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Spolu kradli - Ketáne courenas.

Spolu kradli

Z vnútra mojej duše ozýva sa hlas, 
však povedať to nahlas ja obávam sa, 
bo pravdu v lož obrátia zas. 

Komu sa lepšie verí, 
tomu, čo je hnedý 
a ošarpaný odev má, 
či bielemu, čo imidž vyžehlený má? 

Veď platí pravda odveká, 
že šaty robia človeka. 
Tak sudca ľahkú úlohu tu má, 
odsúdeným bude ten, 
čo z haldu kradol. 

Biely predsa nie, 
veď zobral len pár miliónov, 
a imunitu má 
za trest mu dajme poslanecký plat. 

Veď ruka ruku myje a vo 
voľbách vám dá svoj hlas! 

Ketáne courenas. 

Andi muri voudi vareko vorbí 
te phenav so, me darav, 
ke phenena hoť chochavav. 

Kaske tume 
paťana, so kálo si, 
taj čoro, vať šukár, 
barválo? 

Kado báro čačimoj, 
hoť pa gad tu manuš sal. 
Le krísi na pháre san, 
kodolen me phandavav, 
ko čourelas anda bokh. 

O phárno na, 
feri le miliónura las, 
taj náštik les phandavas, 
keren les báro raj. 

Ke o vast peski vast thovel, 
taj tumen o nípo kamei. 

Za všetkých - Pa sako.

Za všetkých

Za nás trpel na kríži, 
za život svoj 
lásku k blížnemu nám odkázal. 

Bez rozdielu rasy, národnosti, 
prial si nás spojiť. 
My všetci ho uctievame 
a poctu za naše vykúpenie vzdávame. 

Však odkaz jeho 
po svojom si vykladáme. 
Milovať blížneho svojho, 
v tom už si vyberáme. 

Ruky k nebesám spíname len v 
chráme Božom. 

On však životom zaplatil za všetkých, 

Pa sako. 

Pa ame les e dukh sas 
po trušul vou merelas, 
taj kamimo amen das. 

Sakones vou kamelas, 
ketáne te avas. 
Vi ame les kamas, 
hoť amen sasťárlas. 

So phendas, po 
peske lam, te kames 
ame, kodo má čižal. 

Le vast ame vazdas, 
feri andi khangejri. 

Ke vou meriaš pa sakones 
čores vi barváles, 



bielych, čiernych, chudobných či bohatých. 
Jemu prináleží súdiť, 
keď nadíde náš čas 
a on povolá si k sebe nás. 

Tak nadíde ten správny čas 
a duša jeho bytia 
nebude blúdiť v zabudnutí 
večnosti nekonečný čas. 

vi párnes taj vi káles. 
O krísi kerla pe ame, 
kana sako merela, 
apal vou krísi kerela. 

Kadej, kodo perco, 
kana mári voudi meria, 
čižalatar peske, 
ke ando čejri žala. 

Stratil som sa - Chasárdem ma.

Stratil som sa 

Ja stratil som svoj cieľ 
i to, čo v živote som chcel. 
Už nevážim si seba samého, 
stratil som sa v sebe samom. 

Ctižiadosť za frázu zmenil som, 
že tak to všetko musí byť. 
Nie ja som vinný? Len oni za to môžu? 
Klamať sám seba som sa naučil. 

Veď tak lepšie sa dá žiť, 
ľutovať sa, že tak to musí byť. 
Čakať vždy na iných, nech starajú sa, 
veď ja chcem lepšie žiť. 

Dívam sa na svojich blízkych, 
v akej biede musia žiť, 
bo neschopný som, no poviem, 
že tak to musí byť. 

Kde elán života, čo hrdo v hrudi 
nosil som a snaha ukázať sám sebe, 
že ešte niekto som. 
Ja pomôžem sám sebe, 
a potom oni pomôžu zas 
MNE. 

Tým nájdem sa ja verím a 
oni uveria mi tiež, veď 
pomôžem si sám 
a vážiť si začnem sa tiež. 

Chasárdem ma. 

Chasárdem o trajo, 
vi pesko kamimo. 
Má vi pes me čikamav, 
ande ma pes chasárav. 

Čačimo vi man má naj, 
kadej trobuj te avel. 
Bínešno sim?Vou bínešnej? 
Te chochaven ma siťárdem. 

Te trajin mišto, kodo žal, 
taj roven hoť kado sas, 
le áver keren o mištimo, 
ke me kamav lášo trajo. 

Má dikhav sa o muro nípo, 
sosko čoro trajo si le, 
khanči ame čikeras, 
kadej kamas te avas. 

Me jílesa sikavou, 
hoť vi me vareko sim, 
Taj kado me site žanav, 
taj korkoro ma žutinav. 
apal žutina ma vi vou. 

Kadej rakou ma, me paťav, 
apal vi vou paťana, 
korkoro pes žutinav, 
kadej ma pale kamava. 

Nezabúdať - Te nabistren.

Nezabúdať 

Letel orol čierny svetom, žiaľ, 

Te nabistren. 

Pi luma o čiriklo sas, i 



smrť rozsieval svojim letom. 
Ten čas bol krutý pre nás, no 
my všetci zabudli sme už naň. 

Rovnosť ľudí neuznával, 
bo pravá bola iba jeho rasa. 
Do plynu, koncentračných táborov nás hnal, 
otcov, synov, priateľov tam mučil 
a ich životy si bral. 

Spojili sa všetci v jeden národ 
a vláda jeho skončila ten utrpenia čas. 
Však rany v srdci zhojili sa, 
my zabudli sme snáď? 

Fénix z popola už vstáva 
a ohrozená je zas každá rasa. 
Nenávisť nám najavo dáva 
a my ľahostajne dívame sa 
ako vraždí, týra. 

Zastavme už tento hrozný jav! 
Pod zákon orla dajme, 
nech jasné každému je, 
že rovná si je každá rasa 
a nikomu nenáleží vládnuť, 
týrať niekoho z nás. 

dukh, meren, anelas, 
kado čáso pháro sas, 
ke ame má bistrenas. 

Le áver nípos čidikhlan, 
feri pes vou dikhen, 
ando plyno amen dan, 
dades, šáves, murdárdan, 
kadej lenge trajo lan. 

Sa o nípo ketáne dan pe, 
taj e bare, nasulimo má čikerde. 
Ando jílo má čidukhal, 
taj ame má bisterdam? 

Ke o Fénix opre uštel, taj 
o nípo pale daral, 
nasulimo pale kerel, pe 
kado ame dikhas, sar 
vou amen murdárela. 

Má ame čikamas kado, ža, 
čirikles phandave, taj sako te 
žanel, hoť sa manuš amen 
sam,. Taj koni nasul čikerla, 
amen má čimurdárela. 

Za klamstvo zomierali - Pa chochaimo merenas.

Mať prečo žiť 

Svetom zloba, nevraživosť sa valí, 
za ticho, hukot tankov a bômb vystriedali. 
Národy sa lásky vzdali 
o peniaze a moc sa začal znovu boj. 

Nevinní už znova zomierali a z 
lásky k moci stala sa cnosť. 
Klamstvá za pravdu zamieňali, 
do boja národy sa hnali na 
rozkaz tých, čo chceli moc. 

Mladí, starí zomierali 
za méty, ktorým neverili sami. 
Za naftou a peniazmi hnaní, 
okupantmi iných sa stali. 
Eufória prešla, však ostali len rany. 

Už svoj čin dokonali však sami, 
oklamanými sa stali, 

Pa chochaimo merenas. 

Pi luma feri nasulimo žal, 
le bomby, tanky čiášuven, 
le nípos kamimo má naj, 
feri louve, barvalimo. 

Le láše kate merenas, 
o kamimo po barvalimo kerenas, 
chochavenas, o čačimo naj, 
te murdáren o nípo šaj, 
Ke e bare kadej phende. 

Terne, phúre merenas, 
čižanenas anda so, 
anda louve nášenas, 
le ávrenge mišto kerenas, 
kodo gejlastar, i dukh ášilas. 

Kado má ame korkore, 
kerďilamas chochade, 



za lož zamieňali nevinným životy, 
však ich pánmi sa nikdy nestali. 

Ďalej však nevinní zomierajú. Oheň 
čo zapálili nezahasí už nik, 
svetom už nenávisť sa valí. No 
zastaviť to, z toho niet už zisk. 

kadej ávren murdárde, 
ke le raj šoha čiavle. 

Mindig le láše merena, 
i jakh má mindig pabola, 
andi luma nasulimo žal. 
Te áver keren, le louve naj. 

Žiť nám treba - Trobuj te trajinas.

Žiť nám treba

Žiť nám treba, aj keď bieda 
na nás tlačí veliká. 
Kosák, kladivo za slobodu slova sme zamenili, 
no právo písať bohatí si zakúpili. 

My prejaviť svoj názor môžeme, 
však kto počúvať ho bude, to stále ešte nevieme.

Rastie naša bieda, 
tu stále ešte žiť sa nedá. 
To, čo volení nám sľubovali, 
iba sami sebe sme si dali. 

My v púšti sa ocitáme, za vodu 
nám treba platiť dane. Už iba vzduch 
zadarmo máme, 
no dúfame, že zmení sa i to a 
niekto šikovný nám zráta to. 

Začnite sa nás báť vy vyvolení, 
bo všetko zmení sa v krátkom čase, 
národ zaspomína na práva naše 
a do ulíc vpochoduje ľudí dav. 

No tentokrát nežnosť nezvíťazí, 
krvou ulice sa sfarbia, 
bo majetok váš si silou brániť budete, 
no nevzdáme sa, 
bo my už stratili sme všetko 
a zmyslom stane sa pre nás tento čas. 

Všetko v nežnosti stenám vzali, no 
zaplatiť vám prináleží tento čas. 

Kamimasa te trají. 

Ame trobuj trajinas, 
vi kana o čorimo žal, 
pa slobodia kosáko, dan, 
taj te skirí feri barvále šaj. 

Ame pesko te phenas, šaj, 
ke ko amen šunla, koni naj. 
O čorimo amáro bárel, 
kate trajin inke čižal. 
So e báre phenenas, 
feri peske rodenas. 

Ame ando šanco sam, 
pa páji te poťinas, Feri 
te kamas bilouvesko. 
Ke vi kado áver avla, 
kana bužanglo kadej kerla. 

Te daran trobuj, báre, Ke 
sa áver avla, o nípo 
čibistrela, taj pi vulica 
žala. 

Ke akhánik kadej kerna 
i rat vulica sa la kerna, 
o barvalimo a zourasa ikrena, 
ke ame čiengedinas, 
ke sa má chasárdam, 
taj kado te keren mušinas. 

Tume sa amendar Hne, ke 

Sme slobodní! - Slobodia si ame.

Sme slobodní! 

Stalo sa, že zostali sme chladní, 

Slobodia si ame. 

Má šilále ášilam, 



sme v obavách a sme hladní. 
Čo spôsobilo tento stav? 
Snáď cvengot kľúčov, v tú noc, tam? 

My v tú noc sme tam všetci stáli a 
v opojení sme si priali byť 
slobodní a šťastní. 

Opakom sa stalo však, my 
stratili sme všetko zas. 

Čo bohatých je o pár viac 
a chudobných, tých na stokrát. 
Nuž stalo, a nevráti sa čas 
kto teraz zastane sa nás? 

Snáď v tejto biede ostaneme zas? 
Tu doba, pokrok, napreduje v diaľ 
a nás chudobných je stále viac. 

Veď to sme predsa všetci chceli!? 
Za zdravie platiť v opojení! 

ame daras, bokhále sam, 
so kado kerdas? 
Kodi ráti, kana le kija dilabnas? 

Kote ame torďuvasas, 
kodo ame kamasas, le 
bachtále te avas. 

Ke áversar kerdilas, amen 
apal khanči sas. 

Barvále san but tume, 
ke le čore šel taj šel. 
Má kado si, áver čiavla, 
ko akhánik žutija? 

Ame má mindig čore avasa? Sa o 
nejvo kate kerena, 
ke ame čore avenas. 

Sa ame kado kamesa, pa 
sastimo akhánik potisa. 

Chudobný či bohatý - Čoro vať barválo.

Chudobný či bohatý 

Chudobným som sa narodil, 
svoj život celý v biede žil. 
Však radosť, láska veliká, 
môj hlad vždy vo mne utíchla. 

Ja detí vychoval som päť, 
a tak som ináč chápal svet. 
Ich láska radosť veliká, 
tú biedu vo mne utíchla. 

Súdržnosťou a v zdraví 
sme ich spolu chovali, 
tak bohatstvom sa stalo nám 
tých mnoho šťastných krásnych rán. 

Či chudobný, či bohatý, 
bez lásky detí nemáš nič. 
V nich bohatstvo sa ukrýva 
a to je pravda veliká. 

Čoro vať barválo. 

Me čoro kerďilem, 
soro trajo čoro avilem, 
ke lošav, kamav me báres, 
kadej či bokh man naj. 

Me pánž šavoura ikerdem, 
kadej luma haťárdem, 
lengo lošaimo, kamimo, 
ašárel muri bokh. 

Ketáne len ikruvasas, 
ando sastimo te chán len das, 
kado má o barvalimo, 
le but čásura šukarimo. 

Vať čoro sal, vať bachtálo, 
bi šavoura tu khanči sal, 
andej le o barvalimo, 
taj kado báro čačimo. 

Boli časy - Sas o čáso.



Boli časy 

Boli časy, však nevrátia sa viac, 
v tej dobe občanom bol každý z nás. 
Štát tresty vynáša na ochranu zvierat, 
bo týrať ich sa trestom stáva. 

Kto však nás zaradí a kam, by trestom 
sa stalo týrať nás. My vonku v zime spávať 
máme 
a dieťa naše nie je šteňa. 
Nám učiť sa štekať treba, to zaberie, 
a chránená sa stane naša rasa. 

Médiá sa živia nami, bo informovať treba, 
chrániť nás však, to sa nedá, 
bo vymyslieť kategóriu nám treba. 
Ľuďmi nás už dávno nenazvali 
a háveďou, to je názov starý. 
Tak snažte sa, nech sa dielo zdarí 
a my budeme mať meno, 
nech nás zákon chráni. 

Túžba 

Chcem byť trávou, rosou rannou, 
čo bosou nohou hladíš ránom, 
jemným vánkom, lúčom jarným, tak 
blúdiť telom tvojim vábnym. 

Byť, žiť, splynúť s tvojou mysľou. 
Stať sa túžbou tvojich zmyslov. 
Sny svoje tak zmeniť tvojim, 
prianiam mojim, v skutkoch Tvojich. 

Snáď raz čas túžby v dej sa zmení
a my zostaneme zaľúbení. 

Sas o čáso. 

Sas o čáso, má gejlastar, 
o manuš sas varekana sako, 
Ke i luma kodoles phandavel, 
ko le žukles murdárel. 

Ko kodolen phandavela, ko 
le Romen murdárela? 
Ame ávri sovasas, ke le 
šavoura žukle naj! Ame 
trobuj žukle tavas, ke feri 
kadej láše samas. 

Médiá trajin anda ame, 
ke te žanen trobuj, 
žutin amenge, kodo čižal, 
bo ame má koni čisam. 
Manuša má ame čisam, 
taj čore feri, kadej pnenia,. 
Mištimo ker, ke feri kadej, 
luma amen žutinela. 

Kamimo. 

0 ríto te avav, i bruma, 
detehara phurnango 
o balval te avav, 
kadej tusa te avav. 

Tusa te avav, 
kado me kamav, 
ťo súno te avav, 
so kames, me kamav. 

O trajo amenge žala, 
o kamimo amáro, mindig avla. 


