V mládí

Mek terne samas

In the youth

Až se vrátím domů

Sár me khere avava

After I come home

Vyschly slzy lásko má,
v černých očích tvých,
nesmíš se bát dál žít
a ještě si užít.
Věř tomu, že bolest pomine,
tvé srdce se rozesměje a tvé oči
uvidí, uvidí………

Vyšučola o japsa
andro jakha tyre.
Madara tut te dživel pale te phirel.
Pača jak eduk predžala,
Tyro jilo jasala tyre jakha Dikhena,
dikhena…..

Tears have dried up in your black
eyes, my love
You must not be afraid to live your
life and enjoy it believe it, the pain
will vanish.
Your heart will bursts in laughing
and
your eyes will see, see……

Až se vrátím domů,
nebudu mít moc peněz,
Vánoce jsou za dveřmi,
já nemám peníze.
Vydělám si peníze hraním,
Rom nemůže být bez peněz.

Sár me khere avava, čůno love
anava, névo berš imar avel čůno
love amen dela.
Te bašavel amen phirás, o love
peske amen anás,
Rom nikda našti naštolá bi o love
našti ačola.

After I come home
I will not have much money
Christmas are dominy
And I do not have money
I make my money by playing
Gypsy cannot be without money.

Žehnej Bůh (Společný svět)

Jekhetani Luma

Common World

Žehnej Bůh, těm co s námi cítí,
žehnej těm, co zpívají.
Pravda je, že jsme trochu tmavší,
lidé jsme však jako ty.

Čáčipen hoj sam čore roma,čore
sam le devlestar.
Bůd roma pale luma phiren,
nikole len nákamel.

God bles everybody who sympatize
with us, God bles them who sing.
The truth is we are a bit darker but
people like you.

Každý ví, že nás Romů je tu dost,
chceme žít však pro radost.
Každý z nás hlad a žízeň má,
avšak Bůh má nás rád.

Dévla phen tu mange, soske amen
nákamés,
Dévla phen tu mange, soske amen
nákamés.

Everybody knows here are a lot of
Gipsies, we want to live for joy
Everybody of us has hunger and
thirts, but God loves us.

Já nevím, co ti na tom vadí,
že život náš v rukou drží Bůh.
Když bude chtít, vezme si mě,
nikoho se ptát nebude.
Ještě mladí jsme byli,
když mě Bůh zavolal k sobě,
s tím nic neudělám,
svíce života dohořívá,
ať si každý dělá co chce,
takhle to prostě musí být.
Vše co se děje na světě,
Řídí Bůh.

Me nadžanav so tuke vadzinel
te o životos likerel andro vas odel.
Sar kamela man lela, nikastar
naphučela važma avla leha džava.

I do not know what could matter
That our life the God has in His
hands
If He wants, He will take me with
He will not ask anybody.
When God ask me to come
I cannot do anything with it
The candle of life burn down
Everybody can do what he wants
It must be so
Everything that happen in the world
The God take kontrol of.

S láskou se otáčíme k vám,
proto jen ať nás má každý rád.
Bože, vždyť život jsi nám dal,
proč by jiný nám ho bral.

With love we turn to you, so
everybody could love us.
God, you gave us our live, why
somebody else should take it.

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci
a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné – naučit
se žít na zemi jako lidé.
George Bernard Shaw

„SPOLEČNÝ SVĚT“
Život každého z nás přináší v pestré paletě barev jiný odstín.
Někdo je malý, jiný vysoký, modrooký nebo snědý. Denně se můžeme
setkávat s lidmi různých tradic, kultur, přesvědčení i názorů. Každý sníme
své sny, každý nosíme svá přání. A přesto ve světě plném odlišností
můžeme pozorovat barevné listí, bez kterého by nebylo podzimu,
naslouchat harmonii tónů, bez kterých by nemohla vzniknout píseň.

Roma pal cali luma

Gypsies all around the world

Já věřím

Máme touhu hrát po celém světě,
krásné ženy hledat a pro ně písně hrát.

Amen bašavas pal cali luma,
Amen phiras lenca šukare čajenca.

We long to play around the world,
We wanna seak beatiful woman
and for them play the song.

Máme touhu hrát po celém světě,
na kytary hrát a písně skládat.

Amen bašavas pal cali luma,
Amen phiras lenca le gitarenca.

Jednou měl jsem zvláštní sen,
že neblahý osud nás postihl.
Osud, kterému jsme mohli
zabránit nás sráží do propastí.

Once I had a strangest dream
That not a nice destiny stroke me
Destiny we could not prevent
It knocks us down to depth.

Muzika je klenot překrásný,
v našich srdcích je
a v žilách koluje.

Bašavas amen gilávas , neve gila amen
keras Imperio sam

V té velké bráně nikdo není sám,
tam každý zpívá svou malou
velkou písničku.
Zapomeneme na všechna trápení
a budeme šťastni.

In the great gate there nobody is alone
There everybody sings his small song
We forget all the sorrow and be happy

We long to play all around the world
Play the guitars and melodize the song.
Music is lovely jewel
In our hesrts i tis and our veins it circulates.

Harmonické vztahy s minoritami a etnickými menšinami
nejsou bohužel i v dnešní společnosti samozřejmostí. Nastolit atmosféru
vzájemné důvěry a vytvořit odpovídající prostor pro vzájemné poznání
bylo cílem stejnojmenného projektu společného programu Olomouckého
kraje a Správy severomoravského kraje Policie ČR v rámci programu
prevence kriminality. Na území Olomouckého kraje se v roce 2006
uskutečnily letní tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,
které svým zaměřením podporovaly postupné formování pozitivních
vztahů k policii a příslušníků policie k poznání života minorit.

Ve snech vidíme,
že s muzikou to jde,
štěstí, radost, krása,
to v muzice je.

Vzpomínkou na tyto společně krásné prožité chvíle vznikl
i tento hudební nosič, povzbuzující veřejnost nejen ke změně smýšlení,
ale také k odpovědnému soužití s lidmi mnoha kultur.

Hvězda

Čerchan´a

Stars

Ptám se tebe hvězdo jasná,
Proč nesvítíš, proč jsi zhasla!
Z nebe padáš, z dálky voláš,
Přej si něco, na mě voláš.

Sakorači pre čerchen dhiklav,
Sar joj zabol džav me džav me dromeha,
o čerchena dhikava o čonoro síkávala,
o drom so leha medžava.

I ask you, you Brigit star
Why do not you shine!
Falling from the heaven you are calling

Za harmonický kousek vesmíru děkujeme všem dětem i policistům, kteří
se účastnili táborů „Společný svět“ v roce 2006

I belive

Romové po celém světě

In our dreams we see that with music
everything,is all right,
Happiness, joy, beauty – that all is in music.
Everybody knows it, life is very beautiful,
Letś come everybody and sing and dance.

Přece každý ví,
že život je hodně krásný,
Pojďte všichni zpívat,
pojďte tancovat.

Všechno, co já si budu přát,
je to, o čem si nechám zdát.

Make a wish – you shout at me.
Wverything I will wish
Is what I will dream about.

Chybí text

I believe not everything is lost
Our nation will be lucky again.
I believe our nation will grow and be
lucky…………

Věřím, že není všechno ztraceno,
že náš národ bude zase veselý.
Věřím, že náš národ bude růst
a bude šťastný……..

Pravda

Čačipen

The Truth

Věř a nebo ne,
fráze, které říkám,
upřímně myslím.
Povídám ti, nechoď za ním,
počkej na mě, až se vrátím,
potom ti pravdu povím.

Pača abo na,
kada so me gilavava
čačes myšlinav,
Tuke phenava ma dža leha úžar
pre ma me maj avava,
Palis tuke andro jakha čačipen
phenava.

Believe or not
The phrases I say
I mean it truly
I tell you, do not follow him
Wait for me till I am back
And than I tell you the truth.

A teď ti povídám,
ruce mé tě budou hladit,
srdce své ti dám,
ty mi dej zase své.

Akana me phenav tuke,
mire vasta pre tute thovava,
Palis me paltu te džava,
Miro jilo tireha avela.

And now I tell you
My hands will smooth you
I give my heart to you
And you give me yours.

