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Dželem, dželem  

(oficiální mezinárodní romská hymna), 1. ze 4 slok  
 

Dželem, dželem 

šel jsem, šel jsem 

 

lungone dromenca 

dlouhými cestami 

 

malaďilem bachtale Romenca 

potkal jsem  šťastné Romy 

 

Aj, Romale, khatar tumen aven 

Aj, Romové, odkud  vy       jdete 

 

le cachrenca, bokhale čhavenca? 

se stany,       s hladovými dětmi? 

 

Aj, Romale, aj, čhavale 

Aj, Romové, aj, chlapci 

 
 

 

 

d  A A7 d, d A A7 d 
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Čhajori romaňi  

1) (E/j/de) Čhajori romaňi 

             Ej, holčičko  romská 

 

Jaj, ker mange jagori 

 jaj, udělej mi  ohýnek 

 

Na cikni, na bari, joj 

Ne malý ne velký 

 

Čarav tro voďori 

líbám tvou dušičku 

 

 

2) Na somas me khere 

  Nebyl jsem  já  doma 

 

Na džanav ko avľa 

Nevím      kdo přišel 

 

Avri      mri piraňi 

Venku (je) moje milá 

 

Šukar čhaj romaňi 

Krásná dívka romská 
 

 

Var.:  
(Avľas mro pirano 

přišel můj milý 

šukar čh´o romano 

krásný chlapec romský)  
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Rodav me miro drom (Bengas; z alba Džav) 

1) Rodav   me   miro   drom 

Hledám  já moji   cestu 

 

2) Hledám já cestu svou 

Našti    les       arakhav 

Nemohu ho (ji) najít 

 

V kamení ukrytou 

 

Ko    mange    phenela 

Kdo  mi     řekne 

 

Kdo mi jen napoví, 

 

Kaj   me   les     te rodav? 

Kde  já  ho (ji) mám hledat? 

 

Když oči nevidí? 

 

Mangav    Devles,   Romale 

Prosím     Boha,      Romové 

 

Ach, Bože můj, při mně stůj, 

Kaj  sikhavel    miro  drom 

Ať  ukáže   mou  cestu 

 

ať nejsem sám, když klopýtám 

So  šaj     me kerav,  

Co mohu já dělat, 

 

Kdo mi napoví,  

 

te  me  les       rodav, 

když já  ho (ji) hledám 

 

když oči nevidí 

 

našti      arakhav. 

nemohu najít. 

Řekni, kdo to ví. 
 

a  d7 

d  E  E7  a 
A7 d G7 C a 

d E7 a 
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Romano drom (Terne čhave; z alba Bo me som Rom) 

Autor hudby:  Gejza Bendig 
Autor textu:  Roman Horváth  

Šaj,      šaj,     šaj      pre  ma vičines,  

můžeš, můžeš, můžeš na   mě  křičet, 

 

šaj, šaj, šaj mange tu phenes,  

můžeš, můžeš, můžeš mi říkat (co chceš), 

 

u me džav peske mire šukar     dromeha, 
a  já   jdu si svou  krásnou  cestou 

 

me peske džav, pal    tu    džav. 

já  si   jdu,    za   tebou   jdu. 

 

Šaj,     šaj,     šaj,    phenav me tuke, 

můžu, můžu, můžu říkat  já  tobě, 

 

šaj,   šaj,   šaj,   pal ma     na aves, 

možná, možná, možná za  mnou nepůjdeš 

 

avaha  duj, džaha  peske  šukar    dromeha, 
budeme dva, půjdeme    si     krásnou   cestou 

 

u šukar    kvetki tuke čhingerav. 

a krásné  kvítky   ti    natrhám. 
 

Amaro drom, romano drom,  
Naše  cesta, romská   cesta, 

amaro drom, romano drom. 
naše cesta, romská cesta. 
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Paš o paňori 

 

//: Paš o paňori, paš o paňori  

    U   vodičky,   u      vodičky 

 

Bešel miri piraňi 

 Sedí  moje milá :// 

 

Šukar jakhora, kale balora 

Pěkná očka,       černé vlásky 

 

Oj mange pisinel, oj mange pisinel 

Ona   mi    píše,  ona   mi      píše  

  

Hoj man  rado nadikhel 

Že    mě    ráda nevidí (nemá ráda) 

 

 

//: U studánky, u studánky 

sedí moje galánka. :// 

Krásné oči má, černé vlásky má, 

ona mi píše, ona mi píše,  

že mě ráda nemá. 
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Joj, mamo 

 

Joj, mamo, joj mamo, bokhaľi*  som 

Joj, mámo, joj, mámo, hladová  jsem 

 

Joj, mamo, joj mamo, bokhaľi   som 

Joj, mámo, joj, mámo, hladová  jsem 

 

De man, mamo, koruna 

Dej mi,  mámo,  korunu 

 

Cinav mange maľina** 

koupím  si     malinu (malinovku) 

 

Joj, mamo, joj mamo, bokhaľi  som 

Joj, mámo, joj, mámo, hladová  jsem 
 
 

 

 

 

 

 

 

* zpívá-li chlapec/muž, zpívá bokhalo  = hladový 

** v tradiční verzi se zpívá častěji lovina  = pivo 

 

  



Romane giľa - Romské písně. Zpěvník projektu Amaro Drom (Naše romské dítě)  8 

O poštaris 

 
O poštaris avel, telegramos anel 

Pošták       přijíždí,   telegram     nese. 

 

O poštaris avel, telegramos anel 

Pošták       přijíždí,   telegram     nese. 

 

 

Sar me les genava, genava 

jak   já   ho    čtu,   

 

O bala čhingerav, čhingerav 

Vlasy  (si)  trhám,        

                             

Dža more, dža more, dža more, na kamav tut 

běž  člověče,       nechci    tě 

 

Jede pošťák jede, telegram mi nese 

 

Jede pošťák jede, telegram mi nese 

 

Já jsem tě čekala, čekala 

 

Vlasy si trhala, trhala 

 

Běž chlapče, běž chlapče, běž chlapče 

 

Nechci tě mít. 

 



Romane giľa - Romské písně. Zpěvník projektu Amaro Drom (Naše romské dítě)  9 

Andro verdan (lidová, ve filmu Cikáni jdou do nebe) 

1. Andro verdan drukos nane 

Ve  voze   oj není 

 

man pirano  šukar nane  

já   milého  pěkného  nemám 

 

loľi  phabaj prečhinava,  

hop hop hop 

červené  jablko  překrojím,  

hop hop hop 

 

jepaš tuke,  jepaš mange,  

hop hop hop 

půlku tobě, půlku sobě,  

hop hop hop 

 

2. Amen šukar čhajora sam 

My     krásné dívky jsme 

 

Pal o čhave amen geľam 

Za   chlapci  my    jsme šly 

 

Šukar čhavo, khel amenca, 

hop hop hop 

Krásný chlapče, tancuj s námi, 

hop hop hop 

 

Jekhvar, duvar, pal'is lenca, 

hop hop hop 

Jednou, dvakrát, potom s nimi, 

hop hop hop 

 

3. Sar tu kames romani čhaj 

Když miluješ romskou dívku, 

 

Ker tu buči calo ňilaj 

Dělej ty práci celé léto 

 

Te anela o lovore,  

hop hop hop 

když přineseš penízky,  

hop hop hop 

 

Oj cinela o gadora,  

hop hop hop  

ona (si) koupí šatičky,  

hop hop hop 

 

4. Andro verdan drukos nane 

Ve  voze   oj není 

 

man pirano  šukar nane  

já   milého  pěkného  nemám 

 

loľi  phabaj prečhinava,  

hop hop hop 

červené  jablko  překrojím,  

hop hop hop 

 

jepaš tuke,  jepaš mange,  

hop hop hop 

půlku tobě, půlku sobě,  

hop hop hop 
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Duj, duj, duj, duj (slovenská) 

Duj duj duj duj dešuduj 

Dva dva dva dva dvanáct(krát) 

 

Te čumidav,  te čumidav        parno    muj 

Ať/když  políbím, ať/když políbím   světlou  tvář/rty 

 

O parno muj čumidav, gerekostar kikidav 

Bílou      tvář  líbám,      v kabátu      tisknu 

 

Šarlagi, šarlagi te chudav 

Spálu,   spálu     ať chytnu 
 

 

Duj, duj, dešuduj 

Duj, duj, dešuduj 

dva, dva, dvanáct(krát) 

čumidav me lako muj 

líbám  já  její  tvář/rty 

aj, nananaj, nananaj naj, nanaj naj 

lako muj  me čumidav 
její tvář/rty  já   líbám 

gerekostar  kikidav 
pod kabátem tisknu 

aj, nananaj, nananaj naj, nanaj naj.  
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Amari si, amari 

1) Keren, šavorale, drom  

Udělejte,  chlapci,     cestu 

 

Te khelel o phuro rom 

Ať tančí     starý    chlap 

 

Aj da na dam da dá dáj dam da dám... 

 

Phuro rom    te    khelela 

Starý  chlap  když bude tančit 

 

Amari   voja  kerela 

Naši   radost  udělá 

 

2) Amari sal, amari 

  Naše    jsi,   naše 

 

Amari terňi   bori 

Naše   mladá  nevěsta 

 

Aj da na dam da dá dáj dam da dám... 

 

Amareder aveha,  

našejší  budeš, 

 

braďi     paňi  aneha 
(až) vědro vody  doneseš 

Aj da na dam da dá dáj dam da dám... 
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Duj, duj  (Balkán) 

1) Savo šukar phiriben, phene, isi tut  

Jakou   hezkou chůzi,      sestro,  máš 

 

Blago če dajake, kaj bijanda tut 

Blaho tvé matce,  že  porodila tebe 

 

Ref: 

Duj, duj, duj, de ma       mori,  dešuduj 

Dva, dva, dva, nech mě ženo,  dvanáct(krát) 

 

De ma te čumidav čo    parno muj 

Nech mě políbit   tvou světlou tvář 

 

Štar, štar, štar,   de ma mori,      dešuštar 

Čtyři, čtyři, čtyři, nech mě ženo, čtrnáct(krát) 

 

De ma      te astarav   čo   sano  maškar 

Nech mě obejmout   tvůj štíhlý  pas 

 

2) Savo šukar   phiriben, phene, isi tut 

   Jakou hezkou chůzi,  sestro,  máš 

 

Kana dikhav tut, našti    bistrav         tut 

Když  vidím  tě,   nemůžu  zapomenout  tě. 
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Duj duj štarvardešuvariduj (ruská) 

 

1) Duj, duj, duj, duj, štarvardešuvariduj 

   Dva, dva, dva, dva,  čtyřicetdva krát 

 

Te čumidav,  te čumidav,      parno muj 

ať/když políbím, ať/když políbím světlou tvář/rty 

 

Aj parno muj me  čumiďjom, a kalo  me nakamjom 

Aj, světlou tvář já jsem políbil,     a černou   já  nechtěl 

 

duj, duj, štarvardešuvariduj  

dva, dva, čtyřicetdva krát 

 

2) Di raj, daj, daj, daj 

ram dam daradani daj, daj  

dam, dadam daram daram daram dara daj 

oj, dam daram dara daj, daram, daram daram da 

oj, dáram daram dara do 
 

3) Džav, džav, džav, džav, pale leste džav 

jdu, jdu, jdu, jdu, za ním jdu 

Pale leste, pale leste me merav, a – aj 

za    něj,   za    něj     já  umřu,  a-aj 

 

‘Dro jakha me les kamam, pale jakha na kamam 

před očima já ho miluji,    za     očima  nemiluji. 

 

Duj, duj, dešuštarvarduj 

dva, dva, čtyřicetdva krát 
 

e a H e H7 e D7 

G a D G D7 G E7  

a e a adim7  

e  H7 e H7 e 
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Sivo, sivo 

 

1. Aj, tu mro sivo, sivo  

    Aj, ty můj  sivý, sivý 

 

Aj, tu mro sivo, sivo grastoro  

Aj, ty můj  sivý, sivý  koníčku 

 

Aj, tu vilidža,  aj, tu vilidža 

aj,  ty zachraň, aj, ty zachraň  

 

aj,  tu  vylidža   mro  šero. 

Aj, ty  zachraň  moji hlavu. 

 

 

 

2. Aj, paš amaro, ´maro  

    Aj,  u   našeho, našeho             

 

Aj paš amaro, ´maro     cino     kher 

Aj,  u   našeho, našeho  malého  domu 

 

Odoj  Roma   šukar,  odoj  Roma     šukar 

Tam  Romové krásně, tam    Romové  krásně 

 

odoj Roma  šukar   dživen. 

tam  Romové krásně  žijí. 
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Devleskre čhave  

Devleskre čhave amen sam 

Boží     děti my   jsme 

 

Lungone   dromensa phiras 

Dlouhými  cestami  chodíme 

 

Bachtales amen trajinas,  

šťastně   my žijeme, 

 

aj le/ne... 

 

Le Devleske amen paľikeras. 
     Bohu  my     děkujeme. 

 

Opa li le lele, opa li le lele,  

opa li le le le le le laj,  

opa li le le le, opa li le le le,  

opa li le le le le le le le le le laj.... 

 

Koně, vozy Cigán už nemá, 

 

Kolem sebe radost rozdává, 

 

Kolem sebe krásné dívky má, 

 

Pojďte lidi, pojďte mezi nás. 

 

 

 



Romane giľa - Romské písně. Zpěvník projektu Amaro Drom (Naše romské dítě)  16 

Nane love ani mas 

Nane      love  aňi mas 
Nejsou peníze ani maso 

 

Nane  amen so te tavel, Romale! 
Nemáme my co  vařit,     Romové! 

 

A sar     amen love  nane 
A jak (když) my     peníze nemáme 

 

Pomožinen, joj, Devlale, amenge. 

Pomožte,  joj, Bohové, nám. 
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Odoj téle paš o paňi 

Odoj téle paš o paňi 

Tam dole u    vody 

 

Užarel man mri    piraňi 

Čeká   mne moje  milá 

 

Šaj, nanana… 

 

Ma užar man, me na džava 

Nečekej mě,  já nejdu 

 

Bo         me   tuha      na dživava 

Protože já   s tebou   žít nebudu 

 

Šaj nanana… 
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Odoj tele o Roma bašaven 

1. 

 //: Odoj tele o Roma 

bašaven, 

Tam dole Romové hrají, 

 

mri piraňi mulatinel  :// 

moje milá    se opíjí. 

 

Te me oda džanďomáhi, 
A  já      to  věděl, 

 

hoď ój bári   ľubni sáhi, 

že ona velká  prostopášnice 

byla, 

 

 

Odoj tele o Roma 

bašaven, 

Tam dole Romové hrají, 

 

mri piraňi mulatinel. 

moje milá    se opíjí. 

 
 

 

 

2.  

//: Pri khangeri bešel o 

čhajaves 

U  kostela  sedí  

 

mri piraňi pherel paňi :// 

moje milá  nabírá vodu 

 

ojoj, bari    šukar  hi  

ojoj, velmi krásná je 

 

mre    ileske baro   pharo 

hi 

mému srdci   velmi  těžko   

je 

 

Odoj tele o Roma 

bašaven, 

Tam dole Romové hrají, 

 

mri piraňi mulatinel. 

moje milá    se opíjí. 

 
//:Dmi Gmi Dmi 

A A7 Dmi:// 

Bb C7 F 

Bb C7 F A7 

Dmi D7 Gmi Dmi 

A A7 Dmi
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Čhajorije 

Čhajorije šukarije,  

Dívenko  krásná,   

 

ma phir  urdes     pala mande  

nekráčej pomalu     za    mnou 

 

ma phir   urdes    pala mande, čhaje. 
nekráčej pomalu   za    mnou,     dívko. 

 

Chaljan, pekljan man – čhaje šukarije! 

Snědla, upekla jsi mě  – dívko krásná! 

 

Mo voďi diljan – čhaje šukarije! 

Mou duši  jsi pobláznila  –  dívko krásná!  

 

Irin,       dikh         man,  čhaje!              

Otoč se, koukni se na mě, dívko! 
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Čhavale, džan te sovel (ukolébavka) 

 

1. Čhavale, džan te sovel 

Děti,    jděte  spát 

 

Dadoro mus bašavel 

Tatínek musí hrát 

 

Anel tumenge maroro 

Přinese vám chlebíček 

 

Tumaro phuro dadoro 

Váš   starý  tatíček 

 

Dětičky, běžte už spát 

Váš táta musí jít hrát 

Ráno až přijde váš tatíček 

Tak přinese na chlebíček 

 

 

2. Čhav(or)ale, džan te sovel 
    Děti(čky),      bežte   spát 

 

Dajori mus giľavel 

Maminka musí zpívat 

 

Anela tumenge ambroľori 

Přinese  vám     hruštičku 

 

Tumari terňi dajori 

Vaše mladá maminka 

 

Dětičky, běžte už spát 

Maminka musí zpívat 

Večer až přijde ta maminka 

Tak pofouká vám kolínka 
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Sov mro čhavoro (ukolébavka) 

Autor: Martina Vančáková  
 
 

1.  Sov, mro čhavoro, 

     Spi, mé     děťátko, 

 

Somnakunoro. 

Zlaťoučké. 

 

Sov, Šeraloro, 

Spi, Šeraloro (přezdívka), 

 

Som tiri daj. 

Jsem tvoje maminka. 

 

Tavava tuke 

Uvařím tobě 

 

Haluški ciraleha, 

Halušky s tvarohem, 

 

Tavava len 

Uvařím je 

 

Kana tu soveha. 

Až budeš spát. 

 

 

2. Sov, mro čhavoro, 

    Spi, mé děťátko, 

 

 Somnakunoro. 

Zlaťoučké. 

 

Sov, Šeraloro, 

Spi, Šeraloro (přezdívka), 

 

Dža te sovel. 

Utíkej spát. 

 

Bo me tut kamav, 

Protože tě miluji, 

 

Bo me tut rado dikhav, 

Protože tě mám ráda, 

 

Bo tut, mro čho, 

Protože tě, můj synku, 

 

Sako rado dikhel. 

Každý má rád.  
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Ko kodoj 

Ko kodoj, ko kodoj 

Kdo tam,  kdo tam 

 

tele blačka durkinel 

pod okénkem klepá 

 

mri piraňi rovel 

moje milá pláče 

 

Oj pre mande vičinel 

Ona na mne    volá 

 

O hadžos mange lačharel 

Postel   mi        stele 

 

Phendžas mira dake 

Řekla     mojí  matce 

 

kaj man avri te mukel. 
ať   mě    venku  nechá. 
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Dag duma le le 

Ó, dag duma le le  

dag dag duma daga daj duma le le  

Ó, dag duma le le  

dag dag duma daga daj duma le le  

 

Dag dag duma daga daj duma le le 

Let lag duma daga daj duma le le  

Dag dag duma daga daj duma le le 

Let lag duma daga daj duma le le  

 

Duma duma daj duma daga daj le le,  

Daga daga daj duma daga daj le le... 
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Ušťi mamo 

 

//:Ušťi    mamo, dikh         tu   pre man 

  Vstávej mámo, podívej se  ty  na  mne 

 

Kana me ča  merava:// 
když   já   skoro  umírám 

 

Bo   me som tumaro, tumaro 

protože  já  jsem  tvůj, 

 

tumaro čhavoro romano 

tvůj       chlapeček romský 

 

o jilo dukhal man, dukhal man 

srdce   bolí    mě 

 

ča pal e daj. 

jen  pro  matku. 
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Muloland  

(Gypsy.cz z alba Romano Hip Hop) 
1. Muloland, kaj mule dživen 

Sas e chiba, amen na džanen 

Šunas le bašaviben, khatar dar? 

Čhivas peha daratar, man 

Durman džal kijo Rotwailer 

Bela nasvalo dur kherestar... Devla! 

So keraha? 

Avaha te sovel odoj, na? 

 

Ref.: A a a aj, more kaj amen džaha? 

A a a aj, kaj than, na adava? 

Mulo avel, o ou, me na kamav 

Te bavinel le ľila... 

Samas andro Muloland 

Te meres, te meres 

odoj samas 

 

2. Muloland, na chovavav 

Merá, hoj me na bararav 

Na pheras, somas žužo 

Total žužo, baro bižužo 

Than vičinel pes Muloland 

Zaarakhiben hin kham 

Bo mule rušte dži o meriben 

Mule na keren o pothoviben 

 

Ref.: A a a aj… 
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Lasko, me tut phares kamav  

(Gipsy Kamaro) 
Sako raťi našti sovav,    pre tut duminav  

Každou noc nemůžu spát, na tebe myslím 

 

Sako raťi našti sovav,    pre tut duminav  

Každou noc nemůžu spát, na tebe myslím 

 

Lasko, me tut phares kamav  

Lásko, já   tě   těžce (moc) miluji    

 

O jiloro tuke me dav 

   Srdíčko ti    já   dám 

 

Soske tu man, čhaje, trapines? 

Proč  ty  mě       holka  trápíš 

 

Lasko, me tut phares kamav  

Lásko, já   tě   těžce (moc) miluji 

 

O jiloro tuke me dav 

   Srdíčko ti    já   dám 

 

Soske tu man, čhaje, trapines? 

Proč  ty  mě       holka  trápíš 

 

Šaj na na na na…. 
 

 

a  d G7 C, a  d G7 C A7, 

d G,  C  a,  d E7  a A7, 

            d G,  C  a,  d 

E7  a 
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Motoris, motoris 

Motoris, motoris 

Auto, auto 

 

Štare   kerekenca 

Se čtyřma kolama 

 

Kaj man te vožinav mire piranenca (2x) 

Ať    se     vozím      s mými  dívkami 

 
 

Motoris, motoris 

Auto, auto 

 

Štare   kerekenca 

Se čtyřma kolama 

 

Šaj man povožinav mire piranenca (2x) 

Můžu   se     povozit   s mými  dívkami 
 

a  d7 G7 a7, a d G7 C, 

F a  d7  E7 a  
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Me tut užarav  

(Jan Bendig) 
Me tut užarav, čhaje, bo me tut kamav, čhaje 
Já  tě  čekám     holka,    protože tě miluju  holka 

 

Me tut užarav, kana pal man aveha 

Já tě čekám,     kdy    za    mnou 

přijdeš    

 

Me tut užarav   

Já tě     čekám       

           

Me tut čumidav,  tire     lole  vuštora 

Já  tě   líbám,        tvoje červené rty (rtíčky) 

 

Tire kale jakhora, andre lende me dikhav 

Tvoje černé očička, do      nich   já   se dívám 

 

So me tuke te phenel? 

Co já   ti     mám říct 

 

Me tut igen bares kamav 

Já  tě    strašně moc miluju 

 

Me tut užarav 

Já  tě   čekám 
 

         a7 d7 G7 CM7 a, d7 E7 a E a, 

         a d  G  G7 C a, FM7  E E9  a E a7 
  



Romane giľa - Romské písně. Zpěvník projektu Amaro Drom (Naše romské dítě)  29 

Hej Romale  

(Roma Boyz) 
Amen sam, amen sam korkore  

My jsme      my     jsme   sami 

 

O čhave       pal   mande phiren 

Romští kluci za mnou chodí 

 

Bo me som čhavo romano, bo me som čhavo romano 

Protože já jsem kluk romský 

 

Hej, Romale, man ňiko nakamel    

Hej  Romové  mě   nikdo   nechce (nemá rád) 

 

Hej, Romale, bo man naprindžarel 

Hej Romové   protože mě nezná 

 

Bo me som čhavoro romano 

Protože jsem kluk     romský 

 

Sako dikhel hoj me som romano 

Každý vidí   že    já   jsem  romský 

          
                                                     

 

 

a  hdim7 d7 E7 a, a  hdim7 d7 E7 a, 

d a  d7 E E7,  a C/G F6 G7 CM7, 

                    a7  d7 Esus E7 a 
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Nane oda lavutaris 

Nane       oda      lavutaris  
Není ten (takový) muzikant 

 

Kaj mri giľi te bašavel 

Aby mou píseň  zahrál 

 

Bašavla la mro pirano 

Zahraje ji  můj  milý 

           

Bo           jov lačho lavutaris 

Protože on (je) dobrý muzikant 
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O Oskaris avel      

(nápěv O poštaris avel)             pro Amaro drom 2018 Martina Vančáková  
 

//:K'o Romywood gejľom 

   Do Romywoodu  jsem šel, 

 

Oskaris me chudňom:\\ 

Oskara jsem dostal. 

 

//:O filmos me upre cirdavas 

    Film             jsem natáčel, 

 

Oskaris chudavas, chudavas. 

Oskara dostával, dostával. 

 

Dža more, dža more, dža more, 

Běž chlapče, 

 

Dža te dihkel.:\\ 

Běž se podívat. 

 

//:O Oskaris avel, 

    Oskar přicház 

 

somnakaj man anel.:\\ 

zlato         mi     přináší 

 

/:Mro filmos kinoste sikhaven, 

   Můj film       v kině    promítají 

o jakha savore poraven. 

 oči       všichni  vyvalují. 

 

Dža more, dža more, dža more, 

Běž chlapče, 

  

Dža te dihkel.:\\ 

Běž se podívat. 
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