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Plamienok v duši - Jagouri andi voudi.

Plamienok v duši 

Tam v diali tichej noci 
plamienok ohňa svieti. 
Pri ohni hŕstka ľudí sedí. 

Hlas gitary a clivej piesne 
v diaľ sa nesie, 
v nej cítiť biedu 
a spomienky na ten čas... 

Je málo takých krásnych chvíľ. 
Pokrok káže nám nezotrvať v zvyklostiach 
a hrdo kráčať v diaľ. 

Smutno na duši ostáva nám, 
bo zmeniť sa nám treba a 
dobe prispôsobiť život náš. 

V duši však pretrvá stáročia spomienka 
na putovanie, dni voľnosti, 
tak krásny čas. 

Jagouri andi voudi. 

Kote dúr pi ráti, phaboi 
jakh, sar memeli, le 
manuša kote bešen.

Bašaven pi gytara, 
kado sako šunela, 
sar vou čore avenas, 
pa kado ďilabenas. 

Kado čáso šukár sas. 
O nejvo amenge phenel, 
hoť sokáši te bistren. 

Phároj kerel amenge, 
hoť te dúr žas, taj 
sokáši te bistras. 

Ke ando jílo amáro, 
sokáši sal amáro, 
kado šoha čibistras. 

Rómovia nespite - Romale nasoven.

Rómovia nespite 

Stalo sa to tak nečakane 
v tej veľkej biede a o hlade, 
že zradili sme sami seba. 

V deň, keď právo rozhodnúť nám dali, 
sami sme sa ho vzdali. 
Nezáujem obavou nazvali. 

Právo hlasovať ignorovali 
rozhodnutí v biede zotrvať. 
A ďalej trpieť, hladovať. 

Bez práce žiť 
a podvodníkom ďalej šancu dať, 
rozkrádať našu drahú vlasť. 

Spamätať sa nám treba, 
hrdo hlavu zodvihnúť a 
hlasovať, keď treba. 

Romale nasoven. 

Kado kerdem, čižanav sar, 
bokhálo taj čororo, 
amen sa pes chochadam. 

Kana ame te phenas, 
trobundom pesko, 
ame kodo čikerdam, 
ke lendar ame daradam. 

Te volí amen čigejle, 
ke čorimo ame kamle, 
te čore avas, bokhále. 

Te búti keren na, 
taj kodolenge mišto tavel, 
ko amári phuv peske čourel. 

Romale má nasoven, 
o mištimo tumenge len, 
taj tumári vast ikren. 



Posolstvo Rómom - Le Romenge te phenen.

Posolstvo Rómom

Žitia nášho čas sťa vtáča splašené letí, my 
vnímame ho len na raste našich detí.

Tu každý méty života si stavia a 
snahou svojou spĺňať si ich žiada. Len 
Rómovia sa chodu času bránia, 
žiť pre jednu chvíľu sa im žiada. 

Tu zvyklosť a nevzdelanosť v mentalite 
zotrváva a v tom vlastná 
zrada v čase minulom im 
zotrváva. 

Veď pokrok zastaviť sa nedá 
snáď preto vzdelávať sa treba a 
tradície udržiavať, veď po starom 
sa žiť nedá. S pokrokom v dobe 
splynúť, život nový v rozvahe 
príjmuť. 

Le Romenge te phenen. 

O čáso sar čiriklo žal, 
pe šavoura dikhas sar. 

Sako majfeder te trají kamei, 
taj tavel kadej sa kerel. 

Feri le Rom nejvo čikamen, 
te trajin feri jejkh perco kamen. 

Kate o phúro, dillimo kamen , hoť 
nasulimoj kado e Rom čižanen. 

O nejvo site avel, taj ame te siťuvas. 
Ke sokáši čibistras. 
Feri sar varekana te trají čižal, 
o nejvo amenge te las, 
kadej amenge žitunas. 

Dôstojnosť nám vzali - Sa amendar line.

Dôstojnosť nám vzali

Paláce a vily, prepychové autá, 
spoločnosť exkluzívnych dám, 
však len vyvoleným - 
to pokrok a sloboda priniesli. 
Po pivniciach a kanáloch 
už potkanov ľudia vystriedali, 
ich obydlím sa stali sklady skrachovaných 
fabrík, chát. 

Bezdomovcov pribudlo jak po daždi húb, 
tak pokrok káže. 
Nová doba, a nezastaví to už nik. 
Len vyvoleným žiť sa bude ako v raji. 

A čo nám? 
My otrokmi sme sa stali. 
Slobodní, bez práce, zúfalí. 
No hlasovať nám právo dali, 
tak schopme sa už všetci, 
nech nadíde ten správny čas. 
Hlas svoj dajme iba tým, 
čo dôstojnosť nám vrátia zas. 

Sa amendar line. 

Báre šukár khera, 
barvále motora, 
le šukár krajáckyňa, 
feri len šukára- 
Kado nejvo, taj slobodia andas. 
Ande phuva ame phírasa le šimjakonca, 
taj vou ande khera žana. 

But nípoj bikheresko san, 
kodo nojvo phenel, 
kado má musaj te avel, 
lašimo feri barvále zumaven. 

Taj amenge so? 
Ame te keren site, 
i slobodia si ame, ke khanči áver naj ame. 
Kete volí amenge dan, 
aven savore, 
kana kodo čáso avla, ame kodolen volinla, 
ko majlášes amenge kerela. 



Si hnedý a to stačí nám! - Kálo sal, taj kodoj sa.

Si hnedý a to stačí nám!

Ja driem celý život svoj, 
však v očiach ostatných 
podvodníkom som. 

V myšlienkach mnohých 
ja podvodníkom ostávam 
a tým, čo pomáham, sa tvária, 
že tak sa to na svete stáva. 

Vám zapájať sa treba a 
splynúť v spoločnosti dav, 
však ústa neotvárať, bo nik 
nechce počuť váš hlas. 

Podvodník zlodejom vás nazýva 
a vaša česť a slovo 
tu prázdnou frázou ostáva. 

Skutky a práca poctivá vaša 
im nič nedáva, 
bo zbohatnúť chcú na vás 
a nie pozdvihnúť z prachu vašu tvár. 

Tak šancu nedajme im viac 
a osud svoj riaďme inak. 
Nie hlasmi pre nich, 
bo nehodní sú nás. 

Kálo sal, taj kodoj sa. 

Me soro trajo búti kerav 
ke le áver phenen, 
hoť chochavav. 

Sako gindí, hoť chochavav, 
kas žutindem, 
kodole phenen, 
hoť kado lenge luma das. 

Tume le níposa trobuj žan, te 
tumen koni nadikhel, taj 
khanči te naphenen, ke vou 
tumen čišunen. 

Kodo so chochavel, 
hoť čoures phenel 
taj tut má koni čišunel. 

So kerdal lenge lašimo, 
kodo sa chochaimo, 
vou per tu kamen te roden, 
na tut anda phuv te len. 

Ke áver ame te keras, 
lenge te má čipaťas. 
Ke bokhále phende amenge, 
taj len šoha čikamas. 

Deti vetra - Balvaleske šavoura.

Deti vetra

My stáročia sme svetom putovali 
a zvyky dobré, zlé, so sebou brali. 
Národmi opovrhovaní, 
my dobrú budúcnosť im za chlieb priali. 

Kováčmi aj murármi sme sa stali 
na svadbách sme im hrali. 
Vždy poslední, a predsa hraví, 
z každej dediny nás s nenávisťou hnali. 

Žiť pre jednu krásnu chvíľu sme si priali 
a takými sme aj zostali. 
Niektorí bohatí i vzdelaní sa stali, 
no i tak naveky cigánmi nás zvali. 

Balvaleske šavoura. 

Ame lumasa phirasas, 
sa lášo vi nasul siťuvasas, 
ke i luma amen čikamelas, 
pa márno lenge naisáramas. 

Le kováča, murára, kerdilamas, 
po bijava bašavasas, 
mindig čore, ke bachtále, 
sako gav amen trádelas. 

Te avel šukár čáso kamas, 
taj kecave vi ášilamas, 
Vareko barválo vi bužanglo kerdas pe, 
ke vi kadej le čore Rom, phende amenge. 



Teraz sú Slováci, niektorí Maďari, 
no bez vlasti svojej, deťmi sveta, 
nenávidení ostali. 

Akhánik má Thoucura, vareko Ungrura, 
ke bi phuvesko, lumaske savoura, 
ándkozinde ášilam. 

Našiel som ružu - Luludi raklem.

Našiel som ružu 

Našiel som púčik ruže červenej, do 
dlani svojej som ho vzal. Roky 
trpezlivo sa oň staral, až ruža mi z 
neho rozkvitla.

Vôňou jej, krásou som sa opájal 
a v srdci svojom miesto pre ňu hľadal. 
Rokmi mi k srdcu prirástla 
a života bez nej bych sa vzdal. 

Teraz už rokmi vyschýňa, 
však láska k nej je trvalá.
Inú už nikdy nechcem mať 
a spolu s ňou chcem vysychať.

Jej mladosťou, vôňou som sa opájal, 
tak pri nej chcem aj zotrvať. 

Chápať aj milovať 

Ty odchádzaš, ja ostávam.
Čo vravieť mám?
Či mlčať snáď?

Žil som s tebou krásny čas,
ja nepoznal som lásky dar.

Čo miluješ a čo máš rád, 
ja platím za to krutú daň.

Sám sebou som sa opájal,
teba pritom nechápal.
Čo cítiš ty, som zanedbal,
tak lásku tvoju odohnal.

Dar tvoj som nerozvíjal, 
bez lásky som tu zostal sám. 

Luludi raklem 

I louli ruža me raklem, 
ando vast la peske dem.
Le but berš la ikerdem,
bári luludi la kerdem.

Naďon šukár luludi,
po jílo la peske dem,
beršenca la kamadem,
pi luma lasa trajindem.

Akhánik ma phúrol vou,
ke me mindig la kamav,
áver má me čidikav,
lasa kamav te merav.

Lako ternimo me but kamlem, 
lasa te avav, lasa te merav. 

Te haťáren, taj te kamen. 

Tu žastar, me ášav.
So te phenav?
Khanči vať? 

Šukár tusa trajindem, 
ke tut šoha čikamlem.

So kames, taj so čikames,
man pa kado o deji márel.

Me feri pes dikhlem,
taj tut čihaťárdem,
so kames čižanglem,
taj kadej tut našadem.

Ťo prezento čilem, 


