i jemu lásku vernú sľúbiš.

Šukár gindimo. 

I šukár ráti sas,
te bistren la čikamav,
o šukár vouďako gindimo,
kado bistren čikamav.

Kote o kamimo amen sas,
o šonetiko šukár,
pe amende dikhelas.

Ame dúj žejne pes kamas, 
šoha amen čimukas.

Kodo čáso má gejlastar,
me korkoro ášilem,
le ávresa phíres,
les má fajma kames.



Čas rany všetky zahojí
a nová láska vo mne zahorí.
Však zostane mi v mysli natrvalo
ako v ten večer krásne bolo. 

O čáso sasťárela ma,
o nejvo kamimo avla.
Ke čibistrou tut šoha, 


