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Dželem, dželem (oficiální mezinárodní romská hymna, 1. sloka) 

 

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 

D7 g  A7  g  A7 d  C7 

F g A  g  A7 d 

e romaňi vlajka 

bachtale Roma 
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Čhajori romaňi  (Neoficiální hymna Romů v Česku a na Slovensku) 

 

1) Ej (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)  

e čhajori 

e jagori 
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Rodav me miro drom           (Bengas; album Džav) 

1) Rodav   me   miro   drom 

Hledám  já moji   cestu 

 

Našti    les       arakhav 

Nemohu ho (ji) najít 

 

Ko    mange    phenela 

Kdo  mi     řekne 

 

Kaj   me   les     te rodav? 

Kde  já  ho (ji) mám hledat? 

 

Mangav    Devles,   Romale 

Prosím     Boha,      Romové 

 

Kaj  sikhavel    miro  drom 

Ať  ukáže   mou  cestu 

 

So  šaj     me kerav,  

Co mohu já dělat, 

 

te  me  les       rodav, 

když já  ho (ji) hledám 

 

našti      arakhav. 
nemohu najít. 

 

 

 

 

Autor české sloky:Martina Vančáková  

 

 

2) Hledám já cestu svou,  

v kamení ukrytou 

kdo mi jen napoví 

když oči nevidí? 

Ach, Bože můj, 

při mně stůj, 

ať nejsem sám, 

když klopýtám. 

Kdo mi napoví 

když oči nevidí? 

řekni, kdo to ví. 
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Loľi ruža (Sabrosa) 

 

1.  

Loľi ruža prečhinava 

Červenou růži utrhnu 

 

kaske me la dav? 

Komu já ji dám? 

 

Dava me la mira dake, 
Dám já ji mojí mámě, 

 

bo me la kamav. 

Protože já ji mám rád(a). 

 

2. 

Loľi ruža prečhinava 

Červenou růži utrhnu 

 

kaske me la dav? 

Komu já ji dám? 

 

Dava me la mre dadeske,  
Dám já ji mému tatínkovi, 

 

bo me les kamav. 

Protože já ho mám rád(a). 

 

3. 

Loľi ruža prečhinava 

Červenou růži utrhnu 

 

kaske me la dav? 

Komu já ji dám? 

 

Dava me la la/le….. (jméno) 

Dám já ji té/tomu …. 

 

bo me la/les kamav. 

Protože já ji/ho mám rád(a). 
 

 

 

  e daj, e ruža, o čhavo 



Šero, phike 

Šero,   phike,   khoča, pindre 

hlava, ramena, kolena, palce 

 

khoča, pindre, khoča, pindre 

kolena, palce, kolena, palce 

 

šero,   phike,   khoča, pindre 

hlava, ramena, kolena, palce 

 

jakha, kana, muj the nakh 

oči,       uši,    pusa a nos 

 

 

  ŠERO    PHIKE      KHOČA      PINDRE 

 
 JAKHA     KANA  MUJ  NAKH 
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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. o drom 
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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. 

o paňori 

o jakha 

miri piraňi 
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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 

 

e lovina e maľina 
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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. 

 

o poštaris 
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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 

e phabaj 
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Duj, duj, duj, duj (slovenská verze) 

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. 

o muj 

dešuduj 
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Amari si, amari (olašská verze) 

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... 

te khelel 
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Duj, duj  (Balkánská verze) 

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 verze) 

 

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 (dialekt Romů v Rusku) 

 

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. 

 

 

  

o grastoro = o graj 
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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. 

 

 

 

o verdan 
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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. 

 

 

 

 

  

o love 
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Odoj tele paš o paňi 

Odoj tele 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… 

 

  

e piraňi 
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Odoj tele o Roma bašaven (maďarská) 

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 

čhaj aves 

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

 

  te mulatinel 
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Čhajorije (Balkán) 

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! 

 

  

e šukar čhaj 
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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 
 

 

 

 

  

te sovel 
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Sov mro čhavoro (ukolébavka) 

Autor: Martina Vančáková  
 
 

1.  Sov, mro čhavoro, 

     Spi, můj  chlapečku, 

 

Somnakunoro. 

Zlaťoučký. 

 

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, mri čhajori, 

    Spi, má holčičko, 

 

 Somnakuňori. 

Zlaťoučká. 

 

Sov, mri guľori, 

Spi, má slaďoučká, 

 

Dža te sovel. 

Utíkej spát. 

 

Me tumen kamav, 

Já     vás     miluji, 

 

Me tumen rado dikhav, 

Já      vás      mám ráda, 

 

Tumen, čhavale 

Vás,         děti, 

 

Sako rado dikhel. 

Každý má rád.  

 

 
   o čhave soven 
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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    ven      pustí. 

 

 

  

o haďos 

e blaka 
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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... 
 

  

te bašavel 
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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. 

 

 

 

  

e daj, o čhavo 
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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… 
 

 
o mulo 
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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 

pharo jilo 
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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  

o motoris 
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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 

  

o vuštora 

o jakhora 
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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 

Protože já jsem kluk romský 

 

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 

 
 

  

e lavuta 

o lavutaris 
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O Oskaris avel (nápěv jako O poštaris)     

(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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Šukar jakha 

Šukar jakha la čha hin 

Krásné oči  dívka má 
 

Av ča te khelel 

Pojď jen tancovat 

 

Av tu pheňori 

Pojď ty sestřičko 

 

Av ča te khelel 

Pojď jen tancovat 

 

Kamav tuke te phenel 

Chci  ti  říct 

 

  

e jakh 
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Tosara (Věra Bílá a Kale)     

 

Romale, čhavale, imar hin tosara 

Romové, chlapci,    už    je    ráno 

 

Romale, čhavale, imar hin tosara 

Romové, chlapci,    už    je    ráno 

 

tosara, tosara, tosara 

ráno, ráno, ráno 

 
E mašina imar džal 

    Vlak      už    jede 

 

pal o svetos Roma phiren 

po   světě  Romové chodí 

 

tosara, tosara, phiren 

ráno, ráno,  chodí 

 
 
 
 

 

 

 

 

e mašina 
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Ara, more (Věra Bílá a Kale) 

 

Ara, more,  

Bacha, hochu, 

 

ma av tu kij‘ amende 

nechoď ty k   nám 

 

||: bo   me  kaľi  som,  

   protože já černá jsem 

 

bo    me phuri som :|| 

protože já  stará  jsem 

 

Roma    aven  ke mande, ke mande 

Romové přicházejí  ke mně,      

 

bašavaha tumenge, tumenge. 

zahrajeme vám. 

 

  

phuri 
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Paš o paňori čhajori romaňi (Věra Bílá a Kale) 

||: Paš o paňori  
    U vodičky 

 

čhajori romaňi  

dívenka romská 

 

me la igen kamav :|| 

já ji moc miluji 

 

Ref.: ||: Joj mamo, joj mamo 

          joj mámo, joj mámo 

 

de man paňi, mamo  

dej mi vodu, mámo 

 

de man paňi, mamo  

dej mi vodu, mámo 

 

de man paňi :|| 

dej mi vodu 

 
Celé ještě jednou 

 

||: Paš o paňori  

    U vodičky 

 

bešelas korkori 
seděla sama 

 

pre ma užarelas :|| 
na mě čekala 

 

Ref.: ||:Joj mamo, joj mamo… 

     Joj mamo, joj mamo… 

e čhajori 
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Me tut užarav (Jan Bendig)  

Me tut užarav, čhaje 

Já tě čekám, děvče 

 

bo me tut kamav, čhaje 

protože tě miluji, děvče 

 

me tut užarav, 

já tě čekám, 

 

kana pal man aveha, 

kdy za mnou přijdeš  

 

me tut užarav. 

já tě čekám. 

 

 

 

Me tut čumidav, 

Já tě políbím, 

 

tire lole vuštora, 

tvé červené rtíky, 

 

tire kale jakhora, 

tvoje černá očka, 

 

andre lende me dikhav, 

do nich se dívám, 

 

so me tuke te phenel, 

a musím ti říct   

 

me tut čhaje igen kamav, 

já tě děvče velmi miluji, 

 

me tut užarav. 

já tě čekám. 

 

 

te čumidel 
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Ederlezi (Sv. Jiří)                  (Goran Bregovic)  

Sa     me amala Oro khelena  

Všichni mí přátelé Oro zatančí   

 

Oro khelena, dive kerena  

Oro zatančí, svátek oslaví 

 

Sa  o Roma  

všichni Romové 

 

Amaro dive, amaro dive,  

Náš  svátek, náš  svátek,  

 

Ederlezi, ej ah 

Hederlezi 

 

Sa  o Roma, babo, babo  

všichni Romové, otče, otče 

 

Sa  o Roma, o daje 

všichni Romové, o matko 

 

Sa  o Roma, babo, babo  

všichni Romové, otče, otče 

 

Ej, Ederlezi, sa      o Roma, daje 

ej, Hederlezi, všichni Romové, matko 

 

Sa  o Roma, babo,  

všichni Romové, otče,  

 

e bakren čhinen 

berany připravují 

 
A me, čoro, dural bešava 

a já, chudák, opodál sedím 
 

 
Aa,  daje, amaro dive 
Ach, matko, náš svátek 

 
Amaro dive Ederlezi 
Náš svátek, Hederlezi 
 

E de vado babo, amenge bakro 
Ej, dej  otče, nám berana 
 
Sa  o Roma, babo,  
Všichni Romové, otče 
 
e bakren čhinen 
berany připravují 
 
Eeeej, sa o Roma, babo, babo 
Sa o Roma, daje 

Sa o Roma, babo babo,  

Erdelezi Erdelezi, 

Sa o Roma, daje 

Eeeej,  sa o Roma, babo babo,  

Sa o Roma, daje 

Sa o Roma, babo babo, 

Eeeej,  Erdelezi, Erdelezi 

Sa o 

Roma, daje 

 

 

 

 

 

 

 

o bakro 
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Aven manca čhavore (z pořadu RTVS Tumenca 

khere, překlad Petra Margita Gelbart) 

Aven manca, aven manca, čhavore 

Aven manca, aven manca, čhavale 

Me tumenge sikhavava nevipen 

Savo tumenge imar but kampel 

Šaj la la la la la la… 

 

Pojďte se mnou, pojďte se mnou, dětičky 

Pojďte se mnou, pojďte se mnou, lidičky 

Já vám všem teď ukážu novinku 

co nám bude potřeba už za chvilinku 

Šaj la la la la la la… 

 

O sikhľiben, o sikhľiben but kamas 

O lavora, o giľora sikhavas 

O kanora, o jakhora phundraven 

Pre amende šukares ča dikhen 

Šaj la la la la la la… 

 

Učení, učení milujeme 

Slovíčka a písničky procvičujeme 

Ušiska a očička si otevřete 

Jen se na nás všichni hezky podívejte 

Šaj la la la la la la… 

 

  

te sikhavel 



 

Šero, phike 

Šero,   phike,   khoča, pindre   

hlava, ramena, kolena, palce 

 

khoča, pindre, khoča, pindre 

kolena, palce, kolena, palce 

 

šero,   phike,   khoča, pindre 

hlava, ramena, kolena, chodidla 

 

jakha, kana, muj the nakh 

oči,       uši,    pusa  a  nos 

 

 

  



 

Kana somas Bystricu 

Kana     somas Bystricu 

Když jsem byl v Bystrici 

 

Kinďom mange papiňa 

Koupil jsem si  husu 

 

Kana     somas Bystricu 

Když jsem byl v Bystrici 

 

Kinďom mange papiňa 

Koupil jsem si  husu 

 

La papiňa škubinďom 

Husu       jsem oškubal 

 

Andre piri   rakinďom 

Do    hrnce ji naskládal 

 

La papiňa škubinďom 

Husu       jsem oškubal 

 

Andre piri   rakinďom 

Do    hrnce ji naskládal 

 

 

Šaj na na naj na na naj….. 

 

||: Navštívil jsem Bystričku 

 

Koupil jsem si  husičku :|| 

 

||: Husu jsem si oškubal 

 

Do    hrnce ji naskládal :|| 

 

e papin 



 

 

Čirikloro, mirikloro  

 

1) Čirikloro, mirikloro 

Ptáčku, korálku 

 

Lidža mange mro jiloro 

Odnes mi    moje  srdíčko 

 

Lidža, lidža,    kaj me phenav 

Odnes, odnes kam já říkám 

 

Mra romňake andre žeba 

Mojí ženě    do         kapsy 

 

Lidža, lidža,    kaj me phenav 

Odnes, odnes kam já říkám 

 

Mra romňake andre žeba 

Mojí ženě    do         kapsy 

 

 

2) Čirikloro, mirikloro  

Ptáčku,  korálku 

 

Ľidža mange mro ľiloro 

Odnes mi   můj    dopis 

 

Ľidža, ľidža mra pheňake    (sasake, kirvake, borjake…) 

Odnes        mojí sestře 

 

Ola lačha manušňake 

Té dobré ženě 

 

 

 

o čiriklo 



 

 

Gejľom Vítkovicu 

 
Gejľom, gejľom Vítkovicu vaš o pora,  

Šel jsem, šel jsemdo Vítkovic pro peří 

 

Vítkovicu vaš o pora, Vítkovicu vaš o pora. 

do Vítkovic pro peří, do Vítkovic pro peří. 

 

Talinďom, talinďom e phures Pepinas,  

Potkal jsem, potkal jsem starého Pepina 

 

 

e phures Pepinas, e phures Pepinas. 

starého Pepina, starého Pepina. 

 

Gejľom, gejľom, pro pobytos vaš o Roma,  

Šel/šla jsem        na pobyt          pro Romy 

 

pro pobytos vaš o Roma, pro pobytos vaš o Roma. 

na pobyt pro Romy, na pobyt pro Romy 

 

Arakhľom, arakhľom neve lava, neve droma,  

Našel (našla) jsem     nová slova nové cesty    

 

neve lava, neve droma, neve lava, neve 

droma. 

nová slova, nové cesty, nová slova, nové 

cesty.    

 

La laj, laj, ša naj, naj….. 

 

  

o pora 



 

O čiriklo pre blačkica bešel 

Martin Miko: https://youtu.be/Dw6Ct847JNk  
Sabrosa: https://youtu.be/o0dMGxCznU4   

 

O čiriklo pre blačkica bešel 

Pták       na    okně     sedí 

 

Mekča dural pre mande jov dikhel 

Teprve  z dálky na mě       on se dívá 

 

Mamo, mamo, mri dajori, ma čhinger tre bala 

Mámo, mámo, moje maminko,  netrhej     tvé vlasy 

 

Tel o duj berš khere avava 

Za  dva   roky domů  přijdu 

 

Mamo, mamo, mri dajori,  

Mámo, mámo, moje maminko,   

 

ma čhinger tre bala 

netrhej     tvé vlasy 

 

Tel o duj berš khere avava 

Za  dva   roky domů  přijdu 

  

o slugadžis 



 

Oda kalo čirikloro 

Juraj Sandor: https://youtu.be/I5TwkGt9niY   
Chorus: https://youtu.be/WAjdQHEljng  

Gipsy Culy: https://youtu.be/lCxRI8XnrHQ  
Oda kalo čirikloro lidžal mange mro jiloro 

Ten černý ptáček      nese    mi       moje  srdíčko 

 

Lidžal, lidžal kaj          ov pejľa, mre romeske    andre žeba 

Nese, nese kde/kam on spadl, mému manželovi      do kapsy  

 

Hej, ode, čhaje, mri dajori         pre blakica, jaj, oj bešel 

Hej, tam, holka,  moje maminka   u okna                 ona  sedí 

 

Tel o blaka, jaj, oj bešel, churde apsa, jaj, perkeren 

Pod okny          ona sedí, drobné slzy      stále padají 

 

Ma rov, mamo, ma rov, mamo, ma čhinger tu tre balora 

Neplač mámo                               netrhej          ty tvé vlásky¨ 

 

Tre balora, jaj, čhingeres, mange žaľa, jaj, tu keres 

Tvé vlásky  trháš            mně    žal           ty děláš 

 

Oda kalo čirikloro mangel mandar mro jiloro 

Ten černý ptáček       žádá     ode mě   mé   srdíčko 

 

Mangel, mangel, sig te merav, kaj mre čhave te na dikhav 

Žádá      brzy ať umřu        moje děti  ať   nevidím 

 

  

o kalo čiriklo 



 

 

…. (dvě z mnoha slok) 

 

Khatar Ruska balval phurdel 

Od Ruska       vítr      fouká 

 

Mro pirano už man mukhel 

Můj milý    už   mě   opouští 

 

Mukhel, mukhel, pharipnaha 

Opouští                 s těžkým srdcem 

 

Aňi phenďas „Ačh Devleha“ 

Neřekl ani    (zůstaň) sbohem  

 

 

U tu kalo čirikloro 

A  ty černý ptáčku 

 

Lidža mange mro ľiloro 

Dones  mi     můj   dopis 

 

Lidža, lidža mra romňake 

Dones, dones mé ženě 

 

Hoj som phandlo Aušvicate 

Že  jsem zavřený  v Osvětimi 

 

…        

 

 

 

 

 
  



 

Avas, Roma, ko Betlema (Půjdem spolu do Betléma; koleda) 

1) Avas, Roma, ko Betlema 

Pojďme, Romové, k Betlému 

Ref.: haj de haj de haj de džan 

duj daj duj daj duj daj dá 

Devloro ciknoro, 

Ježíšku maličký 

amen Tuke bašavaha. 

my Ti zahrajeme. 

Devloro ciknoro, 

Ježíšku maličký, 

dava Tuke mro jilo. 

dám Ti své srdce. 

 

2) Bašav, Jaňi, pre angluňi, 

Zahraj, Janku, na první housle 

Ref.: haj de… 

 

3) A tu, Kalman, pre cimbalma, 
A ty, Kalmane, na cimbál, 

Ref.: haj de… 

 

 4) A tu, Bugi, pre bugova, 

A ty, Bugi, na basu, 

Ref.: haj de… 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kaľi rat, bachtaľi rat (Tichá noc; koleda) 

Kaľi rat, bachtaľi rat, 
Tmavá noc, šťastná noc, 

 

sako sovel, ča jekh o Del  
každý spí, jen jediný Bůh 

 

dikhel sar Maria lel pro musa 
hledí, jak Maria zvedá do náruče 

 

peskere čhavores pal o phusa: 
své děťátko z jesliček  

(dosl. ze slámy) 

 

„Sov, sov, mro čhavoro, 
„Spi, spi, mé děťátko, 

 

somnakuno Deloro.“ 
zlaté Jezulátko.“ 

  

e Maria 



 

O Deloro uľiľa (Narodil se Kristus Pán; koleda) 

 

O Deloro uľiľa, avas bachtale, 
Ježíšek se narodil, buďme šťastní 

 

e ružica phundriľa, avas lošale. 
Růžička rozkvetla, buďme veselí. 

 

E žuži Maria les pro svetos diňa, 
Čistá Maria ho na svět přivedla, 

 

kaj amen avas bachtale. 
abychom byli šťastní. 

 

 

 

 

 

  

o Deloro 



 

Imar avel e Karačoň (Tichá noc 2) 

Gejza Horváth: https://youtu.be/_PG2sv1Es9A 

 

 

Imar avel e Karačoň 

Už přichází Vánoce   

 

jezulankos Roma thoven 

stromeček Romové chystají 

 

le Ježiš dživipen o Del diňas 

Ježíšovi život Bůh dal 

 

giľaven, bašaven leske giľa 

zpívají, hrají mu písně 

 

rado les, rado les dikhen 

rádi ho, rádi ho mají 

 

le Ježiš bares kamen 

Ježíše moc milují 

 

Imar avel baro ďives 

Už přichází veliký den 

 

le Romen tiš inepos hin 

i Romové mají svátek 

 

andre khangeri raťi phiren 

Do kostela večer jdou 

 

o vasta kijo Del upre vazden 

ruce k Bohu vzpínají 

 

Devlestar savore adaj sam 

od Boha všichni tu jsme 

 

čhavore savore sam 

(jeho) děti všichni jsme. 

 

  

e khangeri 
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Karačoňa avel       (Moderní vánoční písničky) 

Gipsy Band 

https://youtu.be/VjnaQaISDW8 

Aven Romale, aven čhavale 
Pojďte Romové, pojďte lidi, 

 

aven amen te šunen 

pojďme my poslouchat 

 

Gipsy Band bašavel 
Gipsy Band hraje. 

 

Šunen man, šunen man,  

poslouchejte mě, 

 

Karačoň’avel, 

Vánoce přicházejí, 

 

vinšinav tumenge me 
přeju vám já 

 

aven bachtale! 
buďte šťastní! 

 

Gipsy Emil  
https://youtu.be/N_Bes0vzYm4 

||: Pal o svetos phares te dživel 
Na světě těžko žít 

 

u love amen nane, Romale 
a peníze nemáme, Romové 

 

Karačoňa avel amenge 
Vánoce přicházejí nám 

 

kaj te chal, te cinel amare 

čhavenge :|| 
abychom hodovali, nakoupili 

dětem 

 

||: Roven, roven cikne čhavore 
Pláčou, pláčou malé děti 

bo len nane ňiko, Romale, 
protože nemají nikoho, Romové 

 

aňi dajori, aňi dadoro, 
ani maminku, ani tatínka 

 

imar na dživen. :|| 
už nežijí. 

 

Gipsy Odis 
https://youtu.be/Kd-0-k4aOo4 

||: Avri perel o jiv 

Venku padá sníh 

 

o Roma imar džan savore 
Romové už jdou všichni 

 

pal o khera phiren 
po domech chodí 

 

kher kherestar džan 

dům od domu jdou 

 

giľaven pal o Del :|| 

zpívají o Bohu. 

 

||: Karačona avel 

Vánoce přicházejí 

 

o Roma chistinel 

Romové chystají 

 

le čhavorenge  

dětem 

 

bo jon čak užaren :|| 

protože ony už čekají. 

 

Gipsy boys/girls ULAK 
https://youtu.be/lTp9fINHYSo 
Hin man jekh lačhi piraňori 

Má já jednu dobrou milou 

 

mukhľas pre man čhave 
nechala mi děti 

 

ačhiľom korkoro 
zůstal jsem sám 

 

e daj man na 

kamel 
matka mě nemá 

ráda 

 

||: Karačoňa avel 
Vánoce přicházejí 

 

love man nane 

peníze já nemám 

 

te čorel nadžanav 

krást neumím 

 

so me kerava? 
co já budu dělat? 

 

Kerav, kerav, kerav 
Pracuji, pracuji, pracuji 

 

kamav, kamav, kamav :|| 
miluji, miluji, miluji 

 

 

Milan Migel Horváth 

 
Karačoňa avel, 
Vánoce přicházejí 

tu ča tavkeres, 

ty jen pořád vaříš, 

pal o skľepi sa tu cinkeres, 

po obchodech vše nakupuješ, 

le čhavenca pre filmi me 

dikhav, 

s dětmi na filmy já koukám, 

le Romenge but bacht vinšinav. 

Romům hodně štěstí přeju. 

Rači paš o skamind savore 

bešaha, 

Večer ke stolu všichni usedneme 

le Devleske paľikeraha.  

Bohu poděkujeme 

Le dadeha paľenka amen 

pijaha, 
S otcem si kořalkou připijeme, 

kaj sam saste, bachtale, čhaje. 

bychom byli zdraví, šťastní, holka

 
o harangocis 


