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Úvod
Na skok v jiném světě

Pohádky měly odpradávna v životě Romů nezaměnitelnou funkci. Krom té zábav-
ní, jejímž cílem bylo, aby si posluchač především odpočinul od svých každodenních 
starostí, měly také význam sociálně korektivní. Hrdina romských pohádek se čas-
to vyznačoval ideálními vlastnostmi, případně v určitém okamžiku svého života 
pochybil, aby o několik chvil později prozřel a své počínání napravil. Ukazoval tak 
posluchačům, jak by se měl příkladný člověk chovat, jak by měl jednat v krizových 
situacích a jaké by měl vyznávat hodnoty. Pohádky a jiné útvary ústní lidové slo-
vesnosti také odrážely život té které romské pospolitosti, někdy skrytě hodnotily 
počínání jednotlivých členů, jindy dodávaly životem zkoušeným Romům naději, že 
pokud se budou chovat podle určitých norem, štěstí se k nim obrátí. 

Na rozdíl od pohádek českých nebo slovenských ty romské nejsou primárně urče-
ny uším dětí, ale zejména dospělým. Pokud se proto vyprávěly pohádky příliš krvavé 
nebo s erotickým podtextem, byly děti z místnosti zpravidla vykázány. Na rozdílné 
pojetí a vnímání funkce pohádek čtenáři nepřímo poukázala i diskuse podnícená 
vydáním knihy Romských pohádek, jež pro nakladatelství Fortuna sestavila v roce 
1999 romistka Milena Hübschmannová. Kniha pak byla distribuována do rukou ne-
informovaných učitelů. Odlišné kulturní vnímání žánru a funkce pohádky tak vedlo 
ke společenskému nepochopení a následnému rozšíření mylné představy o výchově 
romských dětí v rodinách, pro které nejsou sexuální praktiky dospělých a násilí 
žádné tabu.

Pravidelné pohádkové seance, na které ještě dnes s nostalgií vzpomíná celá řada 
pamětníků, mimo již uvedené podporovaly soudržnost celé komunity. Pravidelná 
setkávání, patřící po dlouhou dobu ke koloritu všedního života Romů, začala v pro-
středí některých slovenských osad a českých měst postupně mizet, a to zejména 
v důsledku poválečné migrace částí rodin a politiky asimilace. Přirozeně i zde je 
začaly vytlačovat jiné formy zábavy, zejména televize. Velký podíl na ústupu ústní 
lidové slovesnosti má podle Mileny Hübschmannové také sílící sbližování romského 
světa s tím gádžovským. Mladí lidé dnes vyznávají jiné formy zábavy. A dříve silné 
vnitrokomunitní vazby zejména v prostředí českých měst často také ztratily svůj 
prvotní význam. Pro pohádkářské seance původního formátu tak již nebývá místo.

Romští autoři si vytrácení světa ústní lidové slovesnosti, který ještě jako děti zažili 
nebo o něm slyšeli od svých rodičů, uvědomují. Proto se jej snaží zachytit nebo do-
konce vzkřísit. Také z tohoto důvodu začal již v 50. letech pohádky zaznamenávat je-
den z prvních romských spisovatelů Andrej Giňa z Rokycan. Přestože je slýchával od 
své maminky vyprávět v romském jazyce, při prvních zápisech dával přednost češti-
ně, jejíž psanou formu − narozdíl od romštiny − uměl ze školy. Až později pod vlivem 
Mileny Hübschmannové se odvážil zachytit maminčiny pohádky v jejich původním 
znění. „Jednou se paní Hübschmannová na mě obrátila a říká: ‚Tvoje máma umí tak 
krásně povídat a tolik toho prožila, co kdybys to zachytil na papír?‘ A dodala, abych 
to zapisoval romsky. Poslechl jsem. Začal jsem psát tak, jak jsem to slyšel, a časem se 
to upravovalo do správných tvarů. Teď píšu v romštině, jako kdybych psal česky – je 
to už ve mně vžité.“1 Tím Andrej Giňa také vystihuje, že pro romského autora psaní 
v romštině není samozřejmostí a musí se mu učit, podobně jako se učíme zapisovat 
cizí řeč, kterou si osvojujeme.

1 Druhá směna – jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ (eds. Radka Patočková a Lukáš 
Houdek), ROMEA, Praha 2012, s. 45 



7

Podobně jako pro Giňu, který později začal psát humorné i poučné příběhy ze živo-
ta Romů, byly pro řadu autorů prvních generací právě pohádky přirozeným a hlubo-
ce internalizovaným žánrem, který se snažili zachytit na papír – aby se nevytratily, 
jak sami zmiňovali. Zápis různých žánrů ústní lidové slovesnosti byl také pro mnoho 
z nich mostem, jenž je pozvolna přenášel k autorské tvorbě, ve které se od té ohla-
sové postupně odpoutávali a začali se zabývat vlastními tématy. 

Sbírka pohádek Otcův duch obsahuje díla patnácti autorů několika generací žijí-
cích v České a Slovenské republice. Pro zařazení těch slovenských jsme se rozhodli 
proto, že Romové obou zmíněných zemí spojuje podobná historická zkušenost. Re-
lativně blízká kultura i jazyk – o úzkých vazbách mezi Romy žijícími v Čechách a na 
Slovensku svědčí i četné příbuzenské sítě v důsledku migračních vln mezi oběma 
zeměmi. Na stránkách publikace se setkávají zavedení autoři, jako jsou například 
Andrej Giňa, Ilona Ferková, Gejza Demeter nebo Zlatica Rusová, s těmi, kteří v této 
knize debutují – Lucie Kováčová, Roman Michalčík a další. 

Na následujících stránkách můžete být mimo jiné svědky jedinečného jevu − stří-
dají se tu autoři pracující s tradičními motivy romských pohádek (přelstění lakomé-
ho sedláka, víra v duchy zemřelých, klíčová funkce nadpřirozených postav apod.) 
s těmi, jejichž tvorba odráží například aktuální nálady ve společnosti týkající se vzá-
jemného soužití, jež jsou situovány do klasického pohádkového prostředí. Pohádky 
ale mimo jiné také dávají čtenáři nahlédnout do dřívějšího života Romů, když vyprá-
vějí příběh Roma pracujícího na polích sedláků nebo chlapce, který je pracovitým 
kovářem či úspěšným houslistou. Současně poodhalují svět nadpřirozena, který do 
dnešní doby hraje v každodenním životě řady Romů významnou roli. Víra v exis-
tenci duší zemřelých a povinnosti, které k nim i po jejich odchodu nadále máme, 
abychom se nemuseli obávat neblahých následků při jejich nedodržení, tematizuje 
nejedna pohádka zařazená do této sbírky.

Texty ve sborníku vznikly dvojím způsobem – na základě oslovení již známých 
romských autorů a otevřené výzvy, v jejímž rámci měl možnost své pohádky pro 
publikaci v tomto sborníku přihlásit kterýkoliv romský autor. Celkem sedmnáct 
pohádek je v dvojjazyčné, tedy romsko-české nebo romsko-slovenské verzi, přičemž 
z hlediska klasifikace romštiny autoři používají severocentrální dialekty s výjimkou 
severovlašského dialektu Karola Lazára. Ostatní pohádky jsou uvedeny jen v češtině 
nebo slovenštině, protože jejich autoři v romštině z různých důvodů nepublikují. Do 
češtiny byly naopak přeloženy pohádky Ilony Ferkové a Andreje Gini, jelikož oba píší 
zásadně v romštině, která je i přes počáteční rozpaky se zápisem jejich srdci bližší 
a vyjadřování v ní pro ně snazší. Naopak díla, která vznikala v češtině bez romské 
verze, do romštiny překládána nebyla.

U Ivety Kokyové a Lucie Kováčové uvádíme některé z jejich děl v dvojjazyčné verzi, 
zatímco další jen v češtině. Kokyová totiž například pohádku Čendeš, jež vychází 
z klasických motivů romské ústní lidové slovesnosti, napsala v romštině s násled-
ným překladem do češtiny. Zápis tohoto příběhu, který slyšela kdysi dávno vyprávět 
své prarodiče, jí v mateřštině přišel přirozený a jediný možný. Právě v romštině si ji 
autorka pamatuje. Naopak moderní pohádku Regina a víly napsala jen česky, proto-
že šlo o autorskou tvorbu, která na tradici a vyprávění blízkých nestaví, a Kokyová 
tak nemá její vyprávění spojené s romským prostředím. 

Díla následně prošla běžnou redakční úpravou všech svých jazykových verzí, při-
čemž byl kladen důraz zejména na zachování autorova specifického projevu. U tex-
tů, jež sami autoři opatřili vlastním překladem do češtiny, byl respektován jejich ja-
zykový styl – byla tedy částečně zachována věrnost překladu a určitá jednoduchost, 
úspornost až úsečnost v autorově vyjadřování. Naopak při překladech z romštiny 
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do češtiny pořízených vydavatelem byl uplatněn spíše princip uměleckého překladu. 
Specifikem jazykových korektur romských verzí je problematika zápisu romštiny 
dle pravidel romského pravopisu, jehož standardizace započala Svazem Cikánů-Ro-
mů v letech 1969−1973 a více pak byla rozvíjena a upevňována po roce 1989. Samotní 
autoři přirozeně zápis romštiny podle navržených pravidel zvnitřněný nemají, jeli-
kož byli a stále jsou vzděláváni v českém jazyce. Znalosti pravidel romského pravo-
pisu se tedy učí až později, zpravidla ve spolupráci s editory a vydavateli jejich díla. 

Z došlých textů jsme vybrali soubor sedmadvaceti pohádek tak, aby nabízel mimo 
jiné přehled o různých současných podobách tohoto kdysi centrálního útvaru rom-
ské lidové slovesnosti. Proto v něm najdete například klasické pohádky hrdinské od 
Andreje Gini, zvířecí od Evy Danišové, kouzelné od Lucie Kováčové, lidové povídky 
Markéty Šestákové, humorky Magdy Gáborové a Lajly Žigové, legendy Karola Lazára, 
pohádky o mrtvých z per Agnesy Horváthové a Gejzy Demetera a řady dalších. 

Věříme, že i v současné době, kdy pro cokoli jiného na pohádky nezbývá čas jindy 
než o svátečních chvílích, se lze i prostřednictvím této sbírky ve všedním dni zasta-
vit a pocítit alespoň na chvíli závan jiného světa. 

nakladatelství KHER
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Živý, nebo mrtvý
Agnesa Horváthová

Budu vám teď vyprávět pohádku, která se opravdu stala. Je tomu už hodně dávno, 
co v jedné vesnici žili Romové, jen staré rodiny, ale žily si docela dobře. Ctili zákon, 
který jim nedovoloval brát si ženy ani muže z okolních vesnic. Museli si proto hle-
dat nevěsty a ženichy jen mezi sebou. Tak se vzali i naši dva mladí hrdinové. Sešli 
se k obřadu všichni příbuzní a jak se to tenkrát dělalo − když bylo teplo, tak venku, 
a když zima, tak uvnitř. Dívce a chlapci svázali ruce šátkem a nejstarší muž ze vsi 
pronesl: „Co Bůh spojil, ani smrt nerozdělí.“ 

Ti dva si hezky žili. Měli se moc rádi, a tak se jim do několika let narodili tři zdra-
ví synové. Muž chodil pracovat ke gádžům a žena byla doma s dětmi. Neměli velký 
dům, jen jednu místnost, ale protože spolu byli šťastní, stačilo jim to. 

Až jednou přišel sedlák a povídá muži, že ho potřebuje na delší dobu na práci do 
lesa. Žena hned na to: „A co my? Jak tady budeme žít? Co budeme jíst?“ „Když budeš 
cokoli potřebovat, zajdi za mojí ženou. Ona ti pomůže,“ opáčil pohotově hospodář. 
A tak se stalo, že muž odešel se sedlákem do lesa kácet stromy. 

Mladá žena byla šikovná, dětem vařila, co se dalo, a když šla pracovat k sedlákově 
ženě, nechávala děti u své matky. Byly ještě malé. Stále ale byla myšlenkami se svým 
mužem. Přemýšlela, co asi tak jí, a celé noci potom nespala. 

Uběhlo asi čtrnáct dní a muž se jí konečně vrátil. Byla celá šťastná, že je zdravý, 
a on byl rád, že je zpátky doma. V lese se mu stýskalo po ženě i po dětech. Večer, 
když se už oba chystali jít spát, musela přísahat, že se na jiného ani nepodívala. Tolik 
na ni žárlil! Popravdě odpověděla, že mu byla věrná. Ještě mu musela slíbit, že ať se 
stane cokoliv, jiného mít nebude. A to mu odpřísáhla. „Jinak tě zabiju,“ hrozil jí. 

Muž byl doma asi měsíc, když se sedlák opět vrátil. „Jestli chceš práci, přijď. Pů-
jdeme zase do lesa. Tentokrát tam ale zůstaneme skoro celý měsíc. Tak se rozhodni. 
Jsou tady i jiní chlapi, co by šli rádi. Vidím ale, že máš malé děti, tak i proto jsem 
se rozhodl pro tebe.“ „Půjdu,“ odvětil muž. „Tak se připrav, ráno vyrazíme.“ Muž se 
ženou šli brzy spát. Ještě před tím ji ale poučoval, co a jak má dělat a hlavně, ať dává 
pozor na děti.

Vstali brzy ráno, děti ještě spaly. Žena muže vyprovodila ke dveřím, políbila ho 
a on jen pronesl: „Nezapomeň, co jsem ti říkal.“ „Ale ty přece víš, že mám ráda jenom 
tebe!“ opáčila a dala mu ještě jeden polibek. Potom odešel.

V lese se sedlákem dřeli od rána do večera, byla to tuze těžká práce. Káceli stro-
my už mnoho dní, když přišla bouřka, lilo jak z konve, po nebi šlehaly blesky. Muž 
proto povídá gádžovi: „Pojďme už pryč. V tom se ani nedá dělat.“ „No dobře,“ povídá 
sedlák, „ale ty klády dáme aspoň na jednu hromadu. Pak půjdeme.“ Tu největší ale 
nemohli uzvednout, a tak na něj hospodář volá: „Vezmi sekeru, pak jí kládu podlož 
a zvedneš ji!“ Muž ho poslechl, jenže v tu chvíli uhodil do sekery blesk a zasáhl i jeho. 
Upadl a už se neprobral. Sedlák ho křísil, ale muži už nebylo pomoci. Byl na místě 
mrtvý. Ráno ho tedy přivezl na voze domů.

Všichni ve vsi plakali a jeho žena dávala nehodu za vinu sedlákovi. Ten se však brá-
nil, že nemohl nic dělat, že pršelo a byla bouřka. Romové nebohého muže uložili do 
rakve, přenesli ji do jeho domu a několik dní u něj vartovali. Po celou dobu u mrtvé-
ho hořely svíčky. Za tři dny ho pohřbili. 

Jeho žena plakala tolik, až omdlévala. Také děti naříkaly, když otce spatřily ležet 
v rakvi, a ještě víc, když ho pochovávali! Z pohřbu se rodina vrátila rovnou domů, 
ale žena bez ustání bědovala. „Co já si jen počnu? Co budu dělat? Jak já ty děti vycho-
vám?“ A prosila Pána Boha, aby jí pomohl. „Když jsi mi vzal muže, prosím, pomoz 
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mi!“ Nato k ní přistoupila její matka a začala jí vysvětlovat, že se takové věci stávají, 
že Bůh si vezme, koho chce, ať je mladý, nebo starý. „Teď už ho nevzkřísíš. Musíš být 
rozumná, už kvůli dětem!“ domlouvala dceři. „Já vím, že máš pravdu, ale nikdy jsem 
nemyslela, že zůstanu sama už tak mladá!“ Ale co se dalo dělat? Musela uvařit jídlo 
dětem, měly hlad. Večer potom rozestlala postele a šly spát. 

Děti usnuly rychle, za celý den byly unavené. Žena si sedla na postel, pozorovala je 
a přemýšlela. „A co bude teď? Jak já vás vychovám? Co to jen s námi bude?“ Po chvíli 
se i ona položila na postel, ale nespala, jen tak ležela. Znenadání měla pocit, že vedle 
ní někdo oddechuje. Obrátila se na stranu a slyší hlas: „Co hledáš?“ Vyskočila z postele, 
rychle zapálila svíčku a rozhlíží se po celé světnici. Ale nikde nikdo. „Děti klidně spí, 
asi blázním, vždyť slyším hlasy!“ A tak nechala svíčku hořet a vrátila se do postele. 

Po chvíli se ale hlas znovu ozval: „Zhasni tu svíčku!“ Žena znovu vyskočila z po-
stele, chytila se za hlavu a chodila po pokoji sem a tam. „Co to se mnou je? Někdo si 
ze mě asi dělá legraci!“ Otevřela dveře a vyšla ven. Tam ale nikdo nebyl, po chvíli se 
proto vrátila zpátky. Vtom ale slyší ten hlas zase: „Koho hledáš?“ Žena se zastavila, 
nemohla hrůzou udělat už ani krok. Cítila, jako by ji přilepili k podlaze. A tak mlčela 
a stála nehybně na místě. 

A hlas znovu: „Tak už pojď spát!“ Žena se pomalu ptá: „Kde jsi? Co ode mě chceš?“ 
„Já nic,“ říká hlas, „ale pojď už spát.“ „Ale proč? Já tě dneska pohřbila, tak proč mě 
strašíš?“ 

„Vždyť já tě nestraším! Ano, sice jsi mě pohřbila, ale jen moji polovinu.“ „Jak polovi-
nu?“ ptala se potichu vzlykajíc, aby nevzbudila děti. „Já s tebou budu žít dál, i s dět-
mi, neboj se!“ „Vždyť jsi ale mrtvý!“ vyhrkla ze sebe žena, „jak s tebou mám žít?“ 
„Ty víš, jak moc tě mám rád. Já tě přece nemůžu opustit! Mám ale jednu podmínku. 
Musíš mi slíbit, že se to nikdo nedozví, ani děti. Prostě nikdo. Budeme to vědět je-
nom ty a já.“ 

Co měla žena dělat? Byla ráda, že ho aspoň slyší. I ona ho milovala. Přesto jí ale 
hlavou běžely myšlenky na to, jak je to jen možné. „Pohřbila jsem ho, a on si tu teď 
se mnou povídá! Bože, asi jsem blázen!“ Ulehla na postel a ani nevěděla jak, v mžiku 
usnula. Stejně tak utichl i manželův hlas.

Ráno vstala, posadila se na postel a přemýšlela, zda se jí to celé jenom nezdálo. Šla 
se raději se vším svěřit matce. „Tak holčičko, spala jsi?“ ptá se matka starostlivě. „Ano, 
maminko, ale nevím, jestli to všechno byl sen, nebo skutečnost.“ A tak jí vše vyprávěla. 

„Musíš zajít za knězem,“ radila jí matka, „on ti pomůže. Dá ti svěcenou vodu.“ A jak 
řekla, tak i dcera udělala. Farář jí poradil, že má vodou pokropit všechny rohy poste-
le. Vše provedla přesně tak, jak jí poradil. 

Večer, když už děti spaly, vyšívala. Asi kolem jedenácté znovu zaslechne: „Pojď už 
spát.“ Žena opět vyskočí, prohlíží celý dům, ale nikde nikdo. „To mám asi v hlavě 
zmatek. Proto ho zase slyším.“ Ale do toho znovu: „Já vím, kde jsi byla a co jsi udě-
lala.“ To už žena začala ječet. „A já zase vím, že jsi umřel!“ Křikem ale vzbudila děti. 
Ty utíkaly rovnou k ní a volaly: „Maminko, maminko, co je ti? Co se ti stalo?“ „Nic se 
nebojte, děti moje. Oblečte se a půjdeme společně k babičce,“ uklidňovala je. 

Když přišla k matce, pořád ještě plakala. „Udělala jsi, jak jsem ti řekla?“ ptala se 
naléhavě matka. „Ano, přesně jak jsi řekla. Ale nevím, co po mně chce,“ odvětila. „No 
nic. Teď se jde spát. Zítra se domluvíme, jak dál.“

Ráno jí matka říká: „Ten dům prodáme a ty s dětmi zůstaneš u mě.“ 
„Ale mami, to nejde! Můj muž ten dům postavil pro děti. Chtěla bych tě ale popro-

sit, abys nás tu nechala aspoň týden.“ „Jak chceš, dcerunko.“ 
Večer šli všichni spát. Usnuli tak tvrdě, že o sobě nevěděli, jen žena nemohla za-

spat. V tom na ni muž znovu začal mluvit: „Běž domů! Jestli nepůjdeš, nebude mít 
tvá rodina nikdy klid! Nenechám je na pokoji ani jedinou noc.“ Žena ani nemukla. 
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Ráno vstala a oblékla děti. „Jdeme domů,“ rozkázala. „Ale proč?“ divila se matka, 
„řekla jsi přece, že tady zůstanete aspoň týden.“ „Už je to mnohem lepší. Když nepů-
jdeme teď, bude potom mnohem hůř.“ A šla. 

Přes den bylo dobře. Chodila pracovat k sedlákům, jak se vrátila domů, vařila nebo 
prala. Ani jí to nepřišlo. Horší ale byly večery. Každičkou noc ho slyšela. Nikomu už 
ale nic neříkala. 

Asi po půl roce si už byla její matka jistá, že je vše v pořádku. V druhé vesnici žil 
vdovec se dvěma dětmi. A tak se obě rodiny společně domluvily, že tihle dva budou 
žít spolu. Žena na to neřekla nic. „Když půjdu žít k tomu vdovci, jak se domluvilo, 
už ho aspoň neuslyším,“ pomyslela si. Měla se stěhovat hned ráno, ale ještě ten ve-
čer se stalo něco, co nečekala. „Tak ty chceš jiného chlapa? Copak já tady s tebou 
nejsem noc co noc? Ty jsi zapomněla na svoji přísahu, že umřeme společně? A teď 
mě nechceš? Proč se mnou nemluvíš?“ „Ale jak s tebou mám mluvit, když vím, že 
jsi mrtvý? Vždyť jsem tě pohřbila, chodím přece na hřbitov. Jak bys tady mohl být?“ 
„Tak poslouchej! Odešel jsem sice brzy, ještě nebyl můj čas, ale už to nejde vrátit. 
Proto mě nevidíš. Ale slyšíš mě, mluvíš se mnou, takže úplně tak mrtvý zase nejsem. 
A proto spolu můžeme žít tak jako dřív. Jsi moje žena, já tvůj muž a máme spolu děti. 
Umřeme společně, jak jsme si přísahali.“ „A co řeknu rodině a dětem?“ „Neříkej nic. 
Jenom to, že to neuděláš kvůli dětem.“

A tak se i stalo. Žena vychovala děti. Když dospěly, měly vlastní děti a ona zůstala 
sama. Až jednou přišli do vesnice cizí Romové, aby jednu noc přenocovali. Večer se-
děli spolu s Romy z osady u ohně a ona si k nim přisedla. Poslouchala, co si povídají. 
Jedna z nich byla vědma. Neustále se na ni dívala. Romové právě mluvili o mrtvých, 
jestli se vracejí, či ne. 

„Ty máš muže, viď?“ obrátila se k ní Romka. Ostatní za ni hned odpovídali, že její 
muž zemřel, když byla ještě mladá. „Podej mi ruku, ať se podívám,“ pokračovala 
Romka. 

„Ale proč? Jsem už přece stará,“ bránila se. „To já vidím. Máš ale v očích ukrytou 
velkou věc,“ odvětila a chytila ji za ruku. „Ona tady ale s námi žije celý život. A je 
sama, muže opravdu nemá,“ bránili ji ostatní. Vědma jí přesto ještě jednou pohlédla 
do očí. „Já vím, nesmíš nic prozradit, jinak umřeš.“ Žena se zamyslela a po chvíli 
promluvila: „ Dobře. Já vám tedy řeknu celou pravdu. A prosím Pána Boha, aby mi 
odpustil. Děti už jsou samostatné, i vnoučat jsem se dožila. – Ano, ona má pravdu. 
Budu vám vyprávět od začátku, jak se to všechno stalo. – Pořád žiju se svým mu-
žem.“ „Ten už je ale léta mrtvý!“ divili se Romové z vesnice, zatímco se dala do líčení 
celého příběhu. 

„Tak a teď víte, proč jsem se znovu nevdala. On nebyl tak úplně mrtvý. A proto byl 
pořád se mnou,“ jak to dořekla, zvedla se a odebrala se do svého domku. Manžel na 
ni hned mezi dveřmi spustil: „Ty už nechceš žít? Proto jsi to všechno vyzradila?“

Ráno našli ženu na posteli mrtvou. Vědma ten den všem lidem z vesnice řekla: „Já 
jsem jí v očích viděla, že už nechce žít. Proto jsem udělala to, co sama chtěla. Zemřela 
se svým mužem.“

Když se tu zprávu dozvěděly děti, nemohly tomu uvěřit. Všichni, kteří předešlý 
večer seděli u ohně, se shodovali: „Kdyby to bývala na sebe neřekla, ještě by žila.“ 

Ještě mnoho let se tento příběh mezi Romy tradoval, později se vyprávěl už jen 
jako pohádka, protože by tomu už nikdo nevěřil. 
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Džido, či mulo
Agnesa Horvathová

Darekana o Roma vakerenas paramisa, aľe kajse, so pes čačes ačhiľa. The me tu-
menge jekh phenava. Imar but oleske, andre jekh gavoro o Roma na lenas la romňa 
aňi le romes avreter. Avka amare duje terne manuša pes ile, sar pes darekana savore 
lenas. Avile savore andre jekh kher, odoj le ternenge sphandle o vasta le khosneha 
u phende lenge: „So o Del phandľa, ňiko imar pestar našťi odlel, ča o meriben.” 

Šukar ola duj terne manuša dživenas u avka uľiľa lenge trin čhavore, trin muršora. 
Jov phirlas pal o gadže te kerel u joj sas khere le čhavenca. Na sas len baro kher, ča 
jekh cikno kheroro, aľe lenge starčinelas, bo rado pes dikhenas.

Dži jekhvar aviľa o gadžo pal leste u phenel leske, hoj kampel leske te džal andro 
veš kašta te čhingerel. Jov ča phenel: „Mištes.“ „Aľe šun, tu aveha odoj dešuštar ďive-
sa.” U e romňi takoj pre oda phenďa: „U so amen? Sar amen kadaj dživaha, so amen 
chaha?“ „Šun, tu džaha ke miri romňi u joj tut dela, so kameha,“ phenďa o gadžo. Ta 
avka geľa o rom le gadžeha.

La romňa has lačhe vasta, aľe o čhave mek sas cikne, ta sar džalas andro gav, delas 
le čhaven ke daj. Le čhavenge tavelas so la sas, aľe but duminelas pre peskero rom 
u cala raťa našťi sovelas. 

Pregele dešuštar ďives u o rom aviľa khere. E romňi sas rado, hoj imar hino khere 
u jov tiž, bo sas leske phares pal lake the pal o čhave. Te raťi gele te sovel, e romňi 
mušinďa te solacharel, hoj la na sas ňikaha ňič. Jov la avka igen kamelas. „Ta mištes, 
paťav tuke,“ phenďa o rom. Th`avka mušinďa leske solacharel, hoj le avre romes ňi-
kda na lela. „Avreder tut murdarava,“ daraďa la.

Sas khere jekh čhon, te avľa pale o gadžo. „Te kames buťi, av manca pale andro veš, 
aľe akana avaha odoj jekh čhon. Ta phen, či kames te džal abo na, bo hin the aver 
murša, so bi manca džanas. Dikhav aľe, hoj tut hin cikne čhave, ta vašoda aviľom 
peršo ke tute.“ „Mištes, džava,“ phenďa o rom. „Džaha tosara sig,“ phenďa o gadžo. 
O Rom la romňaha gele sig te sovel u o rom phenelas la romňake, so majinel te kerel. 
Te la na ela so te tavel, mi džal ke gadži u pro čhave mi merkinel.

Tosara ušťile sig, mek sar o čhave sovenas, e romňi leha geľa kijo vudar, čumidňa 
les u jov phenďa lake: „Džanes, so tuke phenďom. Ma bister!“ „Se tu džanes, hoj me 
kamav ča tut,“ phenďa e romňi u čumidňa les mek jekhvar. Avka o rom odgeľa le 
gadžeha andro veš.

Kerenas phari buťi. Sas kodoj imar but ďivesa, sar aviľa bari burka, delas o brišind, 
o perumi demade. The o rom phenel le gadžeske: „Avas imar het, oda pes na del aňi 
te kerel.“ „Ta mištes,“ phenďa o gadžo, „ča mek kala kašta thovaha pro štoso u dža-
ha.“ The kerenas dureder, aľe jekh kašt o rom našťi hazdňa. Ta o gadžo phenel: „Le 
o tover, thov les tele the hazde les!“ O rom avka kerďa, iľa andro vast o tover, kajča 
o perumos demaďa andro tover u pregeľa the andro rom. Jov peľa pre phuv u imar 
na diňa pes opre. O gadžo pre leste vičinelas, aľe jov ňič. O rom sas mulo. Tosara pro 
verdan anďa o gadžo le romes khere.

Savore rovenas u e romňi rakinelas pro gadžo. Jov phenelas: „Me na som vinovato, 
delas brišind, demaďa o perumos andre leste, so šaj kerďom.“ O Roma les thode an-
dro mochto, ande andro kher ke leste u vartinenas, bo derakana avka sas. Pal o trin 
ďives les parunde.

Leskeri romňi but rovelas, kaj megľisaľolas the o čhavore rovenas, bo dikhle, sar 
o dad pašľolas andro mochto u sar les parunenas. Avile khere pal o cintiris u e romňi 
ča rovelas u phenelas: „So me kerava? Sar me dživava? So me mire čhavorenge dava? 
Devloro, pomožin mange, te iľal mire romes.“ E daj lakeri aviľa ke late u phenďa: 
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„Šun, miri čhaj, ačhel pes, hoj o Del lel ke peste darekas sigeder, darekana mukhel 
le manušes te phurol. Akana imar pale les na hazdeha. Tut hin mek cikne čhave, 
mušines te dživel imar angle lende.” „Hin tut čačipen, mamo, aľe me na duminďom, 
hoj ačhava ajsi terňi korkori.” Aľe so šaj kerelas? Mušinelas te tavel le čhavenge, sas 
bokhale. Paľis kerelas o vaďi u gejle te sovel. 

O čhave zasute sig, bo sle zuňimen ole ďivesestar. E romňi bešelas pro vaďos, dikhelas 
pro čhave u duminelas. „Ačhiľom korkori. So amenca ela?“ Paľis the joj pašľiľa, aľe na so-
velas. Aňi jekh ora na pašľolas the jekhvareste šunel, sar vareko paš late sar bi pašľolas. 
Visarďa pes pr̀ aver sera, ňikas na dikhľa, aľe šunel hangos: „So rodes?“ E romňi chuťiľa 
pal o vaďos, labarďa e momeľi u dikhel pal o kher. Aľe andro kher ňiko nane. „Ča o čhave 
soven. Imar som diliňi u šunav hangos!“ Mukhľa e momeľi te labol u pale pašľiľa.

Paľis aľe šunďa pale o hangos: „Murdar e momeľi!“ E romňi pale chuťiľa tele pal 
o vaďos u phirelas pal o kher opre tele. „Ta s̀ oda hin? Ko kadaj? Ko kerel mandar 
pherasa!“ Phuterďa o vudar u geľa avri. Obgeľa calo kher, aľe kodoj ňiko na sas. Aviľa 
pale andro kher u o hangos pale: „Ta kas rodes?“ E romňi terďiľa maškar o kher, la 
daratar aňi našťi peha čalaďol u ča terďolas. 

O hangos pale: „Ta sem imar av te sovel!“ „Kaj sal? So kames?“ phenďa e romňi. 
U o hangos: „Me ňič, av te sovel.“ „So mandar kames? Sem tut adaďives parunďom. 
Soske man daraves?“ phenďa e romňi. „Me tut na daravav! Parunďal man, aľe ča je-
paš.“ „Sar ča jepaš? le rovibnaha phučelas e romňi. „Ma dara, me tuke ňič na kerava, 
aňi le čhavenge. Me tuha dživava.“ „Sar manca dživeha, te sal mulo!“ vičinďa e romňi. 
„Tu džanes, sar tut kamav. Me tut našťi omukav. Mušines mange te del lav, hoj ňiko 
na dodžanela pes, hoj man šunes. Aňi le čhavenge našťi phenes. Ňikaske. Ča tu the 
me oda džanaha.“

So šaj e romňi te kerel? The joj les igen kamelas u sas rado, hoj leskero hangos 
šunel. Th`avka andro šero lake na džalas, sar oda, te hino mulo. „Parunďom les u jov 
akana manca vakerel. Jaj, Devla, s̀ oda hin, me imar diliňi som! Geľa peske te pašľol 
u o hangos imar na sas te šunel. Sigo zasuťa. 

Tosara ušťiľa, bešľa pro vaďos u gondolinlas, s̀ oda sas, či suno či čačipen. Geľa ke 
daj. „Ta so, sar sovehas?” phučľa e daj. „Ha, suťom, aľe mamo, na džanav či suno man-
ge džalas či so predžiďiľom, sas čačipen.“ U phenďa sa la dake. 

„Šun, mušines te džal ko rašaj, kaj tuke te del švecimen paňi u phen, soha tuke dža-
las suno.“ Avka e romňi geľa ko rašaj u sa leske phenďa. „Šun, dava tuke švecimen paňi 
u cinďar savore kuti the o vaďos, kaj sovenas. Oda ňič nane, mek ča vajkeci ďives, so 
muľa. Tu les šadzi dikhes u šunes,“ phenďa lake o rašaj. E romňi paľikerďa leske u geľa 
khere. Kerďa kavka, sar lake phenďa o rašaj. Phenlas peske: „Mušinav te užarel. Hin 
čačipen, kaj les šadzi dikhav u šunav, aľe ela mištes. Diňa man švecimen paňi.” 

Raťi gele te sovel, o čhave zasute. Joj mek bešelas u zasivlas le čhaske e cholov. Sas 
imar dešujekh u pale šunel o hangos: „Ta sem imar av te sovel!” E romňi obdikhel šadzi, 
aľe ňikhaj ňiko. Paľis peske phenel: „Sem adaj ča me korkori. Sa hin andre miro šero, sa 
gondoľinav. Hin avka, sar phenďa o rašaj.“ U sivelas dureder. O hangos pale: „Me džanav, 
so kerďal u kaj salas.“ E romňi chudňa te gravčinel. „De man smirom, sem me na som 
vinovato, hoj tu muľal!” Le čhaven uštaďa, avka gravčinelas. O čhave takoj chuťile ke 
late u vičinenas: „So tuke, mamo! So pes ačhiľa?“ „Ňič, ňič, ča uren pen, džas ke baba.“ 

Geľa ke daj u rovlas. „Ta sar kerďal?“ phučľa e daj. „Ha, mamo, somas ko rašaj u ňič 
olestar. Me na džanav, so mandar kamel.“ „Ta ňič. Dža, pašľuv tuke kadaj le čhavenca. 
Tajsa pes dovakeraha.” 

Tosara e daj lake phenel: „Šun, oda kher bikenaha u tu aveha paš mande.“ 
„Mamo, našťi oda! O kher miro rom kerďa perdal o čhave. Aľe kamavas, kaj amen 

te mukhel, mamo, kadaj choča jekh kurko. Paľis džava khere.“ „Mištes, sar kames,“ 
phenďa pale e daj. 
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Raťi gele te sovel. Savore sovenas sar murdarde, ajso soviben pre lende peľa, ča e 
romňi na sovlas. Jekhvareste le romeskero hangos chudľa te vakerel pre late: „Šun, 
av khere! Oda kher hino tiro the le čhavengero. Soske sal adaj? Av khere! Bo sar na 
džaha, tire fameľijake kerava avka, hoj adarig denašela.“ Joj aňi lavoro na phenďa.

Tosara urďa le čhaven u phenel: „Avas džas khere.“ „Aľe miri čhaj, sem phenďom, 
hoj ačhena jekh kurko. U imar džan khere?“ „Aľe mamo, avka ela feder. Te akana na 
džaha khere, ta paľis ela mek goreder.“ U geľa khere. 

Perdal o ďives sas mištes, bo džalas pal o gadže te kerel. Te avelas khere, rajbinelas 
či tavelas, ta sas mištes. Aľe raťi sas goreder, bari bida. Sako rat les šunelas, aľe joj 
imar pal oda na vakerelas. 

Pregeľa jepaš berš. Joj aňi la dake imar ňič na phenelas. E daj gondoľinelas, hoj sa 
lačho. Andre aver gav sas phivlo. E romňi leske muľa, sas but nasvaľi. Les sas duj 
čhave. Ta avka so duj fameľiji pen dothode, hoj joj the koda rom dživena jekhetane. 
Joj ke oleske na phenďa ňič. „Ela feder, te džava kodoj ke leste. Imar les na šunava,“ 
gondoľinlas pes. Savoro dovakerde u joj majinďa tosara te džal ke kada rom. Aľe raťi 
pes ačhiľa kada, so joj na užarelas. Geľa le čhavenca te sovel, pale čhave zasute, aľe joj 
na. Jov užarlas sako rat, sar o čhave sovena, u phenel: „Tu kames avre muršes? Soske 
sem som kadaj sako rat! Tu bisterďal? Solacharďal mange, hoj meraha jekhetane. 
Akana kames tu avre muršes? Soske manca na vakeres?“ „Sem tu sal mulo!“ vičinelas 
e romňi. „Šun, me mek na majinďom te merel. Vašoda man na dikhes, aľe man šunes 
u vakeres manca. Meraha avka, sar amenge thoďam solach.“ „Ta mištes, u so phenava 
le romeske u le čhavenge?“ „Ňič, phen, hoj anglo čhave našťi džas romeste.“ 

Avka pes ačhiľa. Le čhaven ľikerďa avri. Te gele le kherestar, ačhiľa korkori. Jekhvar 
avle andro gav cudze Roma u sovenas kodoj. Kijaraťi bešenas paš e jag u e romňi bešľa 
ke lende. Šunelas, so vakeren. Jekh phuri romňi le cudze romendar džanelas te phenel 
pal o vast u furt pre late dikhelas. O Roma ča vakerenas pal o mule, či aven pale, abo na.

„Tut hin rom, na?“ phučľa latar e phuri. „Na, la nane, jov lake muľa, te sas mek ter-
ňi,“ phende pale o Roma andal o gav. „De man o vast, mi dikhava!“ 

„Soske? Imar sem som phuri.“ „Ha, dikhav, hoj sal phuri, aľe andro jakha tut hin 
bari buťi,“ phenďa pale u chudľa la vastestar. „Joj adaj amenca dživel calo dživipen 
u hiňi korkori,“ phenenas o Roma le gavestar. Th ávka phuri mek jekhvar lake dikhľa 
andro jakha. „Džanav, našťi ňič phenes, abo mereha.“ E romňi gondoľinlas u paľis 
phenďa: „Lačhes. Phenava tumenge calo čačipen. U mangav le Devles, kaj man te 
odmukhel. O čhave imar bare, dživen korkore, the lengere čhaven dodžiďiľom. – Ha, 
la hin čačipen. Agorestar tumenge phenava, sar sa pes ačhiľa. – Dživav furt mire ro-
meha.“ „Tiro rom imar but berš mulo!“ čudaľinenas pen o Roma le gavestar, androda 
e romňi chudľa te vakerel sa, sar pes oda andre lakero dživipen ačhiľa.

„Ta, akana džanen, soske pale na geľom romeste. Jov na sas ajso mulo. U vašoda sas 
furt manca,“ sar oda phenďa, ušťiľa upre u gejľa khere. O rom lake phenďa: „Tu imar 
na kames te dživel? Vašoda sa phenďal avri?“

Tosara la arakhle muľi pro vaďos. E phuri, so phenelas pal o vast, le Romenge andal 
o gav phenďa: „Dikhľom lake pro jakha, hoj imar na kamel te dživel. Vašoda kerďom, 
so korkori kamelas. Muľa leskere romeha.“

Te o čhave dodžanenas o hiros, našťi oleske aňi paťal. Sa o džene, so oka ďives 
bešenas paš e jag, phenenas: „Te oda pre peske na phenďahas avri, mek džiďiľahas.“

Mek but berš o Roma pal oda vakerenas, nasigeder sas o vakeriben ča sar e para-
misi, bo bi oleske imar ňiko na paťalas. 
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Tři bratři a tři sestry
Lucie Kováčová

Byl jednou jeden starý kovář a ten měl tři syny. Nejstarší byl Jožo, prostřední Janču 
a nejmladší se jmenoval Pišťu. Starý kovář byl vdovec a byl by rád, kdyby se jeho sy-
nové oženili. Ale ti dva starší by jen po zábavách chodili a z děvčat si utahovali. Zato 
Pišťu byl jiný. Na tancovačky nechodil a celý den jen dělal kovařinu. 

Jednou král vyhlásil třídenní koňské závody, a tak chtěl, aby jeho koně podkoval sta-
rý kovář. Ten tedy řekl svým synům: „Jsem už starý a dlouho tady nebudu. Kdo z vás 
nejlépe podková královy koně, tomu dám své kladivo a převezme po mně řemeslo.“ 

První den šel ke králi Jožo. Podkoval prvního koně a ten skončil na závodech třetí. 
Druhý den koval Janču, jeho kůň zaběhl jako druhý. Poslední den se vydal ke králi 
nejmladší Pišťu, lepší kovář než oba bratři dohromady. Hřebec, kterého podkoval, 
závody vyhrál. Král proto Pišťu odměnil pytlem zlata. 

Když to bratři zjistili, byli zlostí celí bez sebe. Počkali si na něj a začali ho bít hlava 
nehlava. Když už si mysleli, že je mrtvý, hodili ho do příkopu. Rychle vzali zlato a bě-
želi pryč, div si nohy nezlámali. Doma starému kováři řekli, že to oni dva vyhráli a že 
nejmladší Pišťu skončil jako poslední, a tak moc se styděl, že se mu nechtělo vracet 
domů. Starého kováře z toho tak rozbolelo srdce, až se rozstonal.

Pišťu ale neumřel. Krátce na to ho v příkopu našla krásná romská dívka, Radana 
jí říkali, se svými sestrami. Vzaly chlapce domů a z nejhorších zranění mu pomohly. 
Radana totiž znala nejrůznější byliny. Ze tří sester byla nejmladší a taky nejkrásněj-
ší a nejchytřejší. Když ji Pišťu poprvé spatřil, hned se do ní zamiloval. Jí kovářský 
synek také nebyl lhostejný. Zeptala se, co se mu přihodilo. A Pišťu jí vše vypověděl 
a hned se domluvili, že bratry potrestají. 

Ve vesnici se konala zábava. Vyrazil na ni Jožo s Jančim i Radaniny sestry. Celý večer s obě-
ma bratry protancovaly, aniž by si Jožo nebo Janču všimli, že jim dívky nasypaly něco do 
vína. Radana jim totiž s sebou dala takové byliny, po nichž se bratrům mrtvý Pišťu zjeví. 

Zábava skončila a Jožo s Jančim se vydali domů. Celou noc ale nemohli strachy 
usnout, protože se jim stále dokola zjevoval nejmladší bratr. Ani přes den nebyli 
schopni nic dělat − kde byli oni, byl i Pišťu. 

A tak to bylo po celý týden. Když se jim Pišťu ukazoval, říkal: „Proč bratři, proč jste 
mi to udělali? Proč jen jste mě zabili? Já vás měl tak rád! Chtěl jsem pro vás jen to 
dobré, ale vy jste na mě byli jak psi. Proto vás budu tak dlouho strašit, dokud sami 
neumřete!“ Bratři byli polomrtví strachy. 

Jednoho dne jim jejich kmotra poradila, že ve vedlejší vesnici bydlí tři sestry. A ta 
nejmladší, že umí vyléčit všechny nemoci a těžkosti. Oba bratři se tedy za nimi 
vypravili. Jak je Radana spatřila, povídá: „Vidím na vás, že žijete ve velkém strachu. 
Řekněte mi proč a já se vám pokusím pomoci.“ A tak bratři Radaně vše vypověděli. 
„Jestli chcete, aby vás už bratr nestrašil, musíte všechno zlato, co máte, dát chudým 
Romům. Pak jděte o půlnoci do kostela a proste Boha, aby vám bratr odpustil a už 
vás více nestrašil,“ zněla Radanina rada. Na to bratři poděkovali a odešli domů. 

Vzali zlato, které doma měli, a rozdali ho Romům ve vesnici. O půlnoci šli do kos-
tela, padli na kolena a doprošovali se Boha, aby jim prominul. I tu k nim přistoupil 
živý Pišťu a praví: „Bratři mí, vidím, že už jste dost potrestáni a že oba dva litujete 
svého činu. Už se nebojte, já nejsem mrtvý, nezabili jste mě.“ Jakmile to bratři usly-
šeli, s pláčem začali Pišťu radostně objímat. 

Když starý kovář svého ztraceného syna spatřil, hned mu bylo mnohem lépe. Tý-
den na to se v domě slavila velká svatba − tři bratři si brali tři sestry. A všichni si 
šťastně žili. 
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Trin phrala the trin pheňa
Lucie Kováčová

Sas jekhvar jekh phuro charťas. Sas les trin čhave, nekphureder sas o Jožo, paľis 
o Janču u nekterneder pes vičinlas o Pišťu. Phuro charťas imar sas phivlo. The avelas 
bi rado, te leskere čhave imar romňijen rodenas. Aľe kole duj phureder ča pre zaba-
vi phirenas u le čhajendar ča pheras kerenas. Aľe o Pišťu sas aver. Jov calo ďives ča 
charťiko buťi kerlas. Pre zabavi na phirelas.

Jekhvar kerďas o kraľis trin ďiveseskere grajengere prekidkeribena. Vaš óda kame-
las, hoj leskere graja o phuro charťas te petalunel. Ta o phuro charťas phenďas le 
čhavenge: „Som imar phuro u but imar adaj na avava. Ko tumendar nekfeder petalu-
nela le gren, koleske dava miro čokanos u kerla miri buťi.“ 

Peršo ďives geľas ko kraľis o Jožo. Petalunďa le perše gres u o graj sas trito. Dujto 
ďives geľas o Janču, leskero graj sas dujto. Agorutno ďives geľas ko kraľis nekterne-
der Pišťu. O Pišťu sas nekfeder charťas le phralendar. O trito kraľiskero graj o pre-
kidkeribena khelďas avri. O kraľis diňas le Pišťu jekh gono somnakaj. 

Sar oda leskere phrala dikhle, la choľatar na dikhenas. Užarde pre leste u chud-
le les te marel. Sar gondolinenas, hoj hino imar mulo, čhide les andro šancos, lile 
o somnakaj u denašenas mišto o čhanga na phagerde. Khere le phure charťaske 
phende, hoj jon duj khelde avri, o nekterneder Pišťu sas agorutno u avka pes ladža-
las, hoj imar na kamelas khere te džal. Le phure charťas dukhalas avka o jilo, dži 
olestar nasvaľiľas. 

Aľe o Pišťu na muľas, arakhľas les andro šancos e Radana, šukar romaňi čhaj le 
pheňenca. Lile les khere u sasťarde les avri. E Radana džanelas, sar te sasťarel le 
drabenca. Joj sas nekterneder, aľe tiš nekšukareder the nekgoďaveder le pheňendar. 
Aľe savoren pen igen rado dikhenas. Sar o Pišťu la Radana peršes dikhľas, zakama-
ďas pes. E Radana les tiš kamelas. Phučľas lestar, so pes ačhiľas. O Pišťu lake savoro 
phenďas. Paľis pes dovakerde, hoj leskere phralen potrestinen. 

Andro gav sas e zabava. U o Jožo th`o Janču gele odoj, pre zabava imar avle tiš le 
Radanakere pheňa. Calo rat khelenas. Aľe aňi o Jožo aňi o Janču na zbačinde, so lenge 
o čhaja čhide andre mol. E Radana le pheňenge diňas draba, u sar len o phrala pijena 
avri, dikhena le mule Pišťu. 

O phrala gele khere, aľe calo rat našťi sovenas, avka pes daranas, bo dikhenas 
peskere phrales. Tel o ďives tiš našťi ňič kerenas, bo kaj sanas jon, sas o mulo Pišťu. 

U avka oda sas calo kurko, sako ďives. Sar pes lenge o Pišťu sikhavlas, phenelas 
kada: „Soske phralale, soske mange kada kerďan?! Soske man murdarďan?! Me tu-
men rado dikhavas, kamavas tumenge te del ča lačhipen, aľe tumen sanas pre ma 
sar rikone! Vašoda tumen daravava džikana tumen tiš na merena!“ O phrala maj sas 
mule la bara daratar. 

Jekhvar lengeri kirvi phenďas, hoj agor gaveske bešen trin pheňa u odi nekterne-
der džanel savore nasvaľipena the pharipena te sasťarel avri. Akor o phrala gele ko 
pheňa. Sar len e Radana dihkľas, phenďas: „Dikhav pre tumende, hoj dživen la bara 
daraha. Phenen mange soske u me dikhava, sar tumenge šaj šegitinav.“ O phrala 
la Radanake savoro vakerde. U joj lenge paľis phenďas: „Te kamen, kaj tumen imar 
tumaro phral te na daravel, musaj tumen savoro somnakaj, so tumen hin, te del le 
čore Romenge. Paľis džan pre jepašrat andre khangeri u mangen le Devles, kaj tu-
menge tumaro phral te odmukhel u imar tumen na daravela.“ O phrala paľikerde 
u denašenas khere. 

Odoj lile o somnakaj, so len mek sas u denas les savore Romenge andro gav. Pre 
jepašrat gele phrala andre khangeri. Pejle pro khoča u mangenas le Devles, kaj lenge 
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te odmukhel. The avľas ke lende o džido Pišťu u phenďas: „Phralale, dikhav, hoj imar 
san dost potrestimen u kaj tumen so duj džene bajinen. Imar ma daran, me na som 
mulo, tumen man na murdarďan!“ Sar oda o phrala šunde, avka jon chudle te rovel 
u obchudle le Pišťu. 

Sar o phuro charťas dikhľas khere le Pišťu, takoj leske loko sas the pes feder šu-
nelas. Pr̀ aver kurko sas baro bijav, trin phrala peske lenas trine pheňen. U savore 
peske lačhes dživenas.
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O Jolance
Markéta Šestáková

Budu vám vyprávět příběh z časů, kdy louky byly samý květ, v lesích volně pobí-
hala zvěř, v potocích a řekách plavalo plno ryb, ptáčci švitořili v korunách stromů 
a na tu krásu svítilo od rána do večera zlaté slunce. V té době putoval světem 
romský rod košíkářů, kteří vyráběli košíky, ošatky a všelijaké jiné předměty pro 
užitek i okrasu. Když přijeli do vesnice, směnili košíky za jídlo nebo peníze. Při 
jedné z jejich cest se k nim přidal jiný rod, rod Kováčů. Ti zase uměli spravit vše, 
co bylo ze železa. Byli tak šikovní, že z kovu vyráběli i drobné šperky. A tak spolu 
oba rody nějaký čas putovaly. 

I stalo se, že se chlapec od Kováčů zamiloval do dívky z druhého rodu. Každý večer 
se spolu potají scházeli a milovali. Byla to velká láska. Ale co naplat, když jim řád 
nedovoloval brát si ženu nebo muže z jiného rodu?

Josef byl urostlé postavy, vlasy měl kudrnaté a oči jak rozpálené uhly. Jolanka byla 
překrásná − postavu měla štíhlou, oči hluboké a černé vlasy se jí vlnily přes ramena 
až k pasu.

Jak tak společně rody putovaly, dojely jednoho dne k rozcestí. Vajdové se nemohli 
rozhodnout, kterou cestou mají pokračovat. A tak se domluvili, že se rozdělí a každý 
se vydá jiným směrem. Tak se stalo, že Josefův rod jel přes most a ten druhý se vydal 
přes les. Josefovi a Jolance bylo přetěžko. Ale co mohli dělat? Nikdo na nich nesměl 
nic poznat. 

Nastala noc. Josefova láska k Jolance hořela ještě prudčeji než kdy jindy, a tak se 
rozhodl, že své lidi opustí a vydá se za svou milovanou. Svázal si uzlík a potichu se 
vzdaloval od tábora. Spící Romové nic nepoznali. Josef prošel několika lesy, chodil 
celý den, Jolanku však nenašel. A tak unavený ulehl pod strom a usnul. 

Jolančini lidé mezitím přijeli do velkého města. Usadili se s vozy na náměstí, lidé je 
okukovali, nikdy totiž nic takového neviděli. Starší Romky prodávaly košíky a mladí 
popadli své nástroje a hráli a tancovali. Lidem se to moc líbilo, ne však pánům. Dali 
Romy pochytat a vsadit do vězení.

Jolanka plakala, že už svého Josífka nikdy neuvidí. A jak tak žalostně naříkala, ucí-
tila náhle, že se v ní cosi pohnulo. Bylo jí ještě víc úzko, když zjistila, že pod srdcem 
nosí Josefovo dítě. Celá uplakaná usnula. Zdálo se jí o krásné ženě. „Jolanko, neplač! 
Ani ty, ani tvůj rod nebudete zahubeni. Budeš-li silná, se svým Josefem se opět shle-
dáš,“ promluvila ke spící dívce. Když se Jolanka probudila, slunce jí svítilo zpříma do 
očí. Jaký byl její údiv, když zjistila, že leží na louce. Kousek od ní stála nízká chýška. 
Jolanka vstala a zamířila ke stavení. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozýval. Vzala 
tedy za kliku. Dveře byly odemčené, a tak vešla dovnitř. Nikdo tam ale nebyl. Vyšla 
ven, obcházela chýšku a přitom volala, nikdo se však neozýval. Bylo jí to divné. „Nu 
což,“ řekla si, „počkám vevnitř. Jestli tu někdo bydlí a vrátí se, snad mě tu nechá 
aspoň přenocovat.“ Jolanka se rozhlížela po světnici. Ve spížce našla mouku, sušené 
maso a jiné věci k jídlu. Uvařila polévku a čekala. Přešla noc a den, ale nikdo nepřišel, 
a tak si Jolanka usmyslela, že tu zůstane. 

A co mezitím dělal Josef? Usilovně hledal svoji milou, spal pod širým nebem, 
k snědku si vždycky něco ulovil. Ze dne na den bylo ale chladněji a chladněji, a tak 
jednou ráno vstal celý prokřehlý. „Blíží se zima. Musím si najít nějaké přístřeší, jinak 
zmrznu,“ pomyslel si Josef. Nemusel chodit moc daleko a už byl na okraji lesa. Před 
ním se rozprostírala louka, na ní malý domek, z komína stoupal dým. „Půjdu dovnitř 
a zeptám se, jestli se můžu ohřát.“ Celý promrzlý zabouchal na dveře. Když se ote-
vřely, myslel Josef, že blouzní. Na prahu stála jeho Jolanka. Silně ji objal a dal se sa-
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mým štěstím do pláče. Jolanka mu hned nalila horkou polévku, sedli si ke kamnům 
a vyprávěli si, co prožili mezi tím, když spolu nebyli. Radost byla ještě větší, jakmile 
mu Jolanka prozradila, že čeká děťátko. 

A tak spolu žili šťastně. Josef chodil na lov a obstarával dříví, Jolanka sbírala lesní 
plody a vařila. Po večerech si zpívali staré romské písně. Nejedna slza stekla po jejich 
tvářích při vzpomínce na jejich blízké. 

Čas plynul. Přešla zima i jaro a nastal den, kdy Jolanka porodila nádhernou holčičku. 
Dlouho přemýšleli, jaké jí dají jméno. „Budeme jí říkat Nila,“ rozhodli nakonec. Ňilaj 
totiž znamená romsky léto. A tak Nila rostla a čím byla větší, tím byla krásnější. Široko 
daleko se jí žádná dívka nevyrovnala. Ráda chodila do lesa nebo na louku, kde trhala 
květiny a nosila je Jolance domů do vázy. Večer se chodila koupat k jezírku, na kterém 
plavaly divoké husy. Milovala zvířata i přírodu, celé dny by jen pobíhala venku. 

I toho roku nastala velmi tuhá zima. Zvěř mrzla, a hledala proto úkryt hluboko 
v lese. Nastala bída. Když už Jolanka tři dny nic neuvařila, rozhodl se Josef, že půjde 
dál do lesa doufaje, že tam snad něco uloví. Od rána do večera chodil lesem, ale žád-
nou zvěř neviděl. Celý hladový a zkřehlý zimou se, ani neví jak, ocitl před černým 
hradem. „Když už jsem přišel až sem, požádám o trochu jídla,“ usmyslel si. Vešel na 
hradní nádvoří, nikdo tu však nebyl. Co měl dělat? Doma ho přeci čekají hladová 
Jolanka s Nilou. Šel tedy dál. 

Vstoupil do haly, prošel celý hrad a všechny komnaty, ale nikoho v celém hradě 
nenašel. Jídelna byla plná všelijakých pochutin, až z toho Josefovi oči přecházely. 
Jelikož byl hlad silnější než strach, sedl tedy za stůl a dal se do jídla. 

Když se dosyta najedl a napil dobrého vína, řekl si, že donese i Jolance a Nile. Stáhl 
ubrus a naplnil ho tím nejlepším, co na stole bylo. Sotva to svázal v uzel a přehodil 
přes rameno, nad hradem se zatmělo a zaburácelo. Než se Josef vzpamatoval, stál před 
ním drak. „Jsem drak Šarkán. Co tu chceš?“ zahrozil. „Ne… ne… ne… nezlob se na mě, 
draku,“ začal koktat Josef, „mám doma ženu a dceru. U… u… už tři dny nic nejedly. 
Šel jsem něco ulovit do lesa. Chodil jsem celý den, až jsem přišel sem do tvého hradu. 
Chtěl jsem poprosit o trochu jídla, ale nikoho jsem tu nenašel. Můj hlad byl ale silnější 
než strach. Když jsem se najedl, řekl jsem si, že něco přinesu i ženě a dcerce.“ „Dobrá,“ 
řekl drak, „jestli mi sem pošleš svoji dceru, aby mi sloužila, neroztrhám tě. Nechám 
tě odejít a nebudeš mít o jídlo ani peníze nouzi.“ Josef měl strach, a tak drakovi dceru 
slíbil. Vzal uzel s jídlem a než se nadál, byl před chatrčí. Vešel dovnitř a ranec s jídlem 
položil na stůl. Jolanka ho rozvázala a spráskla ruce: „Takové dobroty!“ 

Jolanka s Nilou jedly a ani si nevšimly, že je Josef smutný. „A co ty, ty si s námi 
nedáš?“ povídá Jolanka a zvedla oči k manželovi. Teprve teď zpozorovala, jak je 
nešťastný. „Co se stalo?“ Josef se rozplakal a po chvíli jí všechno vypověděl. Jolanka 
si k němu přisedla a dala se taky do pláče. „Neplačte, maminko,“ povídá Nila, „než 
abych se dívala, jak umíráte hlady, půjdu k drakovi a budu mu sloužit. Odveďte mě 
tam, tatínku.“ 

Hodila přes sebe teplý šál a vydali se na cestu. Nedošli však ani k lesu, když tu na 
pěšině stál kočár. Došli k němu a z vozu se ozval hlas: „Nasedni si.“ Nila se rozloučila 
s otcem a nastoupila. Než se Josef vzpamatoval, ujížděl kočár s Nilou pryč. Na cestě, 
kde povoz před chvílí stál, zůstal ležet pytel. Josef do něj nahlédl. Byl plný zlatých 
dukátů! Josef si ho přehodil přes rameno a spěchal domů. Ale netěšil ho, když si po-
myslel, že za něj musel dát svou dceru Nilu, kterou tolik miloval. 

Kočár s dívkou mezitím ujížděl přes les, až přijel k černému hradu. Jakmile Nila 
vystoupila, po kočáru jakoby se zem slehla. Vešla do hradu, prošla všechny komnaty, 
ale v celém hradě nebylo ani živáčka. Unavená vešla do jedné z ložnic a usnula. 
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Měla nádherný sen. Viděla pohledného muže a hrad, který už nebyl černý. Měl 
zlaté věže, bílé zdi a všude se hemžili lidé. Když se ráno probudila, nemohla na sen 
zapomenout. V jedné z komnat později našla všelijaké šaty. Jedny si oblékla, padly jí, 
jako by je někdo šil přímo pro ni. Pročesala si své husté vlasy a zamířila do jídelny, 
kde na ni čekalo všemožné jídlo. 

A tak běžel čas. Přešla zima a nastalo opět léto. Nila se často procházela po zahra-
dě, byla ráda, že je teplo a slunečno, protože v zimě musela být pořád jen zavřená 
v komnatách. A tak se nyní starala o zahradu. I když měla pořád co dělat, bylo jí 
smutno, protože si neměla s kým popovídat. 

Když zase jednou seděla o samotě u večeře, nahlas si postěžovala: „Je to tu krás-
né, ale nemám si s kým promluvit.“ Tu se ozval hlas: „I když mě nevidíš, jsem stále 
s tebou.“ Nila se lekla. „Kdo jsi a proč tě nevidím?“ „Jsem pánem tohoto hradu, ale 
ukázat se ti nemohu, protože bys umřela strachy. Jestli však chceš, můžeme si poví-
dat spolu,“ řekl hlas. „Snad nejsi drak Šarkán?“ „Jsem.“ Nila se bála, že až draka uvidí, 
omdlí hrůzou. „Neboj se mě, Nilo, neublížím ti. Dokud nebudeš chtít, neukážu se ti.“ 

A tak šel den po dni. Nila každé ráno chodila do zahrady a večer si povídala s Šar-
kánem. Jednoho dne bylo opět slunečné počasí, právě se procházela po zahradě. 
Únavou lehla pod keř a usnula. Opět se jí zdál sen. Viděla spanilou paní, která jí 
povídá: „Nilo, tvé štěstí je v tvých rukou.“ Nilu začalo náhle pálit slunce do očí, až se 
probudila. „Co jsem to měla za sen?“ divila se.

Večer, když si povídala s drakem, mu o snu řekla. Ten chvíli mlčel a potom povídá. 
„Zaklel nás zlý čaroděj.“ „Vás? Kdo je ten další?“ „Mě a mou matku. Mě zaklel v draka 
a matku ve vílu. Vůbec se nevidíme. Vysvobodit nás může jen děvče, které si mě vez-
me za muže v dračí podobě.“ Tu se teprve drak Nile ukázal. Sice se strašně polekala, 
ale v tom si vzpomněla na sen. Chvíli přemýšlela a pak povídá: „Vezmu si tě za muže. 
Ráno se spolu vydáme do města.“ 

Druhý den, sotva vyšlo slunce, sedla Nila drakovi na záda a letěli do města. Když 
lidé draka spatřili, utíkali domů a honem zavírali dveře i okenice. Drak přistál před 
kostelem, Nila z něj sesedla a vešla dovnitř. Farář jí ustrašeně přispěchal naproti. 
„Co si přeješ, děvče?“ „Jdu vás poprosit, jestli byste mě neoddal s drakem Šarkánem 
z Černého hradu.“ Farář se pokřižoval a řekl: „Když je to tvé přání, budiž. Přijďte 
v sobotu. Vše bude k svatebnímu obřadu připraveno.“ Nila poděkovala, sedla drakovi 
na záda a letěli zpátky na hrad. Jen co se ztratili z dohledu, utíkali všichni lidé do 
kostela za knězem. Jak jim pověděl, že se chce drak Šarkán s tím děvčetem oženit, 
začali se smát a nechali se slyšet, že si takovou událost určitě nenechají ujít.

V sobotu ráno se Nila oblékla do těch nejkrásnějších šatů a do vlasů si vpletla kvě-
tiny. Sedla na draka a letěli do města. Před kostelem už bylo plno lidí. Jakmile viděli 
Nilu s Šarkánem, udělali jim místo. Drak přistál, Nila si upravila šaty a šla do kostela 
pro faráře. Všichni lidé se smáli. Po chvíli ale vyšli z kostela, protože se vše muselo 
připravit venku. Drak se totiž do kostela nevešel. 

Kněz vzal bibli a pohlédl na Nilu: „Nilo, slibuješ před Bohem, že si bereš draka Šar-
kána dobrovolně a budeš mu dobrou ženou?“ „Ano,“ odpověděla. „Nuže, polib tedy 
svého muže.“ Dívka draka objala, zavřela oči a políbila ho. Jaké bylo její překvapení, 
když otevřela oči. Nelíbala již draka, ale pohledného muže! Byl to ten, kterého vídá-
vala ve snech. Vedle něj stála překrásná žena, právě ona jí slibovala, že všechno dobře 
dopadne a že má štěstí ve svých rukou. „Jsem princ Vladimír a tohle je moje matka,“ 
ukázal na královnu. Ta Nilu radostně objala.

Lidé s farářem valili oči a než se z údivu vzpamatovali, nasedla královna s Nilou 
a princem do kočáru a vydali se na hrad. Ten už nebyl černý, přesně jak se Nile zdálo 
v prvním snu, měl bílé zdi a zlaté střechy. Všude bylo plno lidí, chystala se velká osla-
va. Kuchaři pekli a vařili. Všichni se radovali, že jsou princ i královna vysvobozeni. 
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Jen Nila byla smutná. Myslela na rodiče, jak se jim asi daří a jsou-li zdrávi. „Proč jsi 
smutná, Nilo?“ ptá se princ Vladimír. „Chtěla bych vidět rodiče, jak žijí a nejsou-li 
nemocní.“ 

A tak dal Vladimír zapřáhnout kočár a vydali se k Josefovi a Jolance. Jak ti byli 
šťastní, když svou dceru uviděli. Představila jim svého muže a všechno jim vyprávě-
la. Josef s Jolankou se nakonec nechali umluvit a odjeli s Ňilou a Vladimírem na hrad. 

Lidé na nádvoří se veselili a tancovali. Byli mezi nimi i Romové. Jolanka vystoupila 
z kočáru a zamířila přímo k nim. „Vy mě nepoznáváte?“ Staří Romové na Jolanku 
hleděli a pak začali plakat. „Mysleli jsme, Jolanko, že tě už nikdy neuvidíme.“ „Ma-
minko, to je vaše vnučka Nila,“ ukazuje Jolanka na svoji dceru. Všichni Nilu objímali 
a těšili se ze shledání. Dostali také pozvání na hostinu.  

Tři dny a tři noci Romové hráli a zpívali. Pak se rozloučili, nasedli do vozů a jeli dál, 
aby svým tancem, zpěvem a hudbou těšili lidi na celém světě. 

A to je konec příběhu o Jolance, Josefovi a jejich krásné dceři Nile. Jestli je pravdi-
vý, nebo ne, to nikdo neví. Možná si ho jen Romové vymysleli, aby si krátili dlouhé 
chvíle při večerním ohni. 
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Dřevěná kráva
Lajla Žigová

Byla nebyla jedna gádžovská vesnička. V ní žil i chudý Rom, neměl vůbec nic. Za to 
gádžové měli mnoho zvířat. Byl z toho velice smutný. A tak si jednou usmyslel, že si 
vyřeže dřevěnou krávu na kolečkách. Jak řekl, tak i udělal. Kráva vypadala jako živá.

Ráno, když šel pastýř pást sedlákům krávy, dal mu Rom také tu svou. Pastýř krávu 
vzal a šel na pole. Jde dolů z kopce a kráva za ním. Jde do kopce, ale kráva nechce. 
I začal pastýř krávu bít. Tolik ji tloukl, až ji rozbil. 

Večer vede pastýř krávu zpátky k Romovi. Ten se rozhněval, že mu krávu zabil. 
Chtě nechtě pastýř musel Romovi dát svoji kravku. Na to se vypravil do krčmy a vše 
tam vyprávěl. Gádžové se rozhněvali a domluvili se, že Romovi krávu zabijí. Jak řek-
li, tak udělali. Krávu zabili, maso snědli, jen kůži nechali.

Když Rom ráno vstal, vidí, kráva je mrtvá! Jen kůže z ní zůstala. Dal se do pláče. 
Litoval, že zas nemá vůbec nic. I řekl si: „Půjdu do světa a tam kůži prodám,“ a šel. 

Bezmála rok chodil po světě, ale kůži ne a ne prodat. Nikdo ji nechtěl. Už si Rom 
říkal, že půjde domů. Vtom ale došel ke hřbitovu a zahlédl tam starý kříž. Sedl si pod 
něj a začal plakat. Ale co neslyší? Někdo mu našeptává: „Já od tebe tu kůži koupím.“ 
Rom se ohlédne, ale nikoho nevidí. Podívá se na starý kříž a ptá se: „To ty jsi říkal, že 
chceš mou kůži?“ A jak foukal vítr, kříž se kymácel z jedné strany na druhou a Rom 
si myslel, že mu tak kříž odpovídá. Nechal tedy kůži ležet vedle kříže a povídá: „Ne-
chám ti ji tady a zítra si přijdu pro peníze.“

Brzy ráno se Rom vydal zpátky ke kříži. Kouká, kůže ani peníze nikde! Vzteky za-
čal do kříže bušit tak, až se celý skácel. A vtom co nevidí! Pod křížem plná mísa zla-
ta. Vzal ji, poděkoval a vypravil se k domovu. Koupil si krávy a stal se z něj zámožný 
Rom, dokonce bohatší než všichni gádžové z vesnice.

Kaštuňi gurumňi
Lajla Žigová

Has na has, jekh gadžikano gavoro. Maškar lende bešelas jekh čoro Rom. Has igen 
čoro, ňič les na has. Savore gadžen has džvirina u les na has ňič. Pejľa leske igen pha-
res. Jekhvar leske aviľa pre goďi, hoj peske kerela kaštuňi gurumňi pro kereka. Sar 
phenďa, avka kerďa. E gurumňi dičholas, sar bi avelas džiďi.

Tosara, sar džalas o pastiris te pasinel le gadženge le gurumňen, ta leske diňa 
o Rom peskra gurumňa. O pastiris la iľa u gejle pre maľa. Džan, džan tele le plaji-
ha – e gurumňi džal. Džan upre le plajiha u e gurumňi na kamel te džal. Chudňa la 
o pastiris te marel, avka la marlas, dži la phagerďa. 

Raťi anel o pastiris la gurumňa le Romeske. O Rom choľisaľiľa, hoj leske o pastiris 
la gurumňa murdarďa. Či kamelas či na kamelas, mušinďa o pastiris leske te del pes-
kera gurumňa. Paľis gejľa o pastiris andre karčma u phenďa le gadženge, so pes leske 
ačhiľa. O gadže choľisaľile u dovakerde pes, hoj le Romeske la gurumňa murdarena. 
Sar phende, avka kerde. La gurumňa murdarde, o mas latar chale ča e morči mukhle.

Tosara o Rom ušťiľa u dikhel, hoj e gurumňi murdarďi. Chudňa te rovel. Has leske 
igen pharo, hoj les pale nane ňič. Phenďa peske: „Džava andro svetos u odoj morči 
bikenava.“ Iľa e morči u gejľa.
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Phirelas pal o svetos maj jekh berš, aľe e morči našťi bikenlas. Ňiko la na kamelas. 
Imar peske o Rom phenďa, hoj džala khere. Džal, džal, dži avľa ko cinteris. Dikhľa 
odoj purano kerestos. Bešľa peske tel o kerestos u chudňa te rovel. So na šunel? Va-
reko leske phenel: „Me tutar cinava e morči, me la cinava.“ Dikhel pal peste, ňikhaj 
ňiko. Dikhel pro kerestos u phučel lestar: „Oda tu phenďal, hoj tu kames miri mor-
či?“ U sar phurdelas e balvaj, o kerestos perelas jekha seratar pre aver. O Rom peske 
duminďa, hoj o kerestos leske avka odphenel. Mukhľa leske e morči odoj u phenďa: 
„Me tuke la kadej mukhava u tajsa avava vaš o love.“

Sig tosara avľa. Dikhel, e morči aňi o love ňikhaj! La bara choľatar marlas andro 
kerestos dži o kerestos na pejľa. U so o Rom na dikhel! Tel o kerestos sas pherďi piri 
somnakaj. Iľa la, paľikerďa u gejľa khere. Khere peske cinďa le gurumňen u has lestar 
nekbarvaleder Rom, mek buter sar o gadže andro gav.
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Želízko
Emil Cina

Je to už nějaká doba, co Romové žili v osadě při městě Bartva na Slovensku. Kova-
řinu tehdy dělal každý z nich.

Já jsem se kdysi dávno zastavil u jednoho chudého Roma, který byl také ková-
řem. Měl dva syny, jeho žena čekala třetího. A co se nepřihodilo? Žena při porodu 
zemřela. Muž nevěděl, co dál, zůstal se třemi chlapci sám. Ještěže nedaleko bydlela 
teta, která malého kojila, protože sama měla malé děti. Ženu pohřbili, muzikanti ze 
vsi jí zahráli. Rom neměl ani korunu, a tak k nim někdo přinesl dvě lahve pálenky. 
Muzikanti pili, Rom s nimi a potom se dal do pláče. Tři děti! Jednomu říkali Thulo, 
druhému Bango a tomu třetímu dali po dědečkovi jméno Šaňis. 

Jaro zase střídá zimu a Šanimu jsou už dva roky. Brzy ráno chodívá za otcem do 
dílny, aby mu pomáhal. Jednoho dne vzal Šanis do ruky podkovu. „Co je to, táto?“ 
A táta mu odpověděl: „Železo, želízko.“ Celý den potom za otcem chodil a pořád do-
kola opakoval: „Želízko, želízko…“ A to mu už zůstalo. Nikdo mu neřekl jinak.

Želízko rostl a rostl a stal se z něj krásný snědý chlapec. S otcem se živil kovářskou 
prací. Dokázal takové věci, že za ním do dílny chodili i gádžové. Vydělat peníze, to 
tedy uměl. Běhaly za ním romské i gádžovské dívky, nesmírně po něm toužily. Chla-
pec se tomu jen smál, žádná z nich mu k srdci zvlášť nepřirostla. 

Bratři otci nikterak nepomáhali. Thulo se zajímal jen o jídlo a Bango by akorát tak 
chodil po Romech, měl všude spoustu řečí a kde nic, tu nic. 

Jednoho dne jim někdo ze závisti podpálil dům. Oheň vzal půlku stavení. Co naplat? 
Trastoro se dal do stavby nového, Romové z osady mu za trochu jídla vypomáhali. Za měsíc 
už stál dům ještě krásnější, s větší kovářskou dílnou. Thulo se odstěhoval k dědečkovi, aby 
nemusel nic dělat, a Bango se ztratil někde mezi Romy. Jakmile Želízko stavbu dokončil, 
pravil otci: „Táto, vydám se do světa, abych zjistil, jak žijí ostatní.“ Otec o tom nechtěl ani 
slyšet, ale Želízko trval na svém. A tak mu dal do mošny černý chléb, slaninu a dvě jablíčka. 

Toho dne venku lilo jak z konve. Želízko se cestou zastavil u dědečka. Jakmile vnu-
ka spatřil, zaradoval se. „Koukej si ze sebe sundat ty šaty a usuš si je,“ houkl na něj 
dědeček. Thulo mu mezitím prošacoval brašnu a už přežvykuje. Dědeček si Želízkovi 
stěžuje: „Já jsem z něj úplně na nervy, nevím, co s ním. Ani mi s ničím nepomůže.“

Chlapec s Thulem nepromluvil ani slovo. Přespal u dědečka, a když se chystal ráno 
vypravit na cestu, mošna byla prázdná! Thulo všechno snědl! Želízko dal dědečkovi 
ještě před odchodem pár dukátů. „Šťastnou cestu,“ volá za ním dědeček.

Déšť ne a ne ustat. Ještě že do města není daleko. Ale kam jít? Nikoho tam nezná. 
Rozhlíží se, dokud nezahlédne kostel. A tak se do něj celý promočený schoval. Třásl 
se zimou, až z toho chudák usnul. 

Farář se v noci diví, kdo že to v kostele spí. Přistoupil k chlapci a probudil ho. Ten 
se celý vyděsil. Svatý otec ho rázem zpovídá, co tam dělá. „Hledám práci.“ Farář na 
něj hledí a po chvíli praví: „Nějaké místo už ti najdu. Ráno se uvidí.“ 

Druhý den začal chlapec pracovat v kostele, kováře tam bylo právě potřeba. Farář 
byl šťastný, že našel takového chlapce, který umí všechno opravit. Zůstal tam asi 
měsíc. V onom městě objevil i jednu kovářskou dílnu, ve které bydlela stará osamělá 
gádžovka. Muž jí už zemřel. Slovo dalo slovo a Želízko se hned v dílně otáčí. Navalilo 
se na něj tolik práce, že chudák ani nestačil všechnu zastat, kolikrát si musel najít 
někoho na výpomoc. Zato ale dobře vydělával. 

Kolem kovárny chodila dívka, která sloužila u jedné gádžovky, protože sama už 
nikoho neměla. Chodívala na trh, kde prodávala jablka. Dívka se kolikrát před dílnou 
zastavila a pozorovala ho. On si jí ale pro samou práci ani nevšiml.



25

Jednou se Želízko vydal na tržiště a koho nevidí? Tu černovlasou dívku s černýma 
očima jako uhel! Styděla se, a on z ní nemohl spustit oči. Zbystřila je jedna stařena 
a povídá: „To je naše Kaľi.“ Chlapec vzal do ruky jedno z jablek a ptá se, kolik stojí. 
Dívka neví, jak má odpovědět. 

Není potřeba chodit kolem horké kaše − oba dva se do sebe prostě zamilovali. Vída-
li se každý den. Jednoho dne jí pravil: „Musím domů za tátou.“ Kaľiny oči se v tu ránu 
zalily slzami. „Co… co budu dělat?“ šeptala. Želízko se jen smál a po chvíli řekl: „No 
půjdeš přece se mnou, jestli se ti teda bude chtít.“ Takový úsměv svět ještě neviděl. 
A jak silně se tiskli za ruce!

A tak Kaľi od gádžovky utekla. Želízko jí nakoupil šaty, to jste neviděli, jak jí to 
všechno slušelo! Chlapec ženě, u které pracoval, vysvětlil, že se potřebuje vrátit 
domů. Nevěděla, co si počít. Ale naštěstí jí tam zůstali dva Romové, kteří v dílně 
pracovali spolu s Želízkem. Gádžovka mu navíc věnovala koně, který jí po manželovi 
zůstal. 

Jak si to tak oba společně s koněm míří domů, cesta je zavedla k dědečkovi. Jakmi-
le je uviděl jeho bratr Thulo, špinavý od hlavy k patě, okamžitě se schoval. Želízko 
dědečkovi přinesl lahůdkovou slaninu. Oči se mu zalily dojetím a nechtěl je pustit 
pryč. Oni ale pokračovali domů. 

Když je zahlédl otec, nemohl uvěřit svým očím. Byl neskutečně šťastný, že se vrá-
tili. Chudák ani nevěděl, co samou radostí dělat. Želízko příští den koupil krávu 
a Kaľi se pustila do úklidu. Celý dům najednou prokoukl. Želízko se také zeptal, kde 
že je jeho bratr Bango. „Ten se štítí práce, jenom by chodil po lidech. Nikdy z něj nic 
nebude!“ opáčil otec.

A jestli pak vás napadá, čeho se ještě Želízkovi nedostává? – No přeci dětí, aby je 
naučil kovařině. Jako by Kaľi jeho myšlenku vytušila, prozradila mu, že se už brzy 
dočkají.

O Trastoro
Emil Cina

Imar oleske but berš, kana o Roma dživenas pre Slovensko andro gav paš o foros 
Bartva. Charťika buťa dikhenas všadzik maškar lende.

Me pes zaterďiľom paš jekh čoro Rom, so esas tiž charťas. Les esas duj muršora, 
e romňi leskeri užarelas trito. U so pes ačhiľa? Kana e romňi perelas, paš oda muľa 
the ačhiľa pal late o muršoro. O Rom na džanelas, so te kerel, trine čhavenca ačhiľa 
korkoro. Mek mištes, hoj nadur bešelas e bibi, so le ciknes delas koľin, bo la esas tiž 
cikne čhavore. La romňa parunde, o lavutara andal o gav lake bašade. Le romes na 
esas koruňica, vareko ke lende anďa duj cakľi paľenki. O lavutara pijenas, o Rom 
lenca tiž, paľis chudňa te rovel. Trin čhave! Jekheske phenenas Thulo, avreske Bango 
the oda trito muršoro dorešľa o nav Šaňis pal o papus. 

Polokes o čhona džan u le Šaňiske imar duj berš. Pal o dad sig tosara phirel andre 
šmikňa, kamel leske te pomožinel. O Šaňis jekhvar chudňa andro vast o petalos. 
„S óda, dado?“ phučľa lestar. O dad leske phenďa: „Trast, trastoro.“ Calo ďives paľis 
phirelas pal o dad u vakerelas: „ O trastoro, o trastoro…“ Oda lav leske ačhiľa u ňiko 
leske inakšeder na phenelas ča o Trastoro.

O Trastoro polokes bariľa avri. O čhavo šukar kalosegno. Le dadeha kerelas char-
ťika buťa. Jov, o Trastoro, dokazinďa ajse buťa, kaj pal leste phirenas o gadže andre 
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šmikňa. Te zakerel o love jov džanelas. Phirenas pal leste tiž o romane čhaja the 
gadžikane rakľija, bo pal leste merenas. O čhavo lenge ča asalas, ňisavi paš o jilo 
leske na ačhiľa. 

O phrala le dadeske na pomožinenas. O Thulo ča o chaben rodelas the aver phral, 
o Bango, phirelas pal o Roma, všadzik bare dumi u ňikhaj ňič. 

Te so duj džene, o dad le Trastoreha, pes thode pro pindre, vareko lenge le hamišag-
oha labarďa raťi o kher. Jepaš kher iľa e jag. So te kerel? O Trastoro chudňa te kerel 
o kher, o Roma vaš o chaben lenge tiž pomožinenas. Vaš jekh čhon o kher šukareder 
the šmikňa bareder. O Thulo geľa ko papus, kaj ňič na kerelas u o Bango našľiľa varekaj 
ko aver Roma. Sar o Trastoro sa dokerďa, phenďa le dadeske: „Dado, džav te dikhel, sar 
dživen o aver manuša.“ O dad na kamelas pal oda aňi te šunel, aľe o Trastoro ačhelas 
pre leskero. Ta andre torbica leske o dad diňa kalo maro, balevas the duj phabora.

Oda ďives delas baro brišind. Le dromeha zaterďiľa ko papus. Sar les o papus di-
khľa, esas igen lošado. „Čhiv tele o renti the šuťar len,“ vičinďa e dad pre leste. Maška-
roda o Thulo leske rodelas andre torbica u imar chal. O papus phenel le Trastoreske: 
„Me som lestar dilino, na džanav, so leha. Ňisoha mange na pomožinel!“ 

O čhavo le Thuleha na vakerelas. Presuťa ko papus. Tosara imar gejľa u andre torba 
na ačhiľa ňič! Sa chaľa o Thulo! O Trastoro diňa le papuske paru lovore. „Dža Devle-
ha!“ phenďa leske o papus.

O brišind na preačhiľa. Mek mištes, hoj o foros na dur. Kaj te džal? Ňikas odoj na 
džanel. Dikhel ta dikhel, andr̀ da dikhľa e khangeri. Takoj pes andre late garuďa. 
Izdralas šilestar, polokes čoro zasuťa. 

O rašaj raťi ča dikhel, ko sovel andre khangeri. Aviľa paš leste, kaj les te ušťavel. O čhavo 
daranďiľa. O rašaj lestar takoj phučel, so odoj kerel. „Rodav buťi,“ odphenďa leske. O rašaj 
pre leste dikhel u paľis leske phenel: „Varesavi buťi tuke arakhava. Tosara dikhaha.“

Pre aver ďives o čhavo chudňa te kerel andre khangeri, charťiko buťi odoj kampelas. 
O rašaj esas lošado, hoj chudňa ajse čhas, so džanelas savoro te prikerel. Jekh čhon 
kerelas pre khangeri. Andre oda foros arakhľa jekh šmikňa, so odoj bešelas jekh phuri 
gadži korkori, bo lakero rom imar muľa. Lav diňa lav u o Trastoro imar kerel andre 
odi šmikňa. Ajse but buťa leske avile, hoj jov čoro na birinelas te kerel, kecivar peske 
mušinelas te arakhel varekas, ko leske pomožinelas. O čhavo peske mištes zarodelas.

Pašal e šmikňa phirelas jekh čhaj, savi sogalinelas paš jekh gadži, bo la ňiko imar 
na esas. Phirelas pro tarhos, kaj bikenavelas o phaba. E čhaj kecivar zaterďiľa paš e 
šmikňa u dikhelas pre leste. Jov vaš e buťi la aňi na dikhľa. 

Jekhvar o Trastoro geľa pro tarhos u so jov na dikhel? E čhaj le kale balenca, o jakha 
kale sar angara. E čhaj pes ladžalas u jov pre late ča dikhelas. Jekh phuri romňi oda 
dikhľa u phenel: „Ta oda amari Kaľi.“ O čhavo iľa andro vast jekh phabaj u phučel, 
keci mol. E čhaj našťi odphenďa. 

Na kampelas buter te vakerel, so duj džene pes andre peste zakamle. Sako ďives 
pes dikhenas. O čhavo lake kerďa rupuňi angrusťi. Jekh ďives lake phenďa: „Mušinav 
khere ko dad.“ La Kaľake o apsa pes andro jakha ispidenas. „So, so me kerava?“ ci-
chones vakerľa. O Trastoro ča asalas u paľis phenďa: „Džaha manca, te kameha.“ Mek 
ajso asaben na dikhľan, chudle pes vastestar la zoraha.

Ta e Kaľi la gadžatar denašľa. O Trastoro lake cinďa pherdo uraviben, mek na di-
khľan, sar lake savoro iľinelas. O čhavo la gadžake, so paš late kerelas buťi, phenďa, 
hoj kampel te džal khere. Joj na džanelas, so te phenel. Ačhile lake mek duj Roma, so 
odoj kerenas. E gadži leske diňa le grajes, so lake ačhiľa pal lakero rom. 

So duj džene imar džan khere, o graj lenca the le dromeha avile ko papus. Leskero 
melalo phral, o Thulo, sar len dikhľa, takoj pes garuďa. O Trastoro le papuske anďa 
fajno balevas u diňa leske varesave love. Le papuske gele o apsa andro jakha. Na ka-
melas len te mukhel. Džan ta džan khere. 
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Sar len o dad dikhľa, paťalas, hoj na dodikhel lačhes jakhendar. O dad sas igen 
lošado, hoj avile pale khere. Čoro na džanelas, so te kerel. O Trastoro pre aver ďives 
cinďa gurumňa, e Kaľi pes mukhľa andro pratišagos. O kher sas takoj aver. O čhavo 
phučľa le dadestar, kaj o Bango, leskero phral. „Na kamel te kerel buťi, ča phirel rom 
romestar, ňigda lestar ňič na ela,“ odphenďa leske o dad.

U so pro agor le Trastoreske mek kampel? Ta čhave na! Kaj len te sikhavel te kerel 
charťiko buťi. E Kaľi sar bi džanelas leskero gondoľišagos, phenďa leske, hoj ena.
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Boží dar
Karol Lazár

Kde bolo, tam bolo, v dávnej dobe žil jeden kočovný kmeň nazývaný Rómovia. Žili 
obyčajným životom, zbierali bylinky a snažili sa navzájom si pomáhať.

Žil medzi nimi aj malý Čoro. Meno mu dali podľa toho, že bol malý a chudý. Na žiad-
nu chlapskú prácu sa nehodil, a preto zbieral so ženami bylinky. Bol však z toho smut-
ný a sklamaný. V duchu prosil Pána Boha, aby sa svojou prácou mohol rovnať chlapom. 

 Chodil zamyslený po lúke a ani si nevšimol, že vošiel do hlbokého lesa. Všetky ženy 
sa už vrátili domov a na neho zabudli. Keď sa spamätal, zistil, že je sám v temnom 
lese. Plakal, kričal a volal svoju babku: „Phúri dej, phúri dej, kde si, prečo si ma tu ne-
chala?“ Nik sa však neozýval. Bol sám, stratený a smutný. „Ó Bože, pomôž mi!“ volal, 
ale nik sa mu neozýval.. Ľahol si teda do trávy a zaspal. 

Nevedno, či spal dlho. Zrazu sa nad ním rozjasnila obloha a Pán k nemu prehovoril: 
„Čoro, Čoro, počúvaj môj hlas. Budeš svetoznámy a všetci Rómovia ťa budú uzná-
vať. Dám ti totiž dar, ktorý ťa preslávi.“ Čoro len pozeral a neveril vlastným očiam., 
Myslel si, že sa mu to iba sníva. „Tu máš tento nástroj.Nazývam ich husle. Budeš na 
nich hrať nielen pre seba, ale aj pre potešenie ostatných ľudí. Budeš chodiť po svete 
a rozdávať ľuďom radosť. Tvoja hudba bude liečiť dušu. Je to veľký dar, preto si ma 
budeš ctiť celý svoj život!“ 

Čoro ani nevnímal, čo sa ním robí. Vzal nástroj do rúk a nikto mu nemusel hovoriť, 
ako má na ňom hrať. Bol to dar od Boha. Keď zahral na husliach prvé tóny, v jeho 
duši zavládol pokoj. Už sa nebál, že je stratený a sám. Bohu sa vrúcne poďakoval 
a sľúbil mu, že ho bude nosiť vo svojom srdci a rozdávať ľudom radosť. Celou cestou 
do osady hral. 

Rómovia už z diaľky počuli jeho hru a keď Čora zbadali, neverili svojim očiam a ani 
ušiam. Jeho hudba im vlievala do žíl niečo, čo ešte nezažili. Veselosť, lásku, oheň 
a neopísateľný pocit blaha. Čoro sa stal váženým Rómom a chýr o jeho hre na husli-
ach sa šíril celou krajinou. Ľudia chceli počuť ten zvláštny nástroj a zažiť na vlastnej 
koži úžasný pocit, ktorý im hra na husliach prinášala. 

Čoro hrával na oslavách a prinášal ľuďom potešenie. Začal chodiť aj na pohreby, aby 
ľudí hudbou sprevádzal na ich poslednej ceste za Pánom Bohom.

Rómovia uctievajú husle po celé stáročia. Na tento božský nástroj sa hráva po celom 
svete a jeho tóny prinášajú ľuďom radosť. Rómovia dodnes veria, že Pán Boh im dal 
tento dar preto, aby hrou vyjadrovali svoj temperament, svoje pocity i pokoru k nemu. 
Husle sú pre nich cestou k Bohu, preto si ich budú vážiť, kým bude svet svetom. 

Le Dejvlesko prezento
Karol Lazár

Sas, kaj nás, angla but berš, trajinas le Rom, so phírenas paj gava taj fourura opre 
tejle. Lengo trajo sas lášo, rodenas le luluďa so sasťáren, taj lenas aminti jejkh pe ávres.

Khate trajindas vi o cigno Čoro. Lesko ánav dine leske, ke cigno sas taj šúko, či 
žanelas khanči te kerel, feri te rodel le romňenca le luluďa so sasťáren. Anda kado 
sas brígako taj mangelas le Dejvles, te žutij leske, te žanel vareso te kerel, so žanen 
feri le Rom.
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Kadej phírelas po ríto, taj gindosajlas, taj či las sáma sar gejlas ando báro vejš. Sa le 
romňa má gejle-tar khejre taj pe les bisterde. Vou las sáma feri ando báro vejš. Rove-
las taj cipinkerlas: „Phúri dej, phúri dej, ká sal, mír mukhlal ma kate?“ Sas korkouro, 
taj rovelas. Ke khoni či šundas les. „Dejvla, Dejvla, žutin ma!“ Paštolas tejle po ríto 
taj sútas ánde. 

Či žanelas keťťi sútas, či kana uštilas opre, ke o čejri phuterdas pe, taj o Dejl phen-
das leske: „Čoro, Čoro šun muro hango, akánik dav tu vareso, so kerla kodo, hoť sa le 
Rom, kamena tu, taj avesa hírešo, taj sa le Rom žanena prá tu. Kecavo prezento dou 
tu, so kerela anda tu hírešone Romes.“

Čoro feri dikhelas, taj či paťalas peske jákhenge, gindindas hoť kado feri súno si. 
„Khate si kado, so phenesa leske lavuta, taj khelesa pej la peske, vi ávrenge, te avel 
tume šukár vouja. Ťi ďíli sasťárla i voudi, phíresa paj luma, taj keresa le níponge i vou-
ja. Kado si báro prezento, taj anda kado, hoť dav les tuke, paťasa ma, sorro ťo trajo!“ 

Čoro či žanelas so kerel pe lesa, las i lavuta andej vast, khoni či trobundas te phenel 
leske sar te khelel pej la, ke kado sas le Dejvlesko prezento. Sar anglunes khelelas pej 
la, ande leski voudi kerdas pe lašimo taj khanči bríga nás les má. Má či daralas pe 
hoť korkouro-j taj chasárdo-j. Le Dejvleske najisárdas taj solachárdas leske hoť paťala 
les, taj avla mindig ande lesko jílo, taj kerela le Romengi šukár vouja. Po lungo drom 
khelelas pi lavuta. 

Le Rom šunde leski lavuta má lungo drom, taj či žanenas so-j kodo. Leski lavuta 
kerelas lenge naďon mišto. Avenas bachtále, taj kamade, taj naďon mišto kerelas pe 
lenge pi voudi. Čoro kerdilas pe naďon hírešo , taj leski lavuta pinžárenas sa le Rom, 
pi cára luma. Le Rom kamenas te šunen leski lavuta, taj te žanen so-j kodo kana 
khelel pej la. Čoro khelelas pej mulatčágura taj kerelas le romengi vouja. Vi pej pra-
chomura phírelas te khelel le múlenge so žan po drom ká o svunto Dejl.

Le Rom naďon kamen i lavuta, vi varekana vi akánik . Kado dejvlesko prezento 
khelel pe pi cára luma taj sakoneske tecij, vi Romenge, vi Gáženge . Le Rom paťan 
kodoleske, hoť kado si o prezento le Dejvlestar, taj o Dejl das les te keren šukár vouja, 
taj te keren vi i dejvleski vouja. I lavuta si o drom le dejvleske, taj le Rom khelena pej 
la, ži kana avla i luma, taj le Rom trajinla. 
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O dvou bratrech
Andrej Giňa

Bylo nebylo, sladký požehnaný Bože, byla jedna Romka a ta měla tři syny, kluky 
jako buky. Tomu nejstaršímu, Štefkovi, bylo dvacet dva let. Byl to statný mužský, 
široko daleko nebylo silnějšího. Vždy když šel do lesa na dříví, ostatní muži porazili 
jeden strom, zatímco on pokácel tři. O něco mladší Béla nebyl sice takový silák, zato 
byl moudrý. Kolikrát se stalo, že za ním dokonce přišli gádžové, když si nevěděli 
rady. Ne nadarmo mu říkali Fiškus, chytrolín. Nejmladší z bratrů byl Janči. Bylo 
mu teprve dvanáct let. Otec jim zemřel, když mu bylo deset, a matka tak zůstala 
s chlapci sama. Měla chudák co dělat, aby je vychovala, i když jí starší synové pomá-
hali, jak mohli. Pásli u sedláků krávy, husy, pracovali na poli. 

Jednou tak seděli všichni doma a vyprávěli si. „Otec nám odešel tak brzo a nemáme niko-
ho, kdo by nás učil, jak to chodí ve světě. Jsme už dost staří na ženění a rodinu, nevěsty by 
ti pomáhaly, nemusela bys už tolik dřít. Já s Bélou půjdeme do světa a Janči zůstane s tebou 
doma. Slibujeme, že se brzy vrátíme a dáme pozor, aby se nám nic nestalo.“ Matka na ně jen 
hleděla, veselo jí z toho nebylo, ale co mohla dělat. Věděla, že je doma déle neudrží. 

Druhého dne jim napekla marikľa a chlapci se vydali do světa. Jančimu bratři poru-
čili, aby na matku dohlédl a se vším jí pomáhal. Matka je s pláčem vyprovodila až na 
samý konec vesnice a s těžkým srdcem se s nimi rozloučila. Ale ani chlapcům nebylo 
do zpěvu, i jim vhrkly slzy do očí, když se s matkou objali. 

Chlapci šli a šli, procházeli jednou vesnicí, druhou, městem za městem, ale štěstí 
jako by před nimi utíkalo. Nikde nemohli najít ani práci ani místo, kde by sloužili. 
Už to vypadalo, že se vrátí zpátky domů. Když tu jednou zahlédli na opuštěné cestě 
u lesa stát vůz s koňmi. „Čím to, že nejede?“ přemýšlí Béla a už povídá Štefkovi, ať se 
tam jdou podívat. Přišli k vozu a vidí, že má zadní kolo upadlé, v příkopu sedí starý 
gádžo, hlavu v dlaních. Nejhorší bylo, že byl vůz plný sena. 

„Jaj, to tedy nevím, co s ním uděláme, když je takhle naložený,“ uvažuje Štefko, 
zatímco Béla povoz obchází. 

„Víte, co?“ povídá tomu muži. „Zajdeme do lesa, přitáhneme velké klády a vy běžte 
hledat nějaké kameny, ale ať jsou pořádné!“ 

Jak řekli, tak i udělali. Béla vůz podložil kameny a dřívím, potom vzali velký silný 
kmen a nadzvedli jím zadní část vozu. Štefko honem nasadil kolo a klínek, aby ne-
mohlo opět vypadnout. Gádžo to celé sledoval a kroutil hlavou. 

„Vás mi poslal samotný pán Bůh. Jsem už starý a viděl jsem mnoho mužských, ale 
takhle šikovné, a navíc siláky, jako jste vy, jsem co jaktěživ nespatřil. Tisíceré díky! 
Kdybyste nepřišli, nevím, co bych si počal. Do města je to odsud pěkný kus cesty. 
Musel bych tu povoz nechat a jít domů jen s koňmi. Kdo tušil, že potkám takové 
chlapce, kteří vůz nadzvednou jako vy. Víte co? Zvu vás ke mně domů! Půjdete se 
mnou, najíte se, popovídáme si. Musím vás ukázat ženě. Moc ráda vás pozná.“

Oba bratři se zdráhali, prý že to nic nebylo, že by to udělal každý. Ale gádžo se 
nedal. Naléhal, až souhlasili a šli s ním.

Gádžova žena se k nim chovala, jako by byla jejich vlastní matka. Objala je a děko-
vala za to, jak jejímu muži pomohli. A hned jim uvařila to nejchutnější jídlo, přinesla 
nejlepší pálenku. A tak bratři seděli a hodovali. Když ale chtěli odejít, muž se ženou 
je ne a ne pustit. „Už jsme oba staří a nevíme, kdy naposledy zavřeme oči. Děti 
nemáme. Když tu zůstanete, všechno, co máme, odkážeme vám. A že máme velký 
majetek! Koně, louky, krávy, prostě to, co k takovému hospodářství patří. Zůstane-
te-li, bude to vaše. Jsme staří, nikoho nemáme a sami už tolik práce nezvládneme.“ 
Chlapci na ně jen koukali. První promluvil Béla. 
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„Jak vám poděkovat, o něčem takovém se nám ani nesnilo. Jenže my neumíme 
hospodařit, a tak tu nemůžeme zůstat. Nezlobte se na nás. Nikdy na vás nezapome-
neme. A kdo ví? Třeba se vrátíme, až poznáme, jak to chodí jinde.“

Jenže stařenka je nepustila, a tak zůstali ještě týden. 
„Jako byste byli naši rodiče, chovali jste se k nám jako k vlastním. Jsme vám moc 

vděční, ale tady si ženy nenajdeme. Musíme odsud odejít. Slibujeme vám, že na vás 
nikdy nezapomeneme a přijdeme vás někdy navštívit.“ Nato se sebrali a vydali se 
do světa. 

Šli a šli, až dorazili do rozlehlého města. Právě tam probíhal velký trh. Mohli jste 
si tu pořídit, na co jste jen pomysleli. Chlapci chodili sem a tam, ale nemohli si nic 
koupit, neměli u sebe ani halíř. A hladoví byli, že by snad i samotného ďábla snědli. 
Jako naschvál kousek od nich prodávali koláče, chléb, opodál zase jiný gádžo nabízel 
salámy, klobásky, uzené maso a jiné dobroty, až z toho bratry hlady rozbolela břicha. 
Muž, který prodával chleba, si je přísně prohlížel. Bál se, aby mu něco neukradli. 

Vtom k němu přišel Béla a povídá: „Vidím, že z nás máte strach, ale taky koukám, 
že vám obchody moc nejdou. Když vám pomůžeme, dáte nám na oplátku chleba 
a koláče?“ Gádžo se na ně zadívá a táže se: „Co máte v úmyslu udělat?“ 

„Nic se nebojte, žádné nekalosti.“ Na to se Béla se Štefkem rozkřičeli do všech 
stran: „Lidičky, přijďte k nám, kupte nejlepší chleba, maso a klobásky. Lepší ani lev-
nější nikde nedostanete. Jen pojďte, nestyďte se!“ A tak Béla lákal na chléb a Štefko 
zase na maso. Netrvalo dlouho a ke gádžovi se začali scházet lidé a nakupovat jako 
diví. „Nezlobte se,“ obrátil se Béla ke gádžovi, „ale kdybyste pár klobás, trochu 
masa a salámu nakrájel na kousíčky, aby lidé mohli okoštovat, prodal byste určitě 
víc.“ „Jak jsi na to přišel,“ podivuje se gádžo, „prodáváme už tolik let, pak si jen 
tak přijdeš ty a ukážeš nám, co jsem jaktěživ neviděl?“ A protože si to zasloužili, 
naložil chlapcům plné ruce klobás, chleba a koláčů. Těm z toho až srdce poskočilo, 
když viděli všechny ty dobroty. 

Když tu jako kdyby někdo vystřelil. Ze spodní části trhu byl slyšet obrovský jekot. 
Všichni lidé křičeli a běhali sem a tam. Chlapci se jen koukali, co se to děje. „Utíkejte 
pryč!“ křičeli gádžové. „Přišli sem zase krást!“ Zloději seskočili z koně a už už si chtě-
li klobásami a chlebem plnit pytle. Všichni lidé kolem se zmohli jen na křik. Béla se 
Štefkem k oběma lotrům přiskočili, každý popadl jednoho. Štefko toho svého jednou 
rukou zvedl do vzduchu jako malého kluka. S tím druhým Béla praštil o zem jako 
se shnilým jablkem. Oba zloději si ani nestihli uvědomit, co se to s nimi děje. Lidé 
kolem jen valili oči. Nikdo něco takového nečekal, sami se zlodějů báli, jako by to byli 
samotní čerti. Jakmile ale viděli, že jim ti dva nemohou nic udělat, pustili se do nich. 
Chlapcům došlo, že je zle, že se gádžové chystají ty lotry pověsit. Tak jim Béla povídá: 
„Jestli chcete zůstat naživu, schovejte se za nás a ani se nehněte.“

„Tak dost!“ zakřičel Béla. „My jsme je dopadli a my je předáme králi. Jen jemu a ni-
komu jinému přísluší je soudit. A vy, pokud jim něco uděláte, budete stejní jako oni. 
Vezměte koně a kdo chce, ať jede s námi. Dovezeme je do šatlavy.“

Jak řekli, tak i udělali. Druhý den ráno dorazili s oběma zloději do zámku. Celé 
město už vědělo, že je chlapci dopadli a hodlají předat do vězení. 

Zpráva se dostala až ke králi, který už chlapce se svými soudci netrpělivě očekával. 
Do zámku kromě bratrů a obou zlodějů přišla i spousta gádžů. Král se nestačil divit. 
Před tolika lidmi ještě nikdy nesoudil. 

„Teď mi povězte, jak se to seběhlo,“ začal král. 
Chlapci mu všechno vyprávěli. Poté mu Béla povídá: „Podívejte, králi, jací jsou mla-

dí a vystrašení. Bylo by dobré je vyslechnout. Snad se dozvíme něco, o čem jsme až 
do dnešního dne neměli ani potuchy.“ 

„Vidím, že dobře uvažuješ. Tak se do toho pusť,“ povídá král. 
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Přítomní soudcové i další lidé jen přihlíželi. Chlapec naslouchal oběma zlodějům 
a po chvíli se všichni dozvěděli, jak se oba předvedení jmenují, odkud jsou, jak jsou 
staří a jak žijí. Mladšímu bylo rovných dvacet let. Béla se ho ptal, proč se dal na zlo-
dějinu. A tak ten mladý zlodějíček začal vyprávět.

„Bylo nás doma deset dětí a každý den jsme věděli, co je hlad. Už jsem se nemohl 
dál dívat, jak mí mladší sourozenci hladoví. Chtěl jsem jen, aby nám bylo líp.“

„A mluvíš pravdu?“ zeptal se ho Béla. „Víš přece, že snadno zjistím, jestli lžeš, nebo 
ne. Pokud ano, jen si tím uškodíš.“ Pak se jal vyptávat staršího.

„A proč loupíš ty?“ 
„Nás bylo doma sedm bratrů. Neuplynul jediný den, kdy bychom se nehádali. Otec 

pil a bil matku i nás děti. Už jsem to nemohl déle vydržet, a tak jsem odešel. Natrefil 
jsem na loupežnou bandu a oni mě vzali mezi sebe.“

„Teď nám ale řekni holou pravdu. Jak jste kradli, bili a vraždili lidi,“ naléhal Béla. 
„Kdepak,“ ozval se jeho mladší druh. „Krást jsme chodili ve dvou. Když jsme něko-

ho dopadli, dal nám sám ze strachu úplně všechno. Nikdy jsme ale nikoho nezabili, 
na to jsme ani nepomysleli. Jednou jsme dostali mladého gádže, řezníka. Měl sílu 
jako býk, tak jsme přes něj hodili provazy a svázali ho. Kdybychom ho nechali jen 
tak, byl by nás oba zabil jak mouchy.“ 

Všichni okolo se dali do smíchu.
„Kolik lidí jste okradli a co jste brali nejvíc?“ pokračoval Béla.
„Brali jsme všechno, co měli u sebe. Peníze, jídlo, všechno, na co jsme narazili.“
„Ale věděli jste přece, že krást se nesmí, a přesto jste vzali, co vám přišlo pod 

ruku,“ opáčil jim Béla.
Oba dva zloději sklopili hlavu a bylo vidět, že svých činů litují. Všichni přítomní 

pozorně naslouchali. 
„A co bys s nimi udělal, kdybys měl tu moc?“ obrátil se král na Bélu.
„Když vidím, jak jsou mladí a že je to mrzí, tak bych je poslal na práci do lesa nebo 

lámat kameny. Slyšel jsem, že tady u vás takovým, co kradou, sekají ruce. To je trest 
na celý život. Jednou se ožení, založí rodinu, jak je pak uživí, když jim provedeme něco 
takového? Užitečnější bude, když budou těžce dřít a splatí tak všechno, co nakradli.“ 

Všichni přítomní uvnitř jen zírali, jak mluvil. Kdo to kdy viděl, aby někdo radil 
králi, co má dělat. Ten na něj hleděl a povídá: „No, ať je tedy po tvém. Oba dva ať jdou 
pracovat do lesa, kácet stromy a dřít s takovou vervou, s jakou kradli. A jestli se ještě 
někdy vrátí ke zlodějině, budou o obě ruce kratší.“

Král za dva týdny nato pořádal velikánskou soutěž. Do zámku se sjeli nejlepší a nej-
udatnější muži ze široka daleka, aby se dali do zápolení. 

Zápas trval skoro celý den. Štefko s protivníky vymetal dvůr, jako by to byla košťata, 
až na konci zůstali jen čtyři největší siláci. Takoví mužští, až z nich šel strach. Ale i ty tři 
chlapec skolil. A tak zbývali už jen dva, Štefko a asi třicetiletý vysokánský chlap. Kam 
přišel, všechny přemohl. Doposud s nikým neprohrál. Bylo vidět, že si věří a hodlá se 
Štefkem zamést jak s hadrem. Jenže se ani nestačil pořádně rozhlédnout a už byl na 
zemi. Všichni okolo začali jásat a tleskat. Kdepak, něco takového nikdo nečekal! Chlap 
ani nevěděl, co se s ním dělo. Celý zahanbený hledal, kam se co nejrychleji schovat.

Zpráva o obou bratrech se roznesla po celé zemi. Oba náramně padli královi do 
oka. Jak by taky ne, vždyť byl zrovna tak mladý jako oni. Hned poznal, že jsou to 
chytří a poctiví chlapci. Udělal proto Štefka svým strážcem a Bélu rádcem. 

To ale nemohli skousnout zámečtí pánové. Podplatili tedy jednoho muže, který 
bratrům servíroval jídlo, aby jim do něj nasypal silný prášek na spaní. A tak chlapci 
usnuli, jak kdyby je do vody hodili. V noci jim svázali nohy a ruce, naložili je na vůz 
a odvezli je hluboko do lesa. 
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Kdo ví, jak dlouho spali. Probrali se až v poledne. Zkoprněli, když si uvědomili, kde jsou. 
„Co si počneme?“ ptá se Štefko. 
„Musíme ven z lesa,“ povídá Béla. 
„Nejdřív se ale musíme dostat z těch provazů,“ opáčil Štefko. 
Netrvalo dlouho a Štefko byl volný. Pomohl i Bélovi a vydali se na místo, odkud 

bylo dobře vidět prosvítající slunce. 
Šli a šli, až došli na kraj lesa. Měli pocit, jako by to místo znali. „Vždyť jsme zrovna 

na té cestě, kde jsme spravili vůz tomu gádžovi,“ povídá Béla. Tak se sebrali a vydali 
se navštívit starce se ženou. 

Oba měli obrovskou radost, když je viděli. Žena jim hnedle šla uvařit to nejlepší 
jídlo. Bratři jim museli vyprávět všecičko, co dělali, co se jim přihodilo. Starý pár 
nepřestával kroutit hlavou.

„Vždyť jste už mohli být mrtví! Jaké štěstí, že vás nezabili, že jste je skolili takhle 
přede všemi! No ale teď už nikam nepůjdete! Zůstanete u nás a převezmete celé 
hospodářství,“ řekl starý pán. 

„Jste sice jako naše vlastní rodiče, ale nemůžeme tu zůstat. Neodpustíme jim, že 
nás na zámku chtěli takhle sprovodit ze světa.“

„Nechoďte nikam,“ prosila je stařenka. „Vidíte, co vám udělali. Jestli jim teď pad-
nete do rukou, živí nevyváznete. Chtějí vás připravit o hlavu. Já, ani vaše matka, 
bychom takovou ztrátu nepřežily. Jste jako naši vlastní, i když jsme vás na svět ne-
přivedli. Moc vás prosím, neodcházejte. Cítím, že to nedopadne dobře. Tady u nás 
máte všechno a mohou tu žít i vaše děti.“

Jenže chlapci si nedali říct. Za několik dní se sebrali a vydali se do města, kde se 
jim ta nekalost přihodila. Vešli do krčmy, posadili se do kouta a poslouchali, co si lidé 
povídají. Tak se dozvěděli, že je král dal hledat a že mu oba tuze schází.

„Co budeme dělat?“ obrátil se Štefko na Bélu. „Půjdeme do zámku, nebo ještě vy-
čkáme? Možná se dozvíme víc.“ 

A tak se i stalo. Doneslo se k nim, že si královi rádcové náramně pochvalují, že už chlapci 
na zámku nejsou. V tu chvíli bratrům došlo, kdo za jejich vystrnaděním ze zámku stál.

„Víš co? Jdeme přímo na zámek,“ rozhodl Béla. „Když se dozví, že tu jsme, pošlou 
pro nás tolik svých lidí, aby nás zabili. Když půjdeme do zámku, dokážeme se tam 
ubránit a určitě se ukáže, kdo že nás to chtěl ze světa sprovodit.“ 

Jak řekl, tak udělali. Jakmile se ukázali před hlavní branou, hned je vojáci, kteří 
právě sloužili, poznali a radovali se, že oba bratři žijí a jsou v pořádku. Okamžitě 
poslali pro hlavního sluhu. Jen co se dozvěděl, že se chlapci vrátili, zval je hned dál. 
Také král měl obrovskou radost, honem si je k sobě nechal zavolat. Museli mu dopo-
drobna vyprávět, co se jim stalo. Král jen tiše naslouchal a nevěřil svým uším. 

Příštího dne svolal všechny své sloužící. Když byli všichni nastoupení, předvolal 
chlapce. Někteří, když Bélu se Štefkem spatřili, zůstali stát jako opaření. Král pro-
mluvil: „Někdo chtěl, aby odsud tito dva dobří a poctiví muži zmizeli. Nechybělo 
mnoho a mohli být oba mrtví. Věřte mi, že viníka odhalím a dostane, co si zaslouží. 
Jedno, je-li to velký pán nebo chuďas, který tu slouží.“

Na druhý den si král dal zavolat svoji družinu. Její představený jen kroutil hlavou. 
Pět mužů chybělo. Ale netřeba je hledat, sami se přiznali, že to byla jejich práce. 
„Jakmile se tu ukáží, hned je chyťte a strčte do vězení!“ dal rozkázat král. „Doufám, 
že už je tu nikdy neuvidím!“ 

„Však oni vědí, můj králi, že to u tebe mají spočítané.“
„Ať je vezme čert!“ zaklel král. „Vy jste tu a zdraví, to je hlavní.“
Uběhl týden a ke králi se doneslo, že se těch pět mužů dalo najmout do služby 

k jinému panovníkovi. To ale nebyl dobrý člověk. Nikoho nenechal na pokoji, pořád 
by jen válčil. 
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„No, ještě aby tak strkali nos do válčení,“ nadnesl Béla. 
„Co si nadrobí, ať si taky sní,“ uzavřel hovor král, „a víc o nich nechci slyšet.“

Chlapci zůstali v zámku, aby byli královi po ruce a sloužili mu, jak nejlépe dovedli. 
Když bylo vše zas tak, jak má být, vypravili se oba za stařenkou a jejím mužem, aby 
viděli, že jsou v pořádku, a domluvili se, že tam budou hospodařit i s matkou a nej-
mladším bratrem Jančim. 

Hospodář se ženou byli tuze rádi, že na stáři nezůstanou sami. A tak netrvalo 
dlouho a Janči s matkou přijeli a hospodařit se naučili raz dva. Tolik si spolu rozumě-
li, že jim oba začali říkat babičko a dědečku, a Štefko s Bélou, přestože žili na zámku, 
zrovna tak. Přicházeli je navštívit tak často, jak jen mohli. 

A tak si všichni žili šťastně. Béla a Štefko se oženili se dvěma komtesami. Veselka 
se konala na statku, svědčil jim sám pan král. Hospodář se ženou ani nevěděli, jak 
jim poděkovat za to, že na stará kolena zažívali takové štěstí. 

Tak žili společně a šťastně ještě mnoho let, a jestli nezemřeli, žijí dodnes.

A co se stalo s těmi pěti chytráky? Zahynuli v boji. Ten král, co se s každým hned 
bil, totiž prohrál velkou válku. Ostatní panovníci se proti němu spojili a zahnali ho 
až k moři, a on si od té doby na ně netroufl udeřit. Všichni se radovali, že nafoukané-
mu králi přistřihli křidýlka, a ještě mohl být rád, že ho nenahnali do vody a nechali 
ho žít. Alespoň tak se to mezi lidmi vyprávělo.

Pal o duj phrala
Andrej Giňa

Kaj has, kaj na has, guleja, bachtaleja the mek Devla čačeja, has jekh romňi. Ola 
romňa has trin čhave, murša sar momeľa. Nekphureder has o Štefkus. Has leske 
biš the duj berš. Murš, zoralo, hoj andre calo gav, aľe na čak odoj zoraleder murš 
na sas. Te džanas andro veš kaštenge, ta mindig aver murša čhivnas tele jekh rukh, 
jov čhivlas duj trin. Lestar terneder o Belas na sas ajso zoralo, aľe has goďaver. 
Kecivar pes ačhelas, hoj ke leste phirnas the o gadže, te peske na džanenas te del 
goďi varesoha. Na hjaba leske phenenas fiškaľis. Nekterneder has o Jančus. Has 
leske mek čak dešušov berš. Sar leske has deš berš, ta lenge muľa o dad u e romňi 
ačhiľa korkori le čhavenca. Has la čora so te kerel, kaj len te viľikerel, bar te lake 
o phureder čhave žutinenas, sar birinenas. Pasinenas le gadženge le gurumňen, le 
papiňen, kernas pro maľi. 

Jekhvar bešenas khere savore u vakernas peske. „O dad amenge odgeľa avka sigo 
u amen nane ňiko, ko amen te sikhavel, sar pes dživel andre luma. Imar sam dosta 
phure, hoj peske te rodas le čhajen u te zathovas peskeri fameľija, o borija bi tuke 
žutinenas, kaj pes avka te na trapines. Amen le Belaha džaha andre luma u o Jančus 
ačhela tuha khere. Egerinas tuke, hoj avaha khere so neksigeder u merkinaha pre 
peste, hoj pes amenge ňič te na ačhel.“ E daj pre lende čak dikhelas u na has olestar 
bachtaľi, aľe so šaj kerďa. Džanelas, hoj len khere imar na uľikerla. 

Pre aver ďives lenge e daj pekľa marikľi u o čhave pes mukhle andre luma. Le Jan-
čuske parančolinde, hoj te merkinel pre daj u savoreha lake te žutinel. E daj lenca 
rovibnaha geľa dži pro agor gaveske u phare jileha pes lenca rozgeľa. Aňi le čhavenge 
na sas lokes, the lenge demade o apsa andro jakha, sar pes laha obchudle.
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O čhave džanas ta džanas gav gavestar, foros forostar, aľe e bacht sar te angle lende 
denašťahas. Ňikhaj našťik stradle buťi aňi sogališagos. Imar avka dičholas, hoj visaľo-
na pale khere. Ča jekhvar džanas ajse omukhle dromeha pašal o veš u zadikhle odoj 
o verdan le grajenca, sar terďol pre jekh than. „Sar oda, hoj o graja terďon furt pre jekh 
than?“ avľa pre goďi le Belaske. „Džas te dikhel, so pes ačhiľa,“ phenďa o Belas le Štef-
kuske. Doavle kijo verdan u dikhen, e paluňi kereka peľa tele u o phuro gadžo bešel paš 
o šancos u o šero andro vasta. Nekgoreder has, hoj o verdan has pherďardo le khaseha.

„Jaj, ta oda na džanav, so leha keraha, te hino avka pherďardo,“ phenďa o Štefkus. 
O Belas obgeľa o verdan. 

„Džanen so?“ phenďa le gadžeske. „Amen džaha andro veš, anaha bare druki u tu-
men roden varesave bara, aľe hoj te aven bare!“ 

Sar phende, avka kerde. O Belas podthoďa tel o verdan o bara the o kašta, paľis ile baro 
thulo drukos u podhazdle o verdan maj paš e paluňi kereka. O Štefkus sig, thoďa odoj e ke-
reka the klinkos, hoj te e kereka na perel tele. O gadžo čak dikhelas u bonďarlas le šereha. 

„Tumen mange bičhaďa o Devloro. Som phuro u dikhľom but muršen, aľe kajse šikov-
nen the zoralen sar tumen san, mek šoha na dikhľom. Igen, igen tumenge paľikerav! 
Te na avľanas, na džanav, so kerďomas. Andro foros adarig igen dur. Mušinďomas adaj 
o verdan te mukhel u te džal khere le grenca bijo verdan. Ko šaj džanlas, kaj arakhav 
ajse muršen, hoj o verdan hazden avka sar tumen. Džanen so? Me tumen vičinav ke 
mande! Aven manca, chana, povakeraha peske. Mušinav tumen te sikhavel la rom-
ňake. Joj ela igen rado, te tumen prindžarla.“

O čhave pes odcirdenas, le gadžeske phenenas, hoj oda ňič na has, hoj bi kada ker-
ďahas sako, aľe o gadžo pes na diňa. Ajci len vičinlas, hoj priačhile u gele leha.

E gadži pes kija lende ľikerlas sar e daj. Obchudľa len u igen lenge paľikerlas vaš 
oda, sar lakere romeske žutinde. Maj lenge kerďa so nekfeder chaben u anďa nekfe-
der tharďi. Avka odoj bešenas u chanas. O čhave imar kamle te džal odathar, aľe e 
gadži the o gadžo len na mukhle. „Amen la romňaha sam imar phure u na džanas, 
kana phandaha o jakha. Čhave amen nane. Te ačhena adaj, savoro so amen hin, tu-
men daha. U hin amen baro barvaľipen. Graja, maľi, gurumňa u savoro, so kijo chu-
lajipen perel. Te ačhena adaj, sa ela tumaro. Sam phure, ňiko amen nane u imar na 
birinas te kerel sa.“ O čhave čak pre lende dikhenas. Ešebno pes diňa anglal o Belas.

„Amen tumenge igen paľikeras, ajso vareso amenge na avľahas aňi andro suno. Kaj-
čak amen na džanas te chulajinel u mušinas te džal odathar. Ma rušen pre amende! 
Amen pre tumende šoha na bisteraha. Ko džanel? Talam avaha pale, sar prindžara-
ha, sar pes dživel avrether.“

Kajčak e phuri len na mukhľa. Has odoj mek jekh kurko. 
Paľis o Štefkus lenge phenďa le phare jileha: „Tumen san sar amari daj the o dad. 

Ľikerenas pes ke amende sar te avahas tumare čhave. Amen tumenge vaš oda paľi-
keras, aľe adaj peske le romňijen na arakhaha. Mušinas te džal odathar. Aľe egerinas 
tumenge, hoj pre tumende šoha na bisteraha u avaha pre tumende te dikhel.“ Paľis 
o čhave th ávka gele odathar u vidine pes andre luma.

Džanas ta džanas, mindig pes na dochudle andre jekh baro foros. Odoj has baro 
tarhos. Šaj peske adaj cinďan, so čak kamľan. O čhave phirnas upre tele, aľe ňič peske 
naštik cinde. Na sas len aňi phaglo fileris. Bokhale has, hoj chalehas the le benges. 
U mek, sar lenge pre choľi, minďar paš lende bikenavlas o gadžo o bokeľa, o maro 
u maj pašes lendar aver gadžo bikenavlas o salami, o kolbasi, o udzimen mas the 
aver lačhipena, hoj le čhaven olestar maj o pera dukhanas. O gadžo, so bikenavlas 
o maro, čak pre lende dikhelas. Daralas, kaj lestar vareso te na čoren. 

O čhavo, o Belas, avľa kija leste u chudľa leha te vakerel. „Dikhav, hoj pes amendar da-
ran, aľe tiž dikhav, hoj tumenge varesar na džal. Te tumenge žutinaha, dena amen jekh 
maro the bokeľi?“ O gadžo pre leste čak dikhelas u phučľa lendar: „So kamen te kerel?“ 
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„Ma daran, ňič ajso, so bi na elas paťivalo.“ Avka chudle o Belas the o Štefkus te 
vičinel savora zoraha: „Manušale, aven adaj ke amende, aven peske te cinel nekfeder 
maro, mas the kolbasi. Ňikhaj feder the tuňeder na chudena. Aven, ma ladžan pes.“ 
Avka o Belas vičinlas paš o maro u o Štefkus paš o mas. Na ľikerďa but u ko čhave 
chudle te phirel o gadže u chudle te cinavel. „Ma rušen,“ phenďa o Belas le gadženge, 
„aľe te mek vajkeci kotera maro, salami the kolbasi rozčhingernas pro cikne kotero-
ra, hoj o džene šaj okoštoľinenas, ta bi bikenenas bizo buter.“ O gadže čak pre leste 
dikhenas. „Sar pre oda avľal? Amen bikenavas ajci berša u tu aves čak avka u sikha-
ďal amenge vareso, so mek ňikhaj na dikhľam. O maro, e bokeľi the o kolbasi peske 
zasogalinen!“ U thoďa lenge o kolbasi, o maro the e bokeľi andro vasta. Le čhavenge 
kaj o jilo asalas, sar dikhenas kale lačhipena.

Jekhvareste sar te vareko vaľinďa. Telal šunďolas bari vika. Sa o manuša vičinenas 
u denašenas upre tele. O čhave čak dikhenas, soda pes kerel. „Denašen het,“ vičine-
nas o gadže. „Imar avle te čorel!“ O cudza manuša paš o maro the kolbasi chuťile tele 
pal o graja u imar kamle te rakinel sa o chaben andro gone. Savore so odoj has, viči-
nenas, aľe ňiko pes na thoďa. O Belas the o Štefkus prichuťile kija lende, sako chudľa 
jekhes. O Štefkus jekhe vasteha hazdľa oles sar cikne čhavores. Le avreha o Belas 
pekľa andre phuv sar kirňa phabaha. So duj lotroša aňi na džanle, so pes lenca ačhiľa. 
Savore so odoj has, čak o jakha dine avri. Kada ňiko na užarlas. Le lotrošendar sako 
daralas sar jagatar. O gadže sar dikhle, hoj len o lotroša našťik ňič keren, ta pes 
andre lende mukhle u imar pes lenge andro vasta arakhle o čile u jekheste o šelo. 
O čhave maj prindžarde, hoj le lotrošenca ela namištes u hoj len o gadže hine kisna 
te figinel. O Belas lenge phenďa: „Garuven pes pal amende u aňi peha ma čalaven, te 
kamen te dživel!“ 

„Ta dosta!“ chudľa te vičinel o Belas. „Amen len chudľam u amen len predaha le kraľis-
ke. Čak leske perel len te sudzinel u ňikaske avreske. U tumen, te len vareso kerna, ta 
san ajse sar jon. Akana chuden le gren u te kamen, aven amenca. Ľidžaha len andre diz.“

Sar phende, avka kerde. Pr áver ďives tosara ande le lotrošen andre diz. Imar calo 
foros džanelas, hoj o čhave len chudle. 

No u kada hiros pes doanďa dži kijo kraľis u jov peskere sudcenca len imar užarlas. 
O čhave ande le lotrošen andre diz u lenca avle pherdo gadže. O kraľis the o sudci 
čak čudaľinenas. Angle kajci manuša mek šoha ňikas na sudzinenas. 

„Akana mange phenen, sar oda pes ačhiľa,“ chudľa te vakerel o kraľis.
O čhave leske sa rozphende. Paľis leske o Belas phenďa: „Dikh, kraľina, save hine 

darade the terne. Avelas bi lačho len te šunel avri. Talam pes dodžanaha, so dži 
adaďives na džanahas.“

„Dikhav, hoj tuke gondoľinel lačhes. Šaj pes andre oda mukhes,“ phenďa o kraľis. 
O sudci so odoj sas, aľe na čak jon, čak dikhenas. K óda dikhľa, hoj varesavo romano 

čhavo te šunel avri le lotrošen. Avka savore pes dodžanle, sar pes o lotroša vičinen, 
khatar hine, keci lenge berš u sar dživnas khere. O Belas phučľa le ternederestar, so 
has leske biš berš, soske chudľa te phirel pre čori. Avka chudľa o lotrošis te vakerel. 

„Khere samas deš čhave u e bokh amen marlas sako ďives. Imar našťik dikhavas, 
sar mire terneder phrala the pheňa bokhaľon. Kamľom, hoj amenge te avel feder.“ 

„U vakeres čačipen?“ phučľa lestar o Belas. „Džanes mištes, hoj lokes pre oda avava, 
či chochaves vaj na. U te chochaves, ta peske keres mek goreder.“ 

„U tu,“ phučľa le phurederestar: „Soske pes diňal pre čori?“
„Amen samas khere efta phrala. Na has jekh ďives, kana pes amare na vesekedine-

nas. O dad igen pijelas, marlas amen the la da. Me imar pre kada našťik dikhavas, ta 
geľom het. Taľinďom pro lotroša u jon man ile peha.“

„Akana phen mange žužo čačipen. Sar čornas, marnas le manušen, murdarďan 
varekas,“ phučľa o Belas.
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„Ta kaj,“ diňa pes anglal o terneder. „Te čorel phirahas pal duj džene. Te varekas 
chudľam, ta jov amenge diňa korkoro sa la daratar. Šoha ňikas na murdarďam, oda 
amenge aňi na avľa pre goďi. Jekhvar chudľam jekhe terne gadžes, le mesarošis. Has 
zoralo sar graj, ta pre leste čhiďam o šelo u sphandľam les. Te les mukhľamas čak 
avka, ta amen so dujen zmarďahas sar le gren.“

Savore, so odoj has, chudle te asal. 
„Keci manušen čorarďan u so čornas nekbuter?“ phučľa o Belas. 
„Amen čorahas sa, so le gadžen has paš peste. O love, o chaben u savoro pre soste 

taľinahas.“
„Aľe džanenas mištes, hoj nane sabatno te čorel u tumen čornas savoro, so tumen-

ge avlas tel o vasta,“ phenďa lenge o Belas.
So duj lotroša thode tele o šere u dičholas, hoj lenge igen pharo, so kerde. Savore, 

so odoj has, šunenas.
„U so lenca kerehas tu, te tut avelas ajsi zor?“ phučľa o kraľis le Belastar.
„Sar dikhav, save hine terne u hoj lenge pharo, so kerde, ta bi len bičhavas te kerel 

buťi andro veš vaj te phagerel o bara. Me šunďom, hoj adaj kajsenge, so čoren, čhin-
geren o vasta. Kada ehin igen baro trestos pre calo dživipen. Jekhvar len ela romňija, 
čhave, sar len udžiďarna, te lendar keraha kaľiki. Bareder chasna lendar ela, te kerna 
buťi, phari buťi u koda, so čorde, sa poťinena.“ Savore so has andro kher, ta čak o jakha 
dine avri, s óda jov vakerel. Kaj ko dikhľa, hoj vareko te phenel le kraľiske, so elas 
nekfeder te kerel. O kraľis pre leste čak dikhelas u paľis phenďa: „No, mi el avka sar tu 
kames. So duj džene mi džan andro veša te kerel, te čhingerel o kašta u kerna odoj ajci, 
keci čornas. U te mek jekhvar dena pes pre čori, ta ena so duj le vastenca charneder.“

Vaj duje kurkenca kerďa o kraľis baro prekidkeriben. Zgele pes adaj nekfeder 
u nekzoraleder murša the andal aver phuva u chudle pes te pasinel.

Ľikerlas oda maj calo ďives. O Štefkus lenca šulavlas e dvora sar la metľaha. Pro 
agor ačhile ča štar nekzoraleder. Murša, hoj lendar kaj dar chanas. The ole trinen 
thoďa tele. Ačhile čak duj džene. Jov, the o nekzoraleder vaj tranda beršengero murš, 
bareder sar Štefkus. Kaj avlas, savoren thovlas tele. Mek ňikaha na prekhelďa. Dičho-
las, hoj peske igen paťal u hoj le Štefkuha zašulavla sar le pataveha. Kajčak mindig 
pes o raklo rozdikhľa, imar has pre phuv. Savore, so has odoj, chudle te vičinel u te 
klapkinel. Ta kaj, kada ňiko na užarlas! O raklo aňi na džanelas, so pes leha ačhiľa. 
La ladžatar pes na džanlas, kaj te thovel. 

O hiros pal o čhave pes maj rozľigenďa pal calo phuv. Le kraľiske so duj džene pele 
andre dzeka. Sar te na, has terno maj sar jon. Has lendar phureder čak vajkeci ber-
šenca. Maj prindžarďa, hoj o čhave goďaver u paťivale. Avka le Štefkus kerďa peskere 
ochrancaske u le Belas radcaske. 

Kada našťik preľigende prekal o jilo o raja, so has pre diz. Avka podpoťinde jekhe 
manušes, so le čhavenge hordinlas o chaben, hoj lenge te čhivel andro chaben zoralo 
praškos pro soviben. O čhave zasute sar kašta. Raťi len thode andro verdan, sphan-
dle lenge o pindre the o vasta u ľigende igen dur andro veš. 

Ko džanel, keci odoj sovnas. Dine pes opre, sar imar has baro ďives. Sar dikhle, kaj 
hine, ačhile sar kašta.

„So keraha?“ phučľa o Štefkus. 
„Mušinas pes te dochudel avri andal o veš,“ odphenďa leske o Belas. 
„Ešeb mušinas te čhivel tele o šele pal o vasta the pal o pindre,“ phenďa o Štefkus. 
Na ľikerďa leske but u o Štefkus čhiďa tele savoro pal o vasta the pal o pindre. Avka 

žutinďa the le Belaske. U gele pre jekh than, kaj mište dičholas o kham. 
Džanas ta džanas, kaj jekhvar dikhle, hoj hine avri andal o veš. Avka pes lenge zdiňa, 

sar te kada than džanenas. „Se amen sam pre kada drom, kaj adaj prikerďam o verdan 
le gadžeske,“ phenďa o Belas. Avka pes skidle u gele pal o phuro gadžo the gadži. 
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Le phuren ehas igen bari loš, hoj len dikhle. E gadži maj lenge kisitinďa so nekfeder 
chaben. O čhave mušinde lenge sa te phenel, so kernas, so pes ačhiľa. O phuro the e 
phuri čak bonďarnas le šereha.

„Se šaj uľanas mule! Mek bacht, hoj tumen maj na murdarde, te len thoďan avka 
tel o pindre, angle savorende! No, aľe akana imar na džana ňikhaj. Ačhena amenca 
u prelena savoro chulajipen,“ phenďa o phuro. 

„Tumen san sar amaro dad the daj, aľe amen adaj našťik ačhas. Na odmukhaha 
lenge, hoj amen kamle te chal pal kadi luma.“

„Ma džan ňikhaj,“ mangelas pes lenge e gadži. „Dikhen, so tumenca kerde. Akana te 
lenge avena andro vasta, ta imar džide avri na avna. U kamen te našavel peskere terne 
šere, u tumari daj the amen kada na predživaha. San amenge sar amare čhave, bar te 
tumen na anďam pre kadi luma. Mangav tumen, ma džan ňikhaj. Me šunav, hoj oda 
namištes doperla. Adaj tumen hin savoro u adaj šaj dživen the tumare čhave.“

Kajčak o čhave peske na dine te phenel. Vajkeci ďivesenca pes skidle u gele andro 
foros, kaj pes lenge oda nalačhipen ačhiľa. Gele andre karčma, odoj peske bešte pre 
sera u šunenas, so peske o manuša vakeren. Avka pes dodžanenas, hoj o kraľis len 
diňa te rodel u hoj leske igen chibaľinen.

„So keraha?“ phučľa o Štefkus le Belastar. „Džaha andre diz, či mek použaraha? 
Talam pes dodžanaha buter.“ The bizo! 

Dodžanle pes, sar pes o raja, so hine paš o kraľis, ašaren u sar hine rado, hoj o čha-
ve adaj nane. Le čhavenge maj dogeľa, hoj oda has lengeri buťi avka len andal e diz 
te dochudel. 

„Džanes so? Džas andre diz maj,“ phenďa o Belas. „Te pes dodžanena, hoj sam adaj, 
bičhavna pre amende ajci peskere manušen, hoj amen chana pal kadi luma. Te avaha 
andre diz, odoj pes džanaha te arakhel u bizo pes sikhavna kole, ko amen kamle te 
murdarel.“ 

Sar phenďa, avka kerde. So čak pes sikhade angle bari kapura, maj o slugadža, so 
odoj sogalinenas, len prindžarde u has len igen bari loš, hoj hine saste, hoj dživen. 
Maj bičhade vaš o nekbareder inašis. Sar pes došunďa, hoj o čhave avle pale, maj len 
iľa andre. Parančolinďa, hoj lenge te keren so nekfeder chaben u geľa te phenel le 
kraľiske, hoj o čhave avle pale. O kraľis has igen bachtalo, hoj o čhave andre diz u maj 
len diňa te vičinel ke peste. Mušinenas leske sa te phenel, so pes lenca ačhiľa. O kraľis 
čak šunlas u na kamelas te paťal peskere kanenge. 

Pre aver ďives diňa te vičinel savoren, so leske sogalinenas. Sar imar odoj sa o dže-
ne terďile, vičinďa le čhaven. Musaj te phenel, hoj pre varesave sar te čhinďahas avri 
kerado paňi. Ačhile sar mule, sar dikhle le čhaven. O kraľis chudľa te vakerel: „Vareko 
kamľa, hoj kale duj mire lačhe the paťivale manuša adarik te našľon. Na chibaľinľa 
but, u šaj ulehas mule. Paťan mange, hoj avava pre oda, ko kada kerďa u chudela oda, 
so peske zasogalinel. Oda jekh, či oda baro raj vaj čoro, so adaj sogalinel.“

Tosara o kraľis peske diňa te vičinel peskera grupa. Lengero baro šero čak dikhelas 
u bonďarlas le šereha. Pandž džene chibaľinenas. Na kampel len te rodel, bo korkore 
pes pridžanle, hoj oda has lengeri buťi. „Sar pes adaj sikhavna, minďar len chuden 
u phanden andre!“ parančolinďa o kraľis. „Me paťav, hoj len adaj imar šoha na dikha-
va!“

„Jon džanen, kraľina, hoj ke tute savoro našado.“
„Mi len len o benga!“ vičinďa o kraľis. „Tumen san adaj u saste, oda ehin akana 

ešebno.“
Pregeľa vaj jekh kurko. Kijo kraľis pes doanďa hiros, hoj ole pandž džene, so našľile 

andal e diz, pes dine kijo slugadža avre kraľiske. Oda kraľis na sas lačho manuš. Ňi-
kas na delas smirom, sakoneha ľidžalas o mariben.

„No,“ phenďa o Belas, „kaj mek te na thoven andre kola maribena šero.“
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„So peske kerde, oda len hin,“ phenďa o kraľis, „u buter pal lende na kamav te šunel 
aňi lavoro.“

Avka o čhave ačhile andre diz le kraľiske paš o vast. Sogalinenas, sar nekfeder 
džanenas.

Sar imar has sa, sar kamel te el, gele o čhave pal o phuro gadžo the gadži te sikha-
vel pes, hoj hine saste u dovakerde pes, hoj adaj avna te chulajinel e daj le nekterne-
dere čhaha, le Jančuha. 

O phuro the e phuri has igen rado, hoj pro phuripen lenca vareko ela. Na ľikerďa but 
u e daj the o Jančus avle ko phure. O phure len sikhade sa sar te chulajinel. Avka peske 
achaľonas, hoj o Jančus the e daj len vičinenas babo the o papu u o Belas the o Štefkus 
tiž, bar te dživnas pre diz. Aľe la da the le phuren avnas te dikhel, sar čak birinenas. 

Avka savore dživnas bachtales. O Belas the o Štefkus ile romňijen, le bare raňa an-
dal e diz. O bijav kerde ko phure gadže khere u švedkoske lenge has korkoro o kraľis. 
O phure na džanenas sar le čhavenge te paľikerel, hoj pro phuripen prodžidžile ajsi 
bacht. 

Avka dživnas mek but berša, jekhetanes, bachtales u te na mule, dži adaďives dživen.

U so pes ačhiľa okle pandže dženenca? Savoren murdarde andro mariben. Oka 
kraľis, so pes sakoneha marlas, prekhelďa baro mariben. O kraľa, so lenca ľidžalas 
o mariben, pes sthode jekhetanes u tradle les dži andro paňi. Akorestar peske pre 
lende na tromal te demel. Sakones has loš, hoj le barikane kraľiske terďile pre meň. 
Mi el rado, hoj les mukhle te dživel. Vakernas peske o nipi.
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Žába
Markéta Šestáková

Žila byla jedna Romka a té říkali Eržika. Byla vdovou a měla pět dětí. Chodila za 
trochu jídla pomáhat na statek k sedlákovi. Právě se blížily Vánoce a Eržika za to, 
že celý rok poctivě pracovala, od něj dostala několik zlatek a teplý šátek s dlouhými 
střapci a vyšitými květy. Byl krásný a Eržice se moc líbil. Protože bylo před Vánoci, 
řekla si, že půjde na trh a koupí něco dětem. 

Hned ráno popadla košík, přehodila si nový šátek přes ramena a šla. Cestou zpět 
z trhu potkala švagrovou ze sousední vesnice. Daly se do řeči a Eržika ji po chvíli 
pozvala na návštěvu. Ta z Eržiky nemohla spustit oči. Pořád dokola si prohlížela její 
šátek, tolik se jí líbil. Eržika se nakonec pochlubila, že jí ho daroval sedlák. Po chvíli 
se rozloučily a Eržika spěchala domů. Zato švagrová neměla pokoj. Celou cestu pře-
mýšlela, jak by od Erži ten šátek dostala. Neměla pokoje, celou noc nemohla spát. 

Hned ráno se ustrojila a že půjde Eržiku navštívit. Ta ji pohostila, a tak u ní švag-
rová seděla celý den a nechtěla se hnout, dokud nebude šátek její. Už se stmívalo 
a Eržika si myslela, že švagrová půjde domů. Jenže té se vůbec nechtělo. Řekla Erži-
ce, že u ní přespí, že se vydá domů až ráno. Eržice to bylo trochu divné, ale ustlala 
švagrové na lavici a šla si lehnout. V noci, když všichni spali, vyndala švagrová šátek 
z truhly a strčila si ho do svého uzlíku. Teprve pak usnula. Brzy ráno se s Eržikou 
rozloučila a spěchala domů. 

Přešla zima, přišlo jaro a byly tu opět trhy. Erža se oblékla do svátečního a že se 
na jarmark zajde podívat. Chtěla si vzít nový šátek, ale nemohla ho nikde najít. „To 
je divné,“ vrtalo jí hlavou, „kam jen se ten šátek mohl podít?“ Ptala se dětí, ale ty nic 
nevěděly. „Nevadí, půjdu bez něj. Nedá se nic dělat, až přijdu domů, podívám se po 
něm.“ Když procházela tržištěm, potkala švagrovou. Nevěřila svým očím, švagrová 
měla přes ramena přehozený její šátek! Teď teprve pochopila, proč ho nemohla najít. 

Smutná a celá uplakaná šla Eržika domů, přes slzy ani na cestu neviděla. Mrzelo 
ji, že ji vlastní švagrová okradla. Jak tak šla, potkala starou Romku. „Co se ti stalo 
a proč tolik pláčeš?“ ptala se. A Eržika jí všechno pověděla a dala se znovu do pláče. 
„Nebreč,“ říká stařenka, „zítra k tobě přijdu a poradím ti, jak šátek dostaneš zpět.“

Druhý den brzy ráno přišla Romka k Eržice. Ta jí uvařila černé kafe, ukrojila kus 
chleba a byla zvědavá, jak jí stařena poradí. Žena nejdřív s chutí snědla, co jí Eržika 
dala, a pak povídá: „Jdi k rybníku a chyť žábu. Přines ji domů a dej do sklenice. Pak 
vezmi jehlu a nit a zašij jí oči. Mysli při tom na toho, kdo ti šátek ukradl, a přej si, 
aby nic neviděl, tak jako nic nevidí žába, protože má zašité oči.“ Eržika poděkovala 
za radu, popadla velkou láhev a běžela k rybníku, aby chytila tu největší ropuchu. 
Odnesla si ji domů, navlékla nit a zašila jí oči myslíc na švagrovou a její trest. 

Po několika dnech se rozkřiklo, že Eržina švagrová zničehonic oslepla. Na to Eržika 
čekala. Ustrojila se a vydala se ke švagrové. Eržin bratr svou sestru přivítal a hned 
začal vyprávět, co se jeho ženě stalo, a že budou muset do města k doktorovi. „Ale 
bratříčku, jen nikam nejezděte,“ povídá Eržika, „nechte mě se švagrovou o samotě,“ 
poprosila ho. A tak ji odvedl do pokoje, kde na posteli seděla nešťastná švagrová 
a naříkala. „Neplač,“ povídá Eržika, „jestli chceš zase vidět, vrať, cos mi vzala.“ Švag-
rová hned začala Eržiku prosit o odpuštění. Musela ale ještě slíbit, že už nikdy nebu-
de krást a vrátí Eržice její šátek. Ta ho popadla a běžela radostně domů. 

Jen co se vrátila, vyndala žábě nitě z očí a odnesla ji zpátky k rybníku mezi ostatní. 
Bratr se tuze divil, když mu žena řekla, že opět vidí. Jakým zázrakem se uzdravila, 
mu však nepověděla. Zůstalo to jako tajemství mezi ní a Eržikou. Kdybych vám ten 
příběh nevyprávěla, nikdo by se o tom dodnes nedozvěděl. 
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Jak Andriš přelstil lakomou selku
Magdalena Gáborová

Bylo nebylo, kdo ví, jak to vlastně bylo. Já vám to ale neřeknu, já vám o tom napíšu 
tak, jak jsem to slyšela od svých prarodičů. O tom, jak se žilo Romům na Slovensku 
za druhé světové války.

Je tomu už mnoho let, když v Rozhanovci u Košic na Slovensku žil Andriš se svou že-
nou Frindžou. Oba byli dobří lidé. Frindža byla krásná a čistotná žena, Andriš pracovitý 
a milý muž. Měl u Romů přezdívku Korejas (Špekulant) a u gádžů Premiant. Pletl košíky, 
metly a kartáče a pak je chodil do vsi prodávat. Prostě žili a živili se, jak dovedli.

Jeho otec, říkali mu Pukľa, byl myslivec, hlídal lesy a pole. Když jednou přišel 
domů, vyprávěl, co nového v lese, a že tam viděl divoká prasata. Korejas jen po-
slouchal, ale svému otci na to neřekl nic. Své ženě jen poručil: „Udělej marikľa!“ 
Korejas potom v noci vstal, vydal se do lesa, placky rozházel a čekal. Když se pak 
přišla prasata nažrat, spustil strašný povyk. Zvěř se rozutekla, ale on jedno sele 
chytil zezadu za nohy, rychle je ovázal a zabil. Přehodil si prase přes rameno a tra-
dá domů. 

Tam ho už čekala žena. Rychle divočáka rozporcovali, nandali do velkých hrnců, 
zalili vodou, přidali sůl a přikryli. Jeho otec se o tom, že je jeho syn pytlák, nikdy 
nedozvěděl. Myslel si totiž, jak je jeho rodina zámožná a přitom skromná.

Když maso došlo, nezbylo Andrišovi nic jiného, než uplést košíky a jít je zase pro-
dávat po vesnici gádžům. Některé hospodyně mu za košíky dobře zaplatily, dostal za 
ně třeba vajíčka, slaninu nebo mouku. 

Jen si poslechněte, co se stalo jedné vypočítavé selce. Byla moc bohatá, ale stejně 
tak lakomá. No nic. Korejas šel nabízet košíky i k ní. „Pekný košár! Kupim si od teba, 
Andriš, aľe urob ještě metli a pak ti zaplatím,“ povídá selka.

Andriš šel domů, udělal ještě další košťata a vydal se znovu za selkou. Ťuká na dve-
ře, po chvíli vyšla děvečka. Vzala od něho košťata a řekla mu, aby přišel zítra, že mu 
selka zaplatí. Andriš tedy přišel další den, ale neotevřeli mu. A tak si Andriš pomys-
lel: „Nezaplatila jsi? Nevadí. Tak mi dáš celé prase!“ Andriš totiž znal ve vesnici snad 
každého, možná ještě lépe než oni sami sebe a dobře věděl, kdo co vlastní. 

Nu a tak se Andriš vydal do lesa nasbírat žaludy. V noci se vypravil k selce do maš-
tale a jednomu praseti žaludy strčil do kopýtka. No a prase, jak nemohlo stát, pře-
stalo žrát. Všimla si toho děvečka a hned to běžela povědět selce. Ta, když to uviděla, 
dostala strach, že je to slintavka nebo kulhavka, a tak dala prase zabít. „Nesmí se to 
nikdo dozvědět!“ rozhodla selka. 

Ale to už Andriš ťuká na dveře, aby mu zaplatila. A selka, když ho spatřila, říká: „To 
je dobre, že jsi tu! Zabili jsme sviňu, vem si ju celú domů pre dzeci.“ A to mu ještě na 
to prase půjčila trakař! Andriš už jede hrdě domů, ukazuje Frindže žaludy v kopýtku 
a hrozně se tomu smějí.

Pozdě večer šel Andriš z hospody domů a potkal dva cizí chlapce z vedlejší vesnice. 
„Kam jdete, kluci?“ ptá se jich. „Ukrást gádžům slepice, nemáme co jíst.“ Andriš znal 
ve vsi všechny gádže a bylo mu jich líto, a tak varovně povídá: „Chraň vás ruka páně, 
tam nechoďte, to jsou hodní lidé!“ „A k těmhle můžeme jít?“ ukazují chlapci na vrata 
lakomé selky. A Andriš na to: „Tam můžete, tam snad ani nepoznají, že jim nějaká ta 
slepice chybí.“
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Sar o Andrišis sikhaďas goďi  
la izdraňa gadža
Magdalena Gáborová

Kaj has, kaj na has, ko džanel, sar oda sas. Me tumenge na phenava, me tumenge 
pal oda irinava, sar o Roma dživenas pre Slovensko tel o dujto mariben.

Oda imar but berš, sar Rozgoňate (Rozhanovce) pašes Kašatar dživelas o Andrišis 
la Frindžaha. So duj sle lačhe manuša. E Frindža sas žuži romňi u o Andrišis sas 
buťakero rom. O Roma les vičinenas o Korejas u o gadže o Premijant. Kerlas buťi, 
khuvelas o košara, o metľi th`o kefi u phirelas len te bikenavel.

Leskero dad, o Pukľa, sas vešeskero, merkinelas o veš the o maľi. U sar avelas khe-
re, vakerlas, so dikhľas andro veš, hoj dikhľas tiš dzive balen. O Korejas ča šunelas 
u peskere dadeske ňič pr̀ oda na phenďas. La Frindžake phenďas: „Ker but marikľa.“ 
Raťi ušťiľas, džalas andro veš, rozčhivelas o marikľa u merkinlas, kana o dzive bale 
avena te chal. Sar o bale avle te chal, kerlas ov ajci vika he pes o bale rozdenašenas, 
aľe o Korejas palunestar le jekheske chudľas o pindre, sig zaphandľas u murdarľas 
les. Thoďas le bales pro phiko u tradel khere. 

Khere les užarlas e romňi. Sigo rozčhingernas o mas, thode andro pira, čhide an-
dre o paňi the lon u imar len sas so te chal. U o Pukľa, leskero dad, pes ňikda na 
dodžanlas, hoj leskero čhavo chudelas le raskere džviren. Paťalas, hoj leskeri famiľija 
devleskeri.

Te o mas imar sas, o Korejas kerlas o košara u džalas pal o gadže pro gav len te 
bikenavel. Varesave raňija leske vaš o košara lačhes poťinenas, denas leske o jandre, 
o balevas, abo o aro.

Ča šunen, so pes ačhľas la gadžake! Sas igen barvaľi the hamižno, ta oda ňič. O Ko-
rejas geľas le košarenca the lake te bikenel. E gadži phenďas: „Pekný košík. Kúpim si 
ho od teba, Andriš, ale urob ešte metly a potom ti zaplatím.“ 

O Korejas geľas khere, kerďas mek metľi u ľidžal len la gadžake. Durkinel pro vu-
dar, avľas te phundravel e rakľori, so pal late sogalinelas. Iľa lestar o metľi u phenel: 
„Máš prísť zajtra.“ O Korejas avľas aver ďives, aľe ňiko leske o vudar na phundraďas. 
U avka phenel o Andrišis kija peske: „Sem tu mange vaš oda deha calo balo.“ O And-
rišis džanelas sakones andro gav u može mek feder lendar džanelas, kas hin so. 

Ta geľas andro veš, kidľas peske pendecha. Raťi geľas andre gadžakeri maštaľňa 
u thoďas jekhe baleske o pendech andre khur. Nu o balo imar na chalas, bo aňi 
mištes našťi terďolas. U sar oda dikhľas e rakľi, vičinďas la gadža u phenďas lake, 
hoj o balo ňič na kamel te chal u aňi mištes na ačhel pro pindre. E gadži daranďiľas 
u phenďas: „Nikto sa to nesmie dozvedieť. Hlavne aby to nebola slintačka krívačka!“ 

Diňas le bales te murdarel, aľe o Andrišis imar durkinel pro vudar vaš o love. Sar 
les e gadži dikhľas, ta phenel: „Jój, Andriš, to je dobre, že si tu. Zabila som sviňu, 
zober šebe celú domu pre dzeci.“ U mek leske diňas kejčen o tragačis. Khere avel 
barikanes le baleha u la romňake sikhavel o pendecha, so thoďas le baleske andre 
khur u igen oleske asanas.

Jekhvar raťi džalas o Andrišis andal e karčma matoro khere u dikhel duje romane 
čhaven andal aver gav. Phučel lendar: „Kaj džan?“ „Kamas te džal kadaj te čorel le 
gadženge le papiňen. Nane amen so te chal.“ O Andrišis džanelas savore gadžen an-
dal o gav, sa pal len džanelas, mek feder sar on korkore. Ta le čhavenge diňas goďi, bo 
len bajinelas: „O Del te arakhel, odoj ma džan, oda lačhe džene!“ „U ke kale šaj džan?“ 
O Andrišis lenge pre oda phenďas: „Odoj šaj džan, odoj talam aňi na prindžarna, hoj 
lenge varesavi papin našľiľas.“
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O Popelce
Ilona Ferková

Tam na konci světa, kde se slunce celý den na lidi smálo, bylo jedno pěkné králov-
ství. Král byl moudrý a královna laskavá ke svým poddaným. Měli jen jednoho syna. 
Všichni si přáli, aby si princ našel půvabnou a hodnou ženu. Ale ten raději vyjížděl 
do lesa na lov a o ženění nechtěl ani slyšet.

Nedaleko lesa žil se svou dcerkou v dřevěném domku starý Popelák, tak mu říkali. 
Každé ráno do svého povozu zapřáhl osla a vydal se po království vymetat popel 
z kamen. Občas s sebou brával i svou dceru, aby mu pomohla, a proto i jí říkali Po-
pelka. Oba byli od popela tuze špinaví, a tak nikdo ani netušil, jak Popelka ve sku-
tečnosti vypadá.

Jednou otce zavolali na hrad, aby i tam vyčistil obrovské pece. Už tam byl poněkoli-
káté, pokaždé sám. Tentokrát mu ale nebylo dobře. „Popelko, dnes mi musíš pomoct, 
necítím se ve své kůži.“ „Tak dnes nechoď, tatínku! Půjdeme, až se ti udělá lépe. Tady 
se pěkně natáhni,“ obskakovala otce Popelka. „Ne, ne, dcerunko moje, jít tam musí-
me. Jakmile tě povolají na hrad, není vyhnutí! Jdi a zapřáhni osla.“ Popelka vyslechla 
otce a běžela vše připravit.

Dorazili na zámek a rovnou do kuchyně. Otec se obrátil k dceři: „Tady na mě po-
čkej, jdu ohlásit, že jsme tu. Nikam nechoď!“ Popelka se rozhlížela, jestli nezahlédne 
prince, neboť slyšela o jeho kráse. Jenže on žádnou ženu nechtěl, pořád by jen po lese 
běhal. „Co tu chceš?“ křikla na ni stráž. „To je moje dcera. Přijela se mnou vymetat 
pece. Jen ji nechte,“ volá otec. „Pojď, půjdeme, kuchař nás už čeká!“ Vzali vědra a vešli 
dovnitř. 

„Jaj, jaká obrovská kuchyně,“ valila Popelka oči. „To bych chtěla vidět, jaké dobroty 
tu vaří,“ usmála se. Otec popadl velké pohrabáče a začal vymetat popel, který pak 
házel do nádob. Dcera je pak nosila na povoz. Takhle s kbelíky běhala sem tam, až se 
zapotila, pleskla sebou spolu i s vědry na podlahu a vysypala na sebe všechen popel. 
Ke vší smůle právě do kuchyně vešel princ a uviděl před sebou na zemi dívku samý 
popel. Začal se jí smát a s pobavením odešel pryč, ani jí nepomohl se zvednout. „Jen 
počkej,“ pomyslela si Popelka, „však se ještě potkáme!“ Vstala, oprášila ze sebe popel 
a šla se posadit do vozu. 

To už se vrátil i otec a smál se pod fousy. „Tak i ty se mi posmíváš?“ pohlédla na 
něj rozhněvaně. „Ale jdi, usmívám se proto, jak nám dobře zaplatili. A co se ti stalo, 
dceruško?“ „Nic!“ odsekla. „Hyjé, jedem domů!“ pleskl Popelák osla přes zadek.

Jen co dorazili, běžela Popelka k vodě, celá se umyla a oblékla si čisté šaty, až 
z ní byla zase krasavice. Rudé vlasy jí na slunci zářily jako rozpálený oheň. Lehla si 
do trávy a přemýšlela, jak by to mohla princovi vrátit. Co čert nechtěl! Vidí, jak se 
princ zrovna nedaleko žene na koni lesem. „Tak tady tě mám!“ pomyslela si. Nikdo 
jiný neznal les tak jako Popelka, která věděla o každé cestičce, potůčku, o každém 
keříku. Rychle se převlékla do zaprášeného oblečení, zamazala si obličej, schovala 
své krásné ohnivé vlasy pod šátek a spěchala po cestě za ním. Pořád ještě měla 
vztek. 

Běžela nahoru na kopec, tam se zastavila a zpozorovala ho: „Tady tě mám, u vody, 
jen počkej!“ Už už se chtěla rozběhnout, když vtom si všimla, že se k princi blíží vlk. 
„Panebože,“ vykřikla. „Vždyť ho rozsápá!“ A tak utíkala jak o život přímo k němu. 

Najednou ale vidí, že princ leží na zemi a kůň bůhvíkde. Popelka k němu padla na 
kolena, aby zjistila, bije-li mu srdce. „Bije!“ oddechla si. Až teď si teprve všimla, jak 
má krásnou tvář. Rázem ji přešla všechna zlost. Princovi nic nebylo. To jen kůň se 
polekal vlka, shodil prince na zem a ten omdlel. 
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Princ náhle otevřel oči a zadíval se na ni. „Kdo jsi?“ zeptal se jen a znovu ztratil 
vědomí. Jak Popelka běžela z kopce dolů, ani si nevšimla, že se jí šátek svezl z vlasů, 
a ty jí teď splývaly po ramenou. „Bude dobře,“ špitla. Rukou jej pohladila po vlasech, 
políbila ho na čelo a utekla. 

Když se princ vzpamatoval, nebyl s to rozpoznat, jestli to byla pravda, nebo se mu 
jen zdál sen. Vstal, ještě se mu trochu točila hlava, a zaslechl z hradu vytrubovat 
trumpety. Mezitím totiž princův kůň stačil sám doběhnout zpátky domů. Jen co ho 
na hradě zpozorovali samotného, hned se stráže vydaly prince hledat. 

„Tady jsem!“ křičel ze všech sil. Jakmile ho našli, naložili ho do kočáru a pomalu se 
s ním vydali zpátky na hrad. Jak tak jeli, zahlédl princ na zemi u cesty ležet červený 
šátek. „Zastavte, zastavte!“ volal, „přineste mi ten šátek, co leží támhle na zemi!“ Je-
den ze strážců kroutil hlavou, co si to princ neusmyslel, ale poslechl, šátek mu podal 
a princ si ho schoval pod kabát. 

Od chvíle, kdy dojeli domů, nechtěl princ s nikým mluvit. Jen si lehl na postel 
a pohrával si se šátkem. Hlavou mu běžely myšlenky na to, že patří té krásné dívce. 
Musela ho ztratit. „Kdo to jen byl? Takovou jsem tady ještě nikdy neviděl. Kdo to jen 
může být?“ Hlava ho bolela ještě víc, jak na ni usilovně myslel.

Už polehával celý týden a nikoho k sobě nepouštěl. Královna z něj byla nešťastná 
a přemítala: „Co tomu klukovi může být? Jen leží, jíst nechce, nechce nikoho vidět, jen 
si pořád hraje s nějakým šátečkem. Jak dlouho ještě budeme čekat, než si s ním pro-
mluvíme?“ Po chvíli se rozkřikla na svého muže: „Tak dělej něco! Jsi přece král, ne?“

„Zavolejte mi prince!“ zvolal tedy. „Je to má královská vůle!“ Sluha se pro něho 
hned vydal. Tentokrát princ poslechl, protože se bál, aby se na něj otec nehněval. 
„Tak co, chlapče můj, od toho dne, co tě přivezli z lesa, s tebou není něco v pořádku. 
Pověz nám, co se toho dne stalo?“ 

„Táto, já sám nevím, co jsem viděl. Jen vím, že mě políbila dívka, co měla vlasy 
stejně červené jako tenhle šátek. Nemůžu na ni přestat myslet. Hned, jak na mě 
promluvila, se mi vryla do srdce. Zamiloval jsem se do ní, ale nevím, kdo je. Nikdy 
jsem ji tady neviděl,“ svěřil se princ. „Tak pokud je tomu tak, synu, dáme ji hledat!“ 
„Nevím, jak ji najdou. Jakmile vyhlásíme, že hledáme rusovlasou dívku, tak ještě 
uvidíme, kolik holek si obarví kštici na zrzavo,“ skočila jim do hovoru královna. „Ne, 
ne, maminko, takové vlasy, jaké má ona, žádná jiná mít nebude. A její hlas také po-
znám,“ řekl princ. „No, dělejte, jak myslíte. Já už se nemůžu dočkat, která to bude,“ 
zakončila rozhovor královna. 

Král tedy nechal vyhlásit, že za dva dny proběhne na hradě velký ples, na který 
se mají dostavit všechny rusovlasé dívky. Jakmile ale bude některá z nich mít lokny 
obarvené, budou jí ostříhány. To by byla velká hanba!

Na hradě už probíhaly přípravy nejrůznějších pochutin a všeho, čeho se pro takový 
bál sluší a patří. „Potřebovali bychom vymést pece, aby se nám dobře peklo,“ obrátil se 
na královnu vrchní šéfkuchař. „Dobrá tedy, pošlete pro starého Popeláka, ať přijede!“

Popelák zrovna vysedával u vody, když mu to dojeli vzkázat. „Cožpak jste hlupáci? 
Vždyť jsem ty pece vymetal minulý týden!“ „My víme, ale královna nás poslala, abys 
přišel. Ty nevíš, že chystají velký ples na princovu počest?“ nedali se sluhové. „Však 
si aspoň přijdeš na pěkné peníze, ne?“ „No, máte pravdu. Královnino přání je naším 
rozkazem. Tak já pojedu. Jen připravím povoz a metly. Vzkažte jim, že jsem tam co-
bydup,“ vzkázal Popelák.

„Dcerunko, připrav se, jedeme zpátky na zámek. Máme práci.“ „Dobře, tatínku, už 
běžím,“ odpověděla pohotově. Otec si pomyslel: „Já nevím, co s tou holkou je. Celý 
týden chodí jako bez duše. Už není taková jako dřív. Zajímalo by mě, na co pořád tak 
myslí. Hned jak se vrátíme zpátky, promluvím s ní.“
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„Tak jedem!“ zavelel a vydali se směrem k zámku. Popelka celou cestu s otcem 
nepromluvila ani slovo. Jen co dojeli k železné bráně, všimli si, že sluhové zmateně 
pobíhají sem tam. „Co se děje?“ zeptal se otec kuchaře, který ho už vyčkával. „Ale, 
princ si konečně vybere ženu. Ale jen tu, která bude mít ty nejrudější vlasy.“ Jak to 
popelka uslyšela, zamrazilo ji. „To je nějaká hloupost. Nejdřív nechce o ženění ani 
slyšet, a teď slyším tohle?“ kroutil hlavou Popelák.

„Tak pojďte dál, práce volá!“ ozvalo se z kuchyně. „Ty počkej tady, Popelko, já tě pak 
zavolám, slyšíš?“ „Jo, slyším.“ Posadila se tedy na povoz a čekala. „Dobrý den,“ ozvalo 
se za jejími zády. Když se obrátila, uviděla toho, na kterého celý týden myslela, toho, 
do kterého se v lese okamžitě zamilovala. „I vám dobrý den,“ opáčila a začervenaly se 
jí tváře. Princ pokračoval v chůzi, ani se na ni nepodíval. „Dcerunko, přines kyblík, 
popelu není moc!“ volá na ni otec

Poté naložili popel na vůz. „Tu máte, tady jsou peníze za práci,“ říká kuchař. „Dě-
kuju pěkně. A ať si princ vybere dobrou manželku. Buďte s Bohem. – Hyjé, oslíku, 
jedeme domů!“ zvolal a plácl ho po boku. „Hele, Popeláku, jaké vlasy má tvá dcera? 
Její vlasy jsem ještě neviděl, vždycky má na hlavě nějakou čapku,“ volá za nimi ku-
chař. „Přece černé, po mně!“ křičí se smíchem Popelák. 

„To ale není pravda, mistře. Já jsem ty vlasy viděl, když tu byli posledně. Spadla 
s kbelíkem a celá se zamazala od popela. Schovala se tady za zídku, sundala si čepici 
a já jsem uviděl její nádherné vlasy jako měď. Pak je zase schovala pod tu špinavou 
čapku,“ říká mladý kuchtík. „No teda! Proč nám ale ten Popelák lhal!? Víš ty co? 
Nikomu o tom neříkej, nech si to pro sebe. A už marš do práce!“ A tak se pomocník 
ztratil v kuchyni.

Starému Popelákovi už nebylo třeba nic vysvětlovat, došlo mu, proč se dcera cho-
vá tak divně. Proto také lhal, že má černé vlasy. Jí ale neřekl nic. „Když bude chtít, 
všechno mi poví sama,“ pomyslel si.

Princ zamyšleně přecházel po královském dvoře. Najednou mu hlavou problesklo, 
kdo asi byla ta neznámá, co seděla na povozu u kuchyně a tak hezky mu řekla dobrý 
den“? „Ne ne, to je hloupost!“ okamžitě zapudil myšlenku. „To byla jenom nějaká 
umouněná vymetačka pecí.“ Její hlas se mu přesto zaryl hluboko do mysli. „Pro jis-
totu se zeptám,“ rozhodl a vyrazil hned do kuchyně. 

„Hele, kuchaři,“ volal už z dálky, „kdo to tady byl? Znáš je?“ „Ano, znám,“ pokyvo-
val vystrašeně hlavou. „To byl starý Popelák se svou dcerou, co nám vymetají pece,“ 
vypravil ze sebe. „A jak ta jeho dcera vypadá? Neviděl jsi ji?“ „Ano, princi, je trochu 
divná.“ „A jaké má vlasy?“ nedal se princ. „No, černé. Jako uhel.“ Jak to princ uslyšel, 
sklopil zklamaně oči a s těžkým srdcem se chystal k odchodu. 

„Můj princi!“ zastavil ho kuchtík. „Počkejte, já vám řeknu, jaké má vlasy. Já jsem je 
viděl. Jsou rudé jako rozpálený oheň!“ „Cože?! Zopakuj to!“ „Jsou rudé jako rozpálený 
oheň!“ přesvědčoval ho celý zadýchaný. „Věřte mi, já jsem zahlédl, jak si sundala tu 
umouněnou čapku a vtom se její vlasy rozzářily.“ „Kuchtíku!“ zvolal princ a radostně 
ho objal.

Rychle utíkal svěřit rodičům, co se právě dozvěděl. Už z dálky ho bylo slyšet: „Ma-
minko, tatínku, našel jsem ji! Musíme pro ni co nejrychleji poslat. Je to Popelka!“ 
„Popelka?“ divili se matka s otcem. „No, jakou sis vybral, takovou budeš mít, hlavně 
aby byla hodná,“ prohlásila královna. Zavolala sluhy a řekla jim: „Zajeďte za starým 
Popelákem a pošlete ho spolu s jeho dcerou na zámek.“

A tak se sluhové vypravili za Popelákem a vše, co královna řekla, mu vypověděli. 
„Co se děje? To chtějí zase vymést pece nebo co?“ klepal si na čelo. „Však jsme všech-
no vyčistili.“ „Ale tatínku, že tam nepojedeme, viď?“ žadonila Popelka. „Dcerunko, 
když nás volá královna, není vyhnutí.“ Popelka nevěděla, jestli jet, nebo ne. Rozum jí 
říkal „nejezdi!“, ale srdce ji tam táhlo.
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Všechny dívky se mezitím chystaly na ples, šily si krásné šaty a některé si dokonce 
přes zákaz barvily kadeře načerveno, aby se princovi líbily.

Příští den se starý Popelák vydal se svým oslíkem zpátky na hrad. Dceru ale nechal 
doma. „Chceš jít za králem?“ ptá se ho strážce před železnou branou. „Ano,“ odpo-
věděl. „Co se asi stalo? Špatně jsem snad odvedl práci? Co ode mě chtějí?“ mumlal si 
pod fousy.

Před královnou padl na kolena a ptal se, co provedl. „Popeláku, zavolala jsem tě, ale 
vidím, že jsi přijel sám. Tobě ale někdo pomáhá, viď?“ „Má královno, chodí se mnou 
mladý pomocník, ale dnes nepřijel. Myslel jsem si, že moc práce nebude, vždyť jsem 
všechny pece vyčistil už včera.“ „Aha,“ zasmála se královna, „tak dobrá, ale večer 
dorazíš na náš bál i s pomocníkem, slyšíš? Večer vás tady chci vidět.“ Pozvedla ruku: 
„Vstaň. Teď už se můžeš vrátit domů.“ Královna se zvedla z trůnu a pomalu odcháze-
la, a tak Popelák neměl šanci nic říct. „Co teď budu dělat? Přijít musíme.“

Těžce se mu jelo domů. Přemýšlel, jak dceři řekne, co královna přikázala, a kde jí 
tak rychle sežene plesové šaty. „Přijel jsi nějak brzo, tatínku!“ „No, ani se neptej!“ 
a všechno jí vypověděl. „Nedělej si z toho hlavu. Řekl jsi, že ti přisluhuje pomocník, 
tak půjdu za pomocníka,“ objala otce a políbila ho na tvář. „Dobře jsi jí to řekl. Jsem 
takový pomocník,“ smála se.

Večer si otec na sebe vzal čistý oblek a čekal na dceru. Jak ji uviděl, domkem za-
burácel velký řehot. „Přece nechceš jít na ten ples jako Popelka, ne?“ „Řekl jsi jim, 
že jsem pomocník, ne? Tak taky tak půjdu.“ „Dělej, jak myslíš, dcero moje,“ kroutil 
hlavou. „Tak jedem!“

Na hradě se sešla spousta hostů. Přítomné dívky se nastrojily, jen Popelka přišla 
převlečená za pomocníka, v kalhotách a s čapkou na hlavě. Ani nevypadala jako děv-
če. Postavila se k širokému sloupu a pozorovala tu nádheru kolem. Všechny dívky 
měly překrásné šaty a tančily. Popelka očima hledala prince, ale nikde ho neviděla. 
„Ty musíš být Popelákův pomocník,“ slyšela náhle za zády. Otočila a spatřila za se-
bou stát královnu. Popelka před ní poklekla, zrak měla sklopený do země. „Ano, má 
královno.“ Ta jí pozvedla bradu a zadívala se na ni. Přestože měla čepici sraženou do 
očí, poznala, jak je půvabná. „Pojď se mnou,“ pošeptala jí do ucha, a tak ji Popelka 
následovala do její komnaty. 

„Posaď se. Teď už si tu čepici můžeš sundat.“ Jak Popelka pomalu stahovala pokrýv-
ku z hlavy, záplava okouzlujících vln se jí pozvolna svezla na ramena. Před královnou 
stála nádherná rusovlasá dívka. „Má královno, teď už musím jít. Odpusťte mi, ale 
můj otec mě už jistě hledá.“ Popadla čapku a opět si ji nasadila na hlavu. „Nikam 
nepůjdeš! Chci, aby sis zatancovala s princem, aspoň jeden tanec.“ „To ne! Odpusťte,“ 
a vyběhla s uplakanýma očima dveřmi ven. 

Utíkala po schodech a ani nevěděla jak, srazila se s princem. Skutáleli se společně 
ze schodů až dolů. Popelka chtěla vstát, ale nešlo to, zatočila se jí hlava a omdlela. 

Princ se probral a dívá se vedle sebe. Opatrně dívce sundal čepici. V mžiku se po 
podlaze jako žhavá láva rozlily její vlasy. „To je ona!“

„Maminko, tatínku, to je moje milá! Tu jsem si vyhlédl a tu si taky vezmu za ženu.“ 
Sálem se rozprostřelo překvapivé ticho. Nikdo nehrál ani netančil, všichni jen s ote-
vřenou pusou zírali na prince a Popelku. Ten ji vzal do náruče a nesl ji nahoru po 
schodech do své komnaty. Položil ji na postel a zamilovaným hlasem na ni naléhal: 
„Nemůžeš mi teď utéct. Tebe jsem si vybral a tebe taky moc miluji. Když jsem tě ten-
krát zahlédl v lese a našel jsem tam potom tvůj šátek, měl jsem v hlavě už jen tebe. 
Pověz, chtěla by ses stát mou ženou?“ 

Popelka se na něj zpříma zahleděla, sladce se usmála a přikývla. Princ ji radostně 
políbil na rty. Pak už si jen dlouze zamilovaně hleděli do očí.
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E Popelvarka
Ilona Ferková

Kodoj agor lumake, kaj o kham calo ďives asalas pro manuša, sas jekh šukar tha-
garipen. O thagar sas goďaver u e thagarňi igen lačhi pre peskre manuša. Sas len ča 
jekh čhavo. Savore kamenas, kaj peske o princos te arakhel šukara the lačha terňa. 
O princos peske rado vidžalas pro graj andro veš te tradel la žvirina u pal e romňi 
na kamelas aňi te šunel. 

Paš o veš dživlas andro kaštuno kher o Popelvaris peskra čhajoraha. Avka les vi-
činenas. Sako tosara phandľa le somaris kijo verdan u phirelas pal o thagaripen te 
žužarel avri o bova le prachostar. Varekana lelas peha la čha, kaj leske te šegitinel, 
vašoda the la vičinenas e Popelvarka. So duj džene sas ole prachostar igen melale, ta 
aňi ňiko na džanelas, sar e Popelvarka dičhol avri. 

Jekhvar les vičinde andro burkos, kaj te žužarel avri bare bova. Imar sas buterval odej 
u sajekh džalas korkoro, aľe oda ďives varesar leste sas namištes. „Popelvarko, akana man-
ge mušines te šegitinel, šunav man varesar nasvales.“ „Ta adaďives ma dža, dado! Džaha, 
sar tuke ela feder. Kadej peske pašľuv,“ ochudľa le dades e Popelvarka. „Na na, mri čhajori, 
kampel amenge te džal. Te amen vičinen pro burkos, ta musaj te džal! Dža u phand le so-
maris kijo verdan.“ Šunďa e Popelvarka, so phenďa o dad, u geľa sa te kisitinel. 

Avle andro burkos, prosto kije kuchňa. O dad phenďa la čhake: „Užar man adej. 
Džav te phenel, hoj sam adej. Ňikhaj ma dža!“ Oj dikhelas pašal, či na dikhela le prin-
cos, bo šunďa, kaj hino šukar čhavo. „So kadej keres?“ vičinďa pre late o slugadžis. 
„Oda miri čhaj. Avľa manca te žužarel avri o bova, ča la mukhen,“ vičinel o dad. 
„Avas, mri čhaj, imar šaj džas, o kucharis amen užarel!“ Ile o braďa u gele andre. 

„Jaj, kajsi bari kuchňa,“ poraďa e Popelvarka o jakha. „Kamav te dikhel, save cha-
bena adej taven,“ asanďiľa. O dad iľa o bare kutača u kidelas avri o prachos. Paľis les 
čhivlas andro braďa u joj ole braďa ľidžalas andro verdan. Avka denaškerlas opre 
tele le braďenca dži loľiľa avri, peľa le braďenca u o prachos čhiďa sa pre peste. Pre 
odi bibacht džalas o princos andre kuchňa u dikhel la čha pre phuv žužo prachos. 
Chudľa latar bares te asal u le asabnaha džalas het, aňi lake na šegitinďa upre te vaz-
del. „Ča užar!“ gondolinďa peske e Popelvarka, se amen pes mek zdžaha. Ušťiľa pal e 
phuv, kidľa o prachos latar u bešľa peske pro verdan. 

Androda imar avlas o dad u asalas peske tel o nakh. „The tu mandar asas!“ dikhľa 
la rušaha pro dad. „Ta kaj, asav mange, sar amenge mištes poťinde. U so pes tuke 
ačhiľa, mri čhaj?“ „Ňič,“ phenďa leske pale la choľaha. „Hijo, džas khere!“ čhinďa o Po-
pelvaris le somaris pal e bul.

So ča avle paš o kher, e Popelvarka denašľa paš o paňi, calo pes omorďa u iľa pre 
peste žuže renti. Pale sas igen šukar čhaj. Lole bala lake pro kham ča labonas sar jag. 
Pašľiľa andre čar u duminlas, sar le princoske visarla pale. So o beng na kamľa, dikhel, 
sar o princos tradel pro graj le vešeha. „No, adaj sal!“ gondolinďa peske. Avka sar e Po-
pelvarka džanelas o veš, ta ňiko aver savore dromora, savore paňora, so andro veš sas, 
na džanelas. Sig urďa pale le melale renti, makhľa andre o muj, garuďa o šukar jagale 
bala tel o khosno u prastalas ole dromeha sar jov. E choľi sas mek andre late. 

Denašelas upre andro heďos. Terďiľa u dikhel: „Kadej sal, paš o paňi, ča užar!“ Ka-
mľa pes te rozdenašel, aľe dikhel, sar ke leste džal o ruv. „Jaj,“ zvičinďa. Denašelas 
sar balvaj ke leste. 

O princos pašľolas pre phuv u o graj sas het. E Popelvarka peľa pro khoča paš leste 
u šunelas či o jilo leske marel. „Marel!“ cirdľa pharo voďi. Akana pre leste dikhelas, 
savo šukar muj les hin, imar e choľi la pregeľa. Na sas leste ňič. Ča o graj daranďiľa le 
ruvestar, čhiďa les pre phuv u jov mengľisaľiľa. 
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O princos phundraďa o jakha u dikhel pre late. „Ko sal?“ phučľa latar u pale men-
gľisaľiľa. Sar e Popelvarka denašelas aňi na dikhľa, kaj o khosno našaďa u o bala 
lake pele pro phike. „Ela tute mištes,“ phenďa cichones. Le vasteha leske pregeľa pal 
o bala, čumidľa les pro čekat u denašľa het. 

O princos diňa pes opre u na džanelas, či sas čačo, so dikhľa, abo leske džalas suno. 
Terďiľa upre. Mek leske čino bonďaľolas o šero, aľe imar šunelas, sar phurden o trub-
ki andal o burkos. O graj sar čhiďa le princos pre phuv, korkoro tradelas khere. Sar 
dikhle pro burkos le grajes korkores, takoj les gele o slugadža te rodel. 

„Adej som!“ gravčinlas pro calo kirlo. Maj les o slugadža arakhle, thode les an-
dro kočos u polokes visaľonas kijo burkos. Sar džanas, dikhel o princos pre phuv 
te pašľol lolo khosno. „Terďon, terďon,“ vičinlas „anen mange koda khosno, so pre 
phuv.“ O slugadžis bonďarelas le šereha, s̀ oda o princos kamel, aľa šunďa les u diňa 
les o khosno andro vast. O princos thoďa les peske tel o gerekos. 

Sar avle khere, na kamelas ňikaha te vakerel. Ča pašľolas pro haďos u bavinlas pes 
le khosneha. Andre goďi les sas, kaj ada khosno hin lakro. Oj les našaďa. K`oda sas? 
Ala čha me adej ňigda na dikhľom. K`oda šaj avel? O šero les mek buter dukhalas, sar 
avka gondolinlas pre late. 

Imar calo kurko pašľolas u ňikas na mukhelas ke peste. E thagarňi sas lestar imar 
nasvaľi u phenelas vaš peske: „So le čhaste hin? Ča pašľol, na kamel te chal, ňikas na 
kamel te dikhel, ča varesave khosnoreha pes bavinel. Keci mek užaraha, kim amenca 
prevakerla?“ „Ker vareso,“ vičinďa la choľaha pre peskro rom. „Sal thagar, na?!“ 

„Vičinen mange le princos u phenen leske, kaj oda miro zoralo voďi!“ Ta geľa o sol-
gas vaš leske. O princos akana imar šunďa, bo daralas, kaj pre leste o dad te na rušel. 
„Ta so, mro čho, ole ďivesestar kana tut ande andal o veš, nane tuha sa mišto. Šaj 
amenge phenes, so pes oda ďives ačhiľa?“ 

„Dado, me korkoro na džanav, so me dikhľom. Ča džanav, kaj man čumidľa džuvľi, 
so la sas ajse lole bala sar ada khosno. Našťi pre late bisterav. Mindig sas mange an-
dre goďi sar ke ma prevakerďa. Zakamaďom pes andre late, aľe na džanav ko hiňi. 
Me la adej ňigda na dikhľom,“ phenďa o princos pale. „Ta, te avka, mro čho, ta daha 
la te rodel!“ „Na džanav, sar la rodena. Te phenaha, kaj rodas la čha le lole balenca, ta 
mek maj dikhaha, keci čhaja barvinena o bala pro loles,“ chuťiľa lenge andro vakeri-
ben e thagarňi. „Na na, mamo, ajse bala sar joj ňikas na ela u o hangos tiž prindžarav 
ča me,“ phenďa o princos. „No, keren sar džanen. Me man imar našťi doužarav, ko 
oda ela,“ agorisarďa e thagarňi o vakeriben. 

Ta diňa o thagar te vičinel avri, kaj duje ďivesenca ela pro burkos baro balos u mi 
aven savore čhaja, so len hin lole bala, aľe, kaj te na barvinen pro loles, bo savi čhaj 
ada kerla, čhinena lake tele o bala. U oda bi avelas bari ladž! 

Imar pro burkos richtinenas o bare chabena the savoro so kampelas pre ajso baro 
balos. „Kampela amenge te žužarel o bova avri, kaj mištes amenge te pekel,“ avľa pal 
e thagarňi o nekbareder kucharis. „Mištes! Bičhaven vaš o Popelvaris, mi avel!“ 

O Popelvaris bešelas paš o paňi, sar leske avle oda te phenel: „Ta so, diline san? Se 
oka kurko sa o bova žužarďom avri.“ „Amen džanas, aľe e thagarňi amen bičhavel, 
kaj te aves. Tu na džanes, kaj richtinen baro balos vaš o princos?“ vakeren o solgi. 
„Tu, dilino, choča zarodeha pale šukar love, ta na!?“ „Čačo tumen hin. So kamel e 
thagarňi, ta oda kampel te šunel. Maj džav, ča mange lava o verdan the o metli. Od-
kazinen lenge, kaj maj som odej,“ phenďa pale o Popelvaris. 

„Popelvarko, richtin tut, džas pale andro burkos. Hin amen buťi.“ „He, dado, imar 
džav,“ odphenďa sig. O dad vakerlas pal peste: „Me na džanav, so la čhate. Calo kur-
ko phirel bi goďakeri. Imar nane ajsi, sar has, kamavas bi te džanel, pre soste oj ajci 
gondolinel. Ta prevakerava peske laha, sar avaha pale khere.“ 
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„No džas!“ Calo drom e Popelvarka na prevakerďa le dadeha. So ča avle kije tra-
stuňi kapura, dikhenas, hoj o solgi sar mate upre tele denašenas. „Ta s̀ oda?“ phučel 
le kucharistar, so imar pre leste užarlas. „Aľe o princos peske adaďives lela imar 
čačes la romňa. Ča ola, so la ela nekloleder bala.“ E Popelvarka izdranďiľa, sar oda 
šunďa. „Oda varesavo diliňipen. Peršo na kamel pal e romňi aňi te šunel u akana 
kada šunav,“ bonďarelas le šereha o Popelvaris. 

„Ta, aven andre, e buťi užarel.“ „Tu ačh adej, paľis tut vičinava. Šunes Popelvarko!“ 
„He he, dado, šunav.“ Bešľa peske pro verdan u užarlas. „Lačho ďives,“ šunďa pal 
peste. Visaľiľa u dikhel les, les, so pre leste calo kurko gondolinlas, les, so pes andre 
leste zakamaďa odej andro veš. „Lačho ďives the tumenge,“ odphenďa u o čhama lake 
loľile. O princos džalas dureder, aňi na visaľiľa pre late. „Popelvarko, an e braďi, nane 
but prachos,“ vičinel o dad. „He, imar džav!“ 

Čhide o prachos pro verdan. „Le kadej o love vaš e buťi,“ phenel o kucharis. „Paľi-
kerav u mi o princos peske imar lela la lačha romňa,“ phende ačhen Devleha u gele.

„Hijo somaris, džas khere!“ čhinďa les pal e sera. „Hej, Popelvar, save bala hin tira 
čha? Mek lakere bala na dikhľom, mindig la hin čapka pro šero,“ vičinel pal leste 
o kucharis. „Ta kale pal mande,“ asabnaha vičinel o Popelvaris. 

„Oda nane čačo, majstrona. Me len dikhľom, akor sar adej sas. Peľa la braďaha u sas 
calo le prachostar. Kodej pal o muros pes garuďa, čhiďa tele e čapka u me dikhľom lake-
re lole šukar bala sar jag. Oj len garuvel tel odi melaľi čapka,“ phenel o terno kucharicis. 

Ta oda! Soske akor o Popelvaris chochaďa? „Džanes so, ňikaske kada ma vaker! 
Mukh oda predal peste! U imar sig sig andre buťi.“ Ta o terno kucharis našľiľa andre 
kuchňa. 

Imar le Popelvariske na kampelas ňič te phenel, achaľiľa savoro. Soske akana e čhaj 
ajsi čudno u vašoda chochaďa, kaj la čha hin kale bala. La čhake na phenďa aňi lavoro. 
Te kamela, phenla mange savoro, gondolinďa. 

O princos phirlas pal e dvora sar dilino. Jekhvareste leske avľa andre goďi, k`oda 
has kodoj ke kuchňa paš o verdan u avka šukares leske phenďa „Lačho ďives“. „Na 
na, oda diliňipen,“ maj peske phenďa, „oda sas varesavo melalo Popelvaris.“ Aľe oda 
hangos marlas leske andro kana. „Džav te phučel, k`oda sas,“ phenďa peske u denašľa 
pes ke kuchňa. 

„Hej, kucharina!“ vičinlas dural, „ko adej sas? Džanes len?“ „He he, džanav,“ la daraha 
kerelas le šereha o kucharis. „Oda o Popelvaris la čhaha, so amenge žužaren o bova,“ 
diňa andal peste avri. „U sar dičhol avri odi čhaj? Dikhľal la?“ „He, princona, ajsi va-
resavi čudno hiňi.“ „U save bala la hin?“ na delas pes o princos. „Ta, kale. He, kale sar 
angara.“ Sar oda šunďa o princos, diňa tele o jakha u le phare jileha džalas het. 

„Princona amareja!“ vičinľa pal leste o terno kucharis, „Užar! Me tuke phenava, 
save bala la hin, me dikhľom! Lole sar jag!“ „So!? Phen mange mek jekhvar!“ „Lole, 
lole sar jag!“ Le phare phurdeha denašľa o kucharicis ko princos. „Paťan mange, me 
la dikhľom, sar thoďa tele odi džungaľi čapka pal o šero u lakre bala labonas sar jag.“ 
„Kucharina!“ zvičinďa u obchudľa les. 

Sig prastalas te phenel la dake the le dadeske, so akana šunďa. Imar dural vičinlas: 
„Mamo, dado, arakhľom la! Kampel sig vaš lake te bičhavel. Oj hiňi e Popelvarka.“ 
„E Popelvarka? čudaľinenas pes o dad la daha. „No, savas tuke kidľal avri, odi tut ela, 
ča mi el lačhi čhaj,“ phenďa e thagarňi. Vičinďa le solgen u phenďa lenge: „Džana kijo 
Popelvaris u vičinena les the leskra čha, kaj tajsa te aven.“

Ta gele o solgi u phende le Popelvariske, so phenďa e thagarňi. „Ta so? Pale kamen 
te žužarel o bova či so?“ demaďa pes pro čekat. „Se sa žuže hine!“ „Aľe dado, amen 
na džaha, na?“ phučľa e Popelvarka le dadestar. „Mri čhaj, te vičinel e thagarňi, ta 
musaj.“ E Popelvarka na džanelas či te džal vaj na. E goďi lake phenelas – ma dža! – 
aľe o jilo la igen cirdelas odej. 
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Savore čhaja pes kidenas pro balos, sivenas peske šukar vigana u varesave čhaja th` 
avka barvinenas o bala pro loles, kaj pes le princoske te pačinen. 

Aver ďives tosara geľa o Popelvaris le somariha pale andro burkos, aľe la čha mukhľa 
khere. „Kames te džal kije thagarňi?“ phenel leske o slugadžis paš e trastuňi kapura. 
„He. Ta so pes ačhiľa? Namištes kerďom e buťi? So mandar kamen?“ vakerelas peske 
tel o nakh. 

Paš e thagarňi peľa pro khoča u phučel lestar, so pes ačhiľa. „Popelvar, vičinďom 
tut, aľe dikhav, kaj avľal korkoro. Tuke šegitinel mek vareko, na?“ „Amari thagarňi, 
phirel manca terno šegitaris, aľe adaďives na avľa. Gondolinďom, kaj but buťi na ela, 
se idž žužarďom avri sa o bova.“ „Aha,“ asanďa pes e thagarňi, „ta mištes, aľe raťi pre 
amaro balos avena tu the oda šegitaris. Šunes, kamav tut adej raťi te dikhel.“ Vazdľa 
o vast: „Ušťi! Akana šaj džas khere.“ E thagarňi ušťiľa pal o stolkos u džalas polokes 
het, sar šaj o Popelvaris vareso te phenel. „Ta akana so kerava, mušinava te avel.“

Phares pes leske džalas khere. Duminlas, sar phenla la čhake, so e thagarňi kamel, 
u kaj lake sig lela o viganos pro balos. „Dado, varesar avľal sig khere!“ „Jaj, aňi ma 
phuč!“ u savoro lake phenďa. „Ma ker tuke šero, dado! Phenďal, kaj o šegitaris tuke 
te pomožinel, ta džava sar šegitaris,“ obchudľa le dades u čumidľa les pro čhama. 
„Mištes lake phenďal. Me som šegitaris,“ asalas. 

Raťi pes o dad urďa andre žužo ancugos u užarlas pre čhaj. Sar la dikhľa, ačhiľa 
baro asaben. „Talam na kames te džal pro balos sar Popelvarka, na?“ „Phenďal, kaj 
som šegitaris na? Ta tiž avka džava.“ „Ker, sar džanes, mri čhaj!“ „Ta džas.“

Andro burkos avenas igen but manuša, sa o čhaja urde šukares, ča e Popelvarka 
avľa sar o šegitaris andre cholov the la čapkaha pro šero. Aňi na dičholas sar čhaj. 
Terďiľa peske pal o buchlo cilo u dikhelas savo adej sas šukariben. Savore čhajen sas 
šukar vigana u khelenas. E Popelvarka rodelas le jakhenca, či na dikhela le princos. 
Na sas ňikhaj. „Tu aveha le popelvariskro šegitaris,“ šunel pal o dumo. „He, mri tha-
garňi,“ u peľa angle late pro khoča u dikhelas pre phuv. E thagarňi la chudľa vastes-
tar, vazdľa lake o muj u dihkelas pre late. Choc late sas e čapka scirdľi andro jakha, 
prindžarďa, kaj hiňi bares šukar. „Av manca,“ phenďa lake andro kan. E Popelvarka 
džalas pal late andre komnati. 

„Beš peske adej. Imar šaj čhives tele e čapka.“ E Popelvarka polokes cirdlas e čapka 
tele, o bala lake pele pro phike u akana terďolas angle thagarňi bari šukar čhaj le 
lole balenca. „Mri thagarňi, me imar mušinav te džal. Prebačinen mange, miro dad 
man bizo imar rodel.“ Iľa e čapka u thoďa la pale pro šero. „Niž džaha, kamav, kaj te 
kheles le princoha, ča jekh kheliben.“ „Oda na! Prebačinen,“ u denašľa pes kijo vudar 
avri le rovľarde jakhenca. 

Denašelas pal o garadiči, aňi na džanelas sar, demle le princoha andre peste u pele 
pre phuv. Kotuľinenas pes pal o garadiči dži tele. E Popelvarka kamľa te ušťel, aľe 
našťi. Bonďaľolas pes lake o šero u mengľisaľiľa. 

Prekerďa pes o princos u dikhel paš peste, kaj pašľolas la. Polokes lake čhiďa tele e 
čapka, o bala pes buchlarde pal e phuv sar khamutňi jag. 

„Oda oj,“ vičinlas, „mamo, dado, oda oj, miri terňi, la mange arakhľom u la kamav 
te lel romňake.“ Baro cicho ačhiľa, ňiko na bašavelas aňi na khelelas, ča savore dikhe-
nas pro princos the pre Popelvarka le phundrade mujeha. O princos la vazdla andre 
angaľi u ľidžalas la upre le garadičenca andre komnata. Thoďa la pro haďos u le ka-
madune hangoha lake phenďa: „Našťi mange denašes pal o balos, tut peske kidľom 
avri u tut bares kamav. Akorestar, kana andro veš tut dikhľom u arakhľom kada tiro 
khosno, mande andro šero hin ča tu. Phen, kames miri romňi te avel?“ 

E Popelvarka vazdľa o jakha ke leste, gules asanďiľa u kerďa šereha. O princos la 
gules čumidľa pro vušta u kamadunes peske dikhenas andro jakha.



51

Otcův duch
Markéta Šestáková

Byl jednou jeden chudý Rom, který měl moc nemocného otce. I když se o něj dobře 
staral, otec nakonec zemřel. Byli ale tak chudí, že ho neměl do hrobu ani do čeho 
obléct. A tak, aby měl svého otce vůbec v čem pochovat, mu dal košili i kalhoty ze 
svého. 

Asi měsíc po pohřbu syn onemocněl. Chodil po doktorech, všechno ho bolelo, ani 
jíst mu nechutnalo. Byl na tom tak špatně, až myslel, že brzy odejde do černé země 
za svým otcem. 

Celý churavý šel k otcovu hrobu a naříkal nad tím, jak se od doby, kdy on zemřel, 
roznemohl. Vtom však uslyšel hlas: „Chlapče, jsi mladý, nechci, abys zemřel. Přijď 
sem večer o půlnoci a přines s sebou prostěradlo a svíčku.“ 

Syn se tedy vrátil domů, ale stále mu nešlo do hlavy, co se to vlastně na hřbitově 
stalo. Za poslední peníze šel koupit svíčku a cestou zaskočil k jedné staré Romce, 
o které se říkalo, že všemu rozumí. Svěřil se jí, co všechno ho na hřbitově potkalo. 
Žena byla velmi moudrá, a tak mu povídá: „Když ti otec řekl, abys přišel v noci na 
hřbitov s prostěradlem a svíčkou, tak jdi. Jestli chceš, doprovodím tě, aby ses nebál.“ 
A tak se domluvili, že půjdou spolu. 

Když nastala noc, vzal syn, co měl, a šel pro stařenu. Vydali se na hřbitov. Měsíc jim 
svítil na cestu, ale Rom, dřív než k hrobu došli, se strachy málem podělal. Zastavili 
se přímo u hrobu, ale nic se nedělo. A tak si sedli a čekali, jestli se něco stane. Rom 
měl od samého strachu srdce až v krku. 

Stařena po chvíli zapálila svíčku. „Co od nás chceš a proč jsi nás zavolal, abychom 
k tobě o půlnoci přišli?“ Najednou vidí, jak se otevírá hrob a z něho vychází duch. Byl 
to otcův duch. „Synu, nemůžu se už déle dívat, jak jsi nemocný. Vyhrabej mě ze země 
ven. Ty věci, co jsi mi oblékl, ze mě sundej, zabal mě do plachty, co jsi přinesl, a vrať 
mě zpátky do země. Onemocněl jsi právě proto, že jsi mi do hrobu dal své oblečení. 
To oblečení vezmi zpátky domů a spal ho. Při tom ale odříkávej tato slova: „Tak, jak 
pálím tyto věci, opouští mě také všechny nemoci.“ 

Rom udělal, jak otec řekl − vyhrabal jeho tělo z hrobu, svlékl z něj oblečení, které 
dříve patřilo jemu, a zabalil ho do plachty. Potom ho uložil zpět a na hrobě zapálil 
svíčku. Poděkoval otci za všechno, co mu řekl, a vydal se se starou Romkou zpátky 
domů. Tam hadry spálil a při tom odříkával, co mu otcův duch přikázal. 

Když se druhý den probudil, cítil se mnohem lépe. Od té doby Rom dobře věděl, že 
se mrtvým nemají oblékat šaty pozůstalých.
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Alíkovo šťastie
Zlatica Rusová

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden hudobník. Ale nebol to len taký obyčajný hudob-
ník. Chýr o ňom išiel po celej doline. Čo doline. Poznali ho aj v Maďarsku! Keď sa 
malo ísť hrať do väčšieho mesta, pobral tých najlepších muzikantov z okolia.. Rómo-
via vedeli, že s ním si zarobia toľko, že im bude aj na mesiac stačiť. 

Tentoraz hrali vo veľkom hoteli. Nášho hudobníka napadlo, že sa pozrie von, aké je 
počasie. Bál sa, že keď ich zajtra nebudú volať hrať, pôjdu domov. „Len aby nepršalo“, 
pomyslel si. Stál pri okne a premýšľal. 

Zrazu zbadal rómskeho chlapca. „Čo ty tu robíš?“ udivene sa ho spýtal. 
„Nehnevajte sa, prišiel som, aby som vás počul, ako hráte. Páči sa mi vaša hudba.“ 
„A ty vieš hrať?“ 
„Viem,“ odpovedal chlapec.
„A na čom hráš?“ 
„Na husliach aj na kontre.“ 
„Nehľadá ťa otec alebo mama?“ 
„Mňa nemá kto hľadať.“
„Ako to?“
„Ja nemám nikoho. Zabili ich gadžovia. Lebo môj otec išiel kradnúť gadžom sliep-

ky. Už sme zomierali od hladu. Prišli na dom a zabili mi mamu aj otca. Ja som nebol 
doma. Keď som prišiel, už nežili. Pochoval som ich a prišiel som do mesta, kde hrá-
vam na husliach. Z toho žijem, nekradnem.“ 

Hudobník sa lepšie pozrel na chlapca. Bol špinavý a šaty mal roztrhané. Srdce mu 
stislo od žiaľu. Veľmi chlapca ľutoval. 

„Počkaj ma tu!“ povedal Aladár, lebo tak sa hudobník volal. Vrátil sa do hotela a za-
volal ostatných. Tí hneď ako dohrali, vyšli von.

„Čo sa robí Aladár?“ pýtali sa ho. 
„Rómovia, zavolal som vás von, lebo som tu našiel tohto malého chlapca. Porozprá-

val mi o sebe všetko. A ja ho chcem vziať k sebe domov. Čo vy na to?“ 
Porozprával im ako chlapec prišiel o rodičov, aj ako sa mu darí teraz. Rómom tiekli slzy. 
„A čo na to povie Irma, tvoja žena, keď ho dovedieš domov?“ 
„Čo môže povedať? Vychováme ho, ako budeme vedieť. Bude ako bude.“
Zobrali chlapca dnu a zakryli ho, lebo bol taký špinavý, že nemal jedinú nitku na 

sebe čistú.
S biedou prišli domov. Keď sa u Aladára vo dverách ukázali dvaja, namiesto jedné-

ho, Irma pleskla rukami. 
„Koho si to doviedol?“ 
Hudobník porozprával žene o chlapcovi. Irma plakala. Zobliekla chlapca, okúpala 

ho a pohľadala nejaké vhodné šaty, lebo oni chlapca nemali, len dievča, aj to už bolo 
veľké. Keď bol chlapec okúpaný, oblečený a najedený, hudobník chlapca posadil a dal 
mu do rúk husle. „Zahraj, chlapec môj!“ povedal mu. 

Alík, ako sa chlapec volal, zobral husle do rúk a začal hrať. Keď ho Aladár počul, 
plakal. Nielen on, ale aj Irma. 

„Dobrý Bože, tak toto som ešte nepočul. Kto ťa to naučil?“ 
„Môj otec.“ 
„Škoda ho je v tej zemi, keď vedel takto na husliach hrať. No čo už, lepšie nebude. 

Nech je mu zem ľahká.“ 
Uložili chlapca do postele, lebo bol unavený. Na druhý deň ho prišli Rómovia na-

vštíviť.
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Rýchlo si Alík zvykol na cudzích Rómov. S deťmi behal po dvoroch a aj keď mu tie 
všetko nerozumeli, naučil sa ich chápať. Irme bolo lepšie, lebo Aladár bral chlapca 
hrávať. Tak nosili peniaze dvaja. Hrdá bola na Alíka. Kde sa ukázal a zahral, tam si 
ho obľúbili. 

Všetko by bolo dobré, keby Irma jedného dňa neľahla do postele. Nikto nevedel 
prísť na to, čo jej je. Z postele sa nevedela postaviť. Čo sa so mnou robí? Nie raz si 
Irma pre seba povedala: „Zlatý Bože, pomôž mi! Čo som komu urobila, že ma takto 
trestáš?“ Plakávala, že nevie svojej rodine pomôcť. 

Jeden večer prišiel za Alíkom pán učiteľ z mesta. Chcel, aby zahral jeho vzácnej návšteve. 
Alíka s Aladárom doviezol do mesta na voze. Pánom hrali celú noc a tí im aj dobre zaplatili. 
Keď však chceli ísť ráno domov, zistili, že gádžo s vozom je preč. Šli teda do krčmy, že mož-
no tam nájdu niekoho s povozom. Občerstvili sa a hneď na nich padla únava z predošlej 
noci. Alík sa preto rozhodol, že radšej pôjde von, na čerstvý vzduch. Ani sám nevedel, ako 
sa dostal do kostola. Keď videl, kam sa dostal, padol na kolená a začal plakať. 

V duchu sa modlil: „Veľký Bože nehnevaj sa na mňa, za čo sa budem k tebe modliť. 
Pomôž mojej mame, veľmi je chorá. Nikto nevie, čo jej je. Nevie ani z postele zísť. 
Srdce ma za ňu bolí. Je ku mne veľmi dobrá, prijala ma, ako keby som bol jej vlast-
ný, keď ma otec Aladár priviedol. Všetci ma prijali ako vlastného. Modlím sa k tebe, 
Bože, daj vedieť, aby sme na to prišli, čo jej je, aby sme ju mohli vyliečiť. Pomôž nám, 
Bože. Ak chceš, dám môj život za jej. Dám všetko, čo chceš, len bohatstvo nepýtaj, 
lebo to nemám,“ vyplakal sa malý chlapec. 

Keď vychádzal, uvidel pred kostolom starú Rómku ako sedí na zemi. Srdce mu stislo. 
„Bože, koľko biedy ešte na nás dáš? Na nás biednych Rómov?“ pýtal sa v duchu. Išiel 
k nej a hodil jej drobné, čo zarobil večer. „Viac nemám, stará mama, dal by som ti viac.“ 

Stará žena sa na neho pozrela a povedala: „Viem, že nemáš, no máš dobré srdiečko. 
Ale aby to nebolo tak, že si len ty mne dal, dám aj ja tebe.“ 

„Čo mi môžete dať?“ 
„Veľa. Chcel si dať svoj život za mamin. Netreba ani tvoj, ani tvojej mamy. Len urob, 

čo ti teraz poviem. Počúvaj ma dobre! Medzi Rómami, kde bývaš, je jedna zlá žena. Je 
veľmi neprajná a zlomyseľná a práve ona môže za to, že je vaša mamka chorá. Urob, čo ti 
poviem, ale dávaj pozor, veľký pozor! Tá žena urobila strašnú vec. Zajtra, keď ráno vsta-
neš, choď k mame, vezmi ju na ruky a odnes niekam preč. Nikto nemôže ostať v dome! 
Z postele musíš všetko vziať, hlavnice, duchnu, všetko. Počkaj, čo z postele vylezie! Zo-
ber si sekeru, a tou to zabi! Vráť sa do kostola a naber si svätenú vodu. Tou vodou pokrop 
steny domu. Viac také zlo do vášho domu nevstúpi. Potom, keď všetko urobíš, choď do 
trinásteho domu a povedz tej žene, že ešte raz to urobí, vyženiete ju nielen z osady, ale 
aj z dediny. A nikdy ju žiadni Rómovia nezoberú medzi seba. Bude z nej žobráčka.“ 

Keď si chlapec vypočul starú Rómku, poďakoval sa a odišiel. Na druhý deň chla-
pec urobil, čo mu stará žena povedala. A čo z postele vyšlo? Veľký had! Ten bral ich 
mame silu. Keby sa nedozvedel čo má robiť, bola by žena vychudla na kosť a potom 
by zomrela. Had by sa usídlil znova v inej posteli v dome. Všetci z domu by vymreli. 

Keď sa Rómovia dozvedeli, čo tá čarodejnica urobila, vyhnali ju z osady. Dávno 
o nej rozprávali, že nie je čistá, že diabol vošiel do jej srdca. Nikdy viac sa už takéto 
niečo medzi Rómami nestalo.

Alík vyrástol pri Aladárovi a Irme. Bol z neho veľký hudobník. Chýr o hudobníkovi 
sa rozniesol po celej doline. Taký muzikant z neho bol! Oženil sa. Zobral si pekné 
dievča. Nikdy nezabudol, ako mu pomohol jeden hudobník v Maďarsku. Ako ho prijal 
do svojej rodiny. Ako ho naučil, čo treba vedieť, čo je dobrý človek, poctivý. Veríte 
mi? Verte, lebo toto sa naozaj stalo.
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Čardášová princezna
Eva Danišová

Bylo nebylo jedno romské království. V něm spokojeně žili mocný král, moudrá 
královna a malá rozmazlená princezna. Nebylo nic na světě, co by pro ni rodiče neu-
dělali. Protože měla nejraději tanec a hudbu, dali jí jméno Čardáška. 

Léta plynula, král i královna pomalu stárli a princezna vyrostla v neskutečnou 
krasavici. Jednoho dne si ji dali rodiče zavolat a oznámili jí, že nastal čas, aby si vy-
brala ženicha. Král už se nemohl dočkat, až předá kralování, protože už byl unavený 
a toužil po odpočinku. Princezna se ale vdávat nechtěla. Hledala zastání u své chůvy 
a královny, ale ty mlčely, neboť královského rozhodnutí je třeba uposlechnout.

Stará chůva princeznu dobře znala. Věděla, že má raději hudbu a tanec a také jak 
má dobré srdce. Proto ji pohladila po vlasech a řekla: „Když už se vdavkám nevy-
hneš, sama si vyber ženicha. Takového, který bude mít rád to, co ty. Řekni tedy panu 
králi, ať dá vyhlásit, že si vezmeš takového ženicha, který bude hrát, jako by slavík 
zpíval, a tančit jako laně za letního svítání.“

Jak chůva poradila, tak se stalo. Poslové se rozjeli po celém království, aby vyhlásili 
možnost ucházet se o ruku princezny. O její kráse slyšel celý kraj. Nebylo tedy divu, 
že skoro každý mládenec v zemi spěchal na zámek. Byli mezi nimi princové, šlechtici 
i obyčejní chasníci. 

Jeden z princů cestou zabloudil. Dostal se až k zapadlé hájence, kde žil hajný se 
svým synem Ondřejem. Oba se divili, kam se to princ vydal, a ten jim počal vyprá-
vět o krásné princezně Čardášce. Hajný dal princi napít vody, pojíst kousek chleba 
a ukázal mu cestu na zámek. Když se vrátil domů, našel svého syna, jak usilovně 
přemýšlí. „Co tě trápí, synku?“ zeptal se hajný. Ondřej řekl otci, že by také rád viděl 
tu krásnou princeznu. „Nemám sice koně ani krásné šaty, ale umím hrát na housle 
a tančit umím také dobře. Když tančím, ani větvičku nezlomím a při mé hře jsou 
zticha všechna zvířata v okolí. Chtěl bych se pokusit tu krásnou princeznu aspoň za-
hlédnout.“ Otec svému synovi v cestě nebránil a řekl mu, že co se má stát, stane se. 

Princezna Čardáška byla mezitím čím dál smutnější. Ani jeden z nápadníků nebyl 
takový, jakého by chtěla. Ondřej přišel na zámek jako poslední. Princezna měla sklo-
pené oči a zklamanou tvář. Přesto ale byla nejhezčí dívkou, jakou kdy viděl. Pěkně 
pozdravil a polehoučku začal hrát na své housle. Při tónech vycházejících z jeho 
nástroje všichni utichli úžasem. Princezna ještě nikdy tak nádhernou hudbu nesly-
šela. Potom začal Ondřej tančit. Jeho kroky byly lehké, jako by ani nestoupal na zem. 
I jeho tanec byl nejlepší za všech. Už už se chtěla k Ondřejovi přidat, když vtom do 
sálu přiletěly dvě holubičky. Dováděly u stropu, až jedna z nich narazila do zdi. Jak 
to Ondřej spatřil, přestal tančit a snažil se holubičce pomoci. V tu chvíli princezna 
Čardáška věděla, že je Ondřej tím pravým. Poznala, jak je laskavý a hodný. 

A tak byla nakonec šťastná, že se bude vdávat. I celý zámek s její volbou souhla-
sil. Od té doby housle nechybí v žádném romském království. Ondřej s princeznou 
Čardáškou žili hodně let a na jejich společné cestě je vždy provázely tanec a hudba. 
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E Čardaška
Eva Danišová

Kaj has, kaj na has jekh romano kraľovstvos. Dživenas penge odoj šukares, o zoralo 
kraľis, e goďaver kraľovňa the lengeri princezna, sava igen rado dikhenas.

Kerenas savoro, so kamelas, ňič pre luma lenge na has pharo vaš lake te kerel 
u vašoda sas guľarkerďi. E princezna nekfeder khelelas the šunelas o bašaviben, ta la 
chudle te vičinel e Čardaška.

O berša džanas, o kraľis the kraľovňa imar phurile the princezna bariľa the has 
igen šukar. Jekh ďives la o kraľis the kraľovňa vičinde the phende lake, kaj te dikhel 
pal varesavo pirano, savo la lela romňake. O kraľis imar na birinelas te rajarel, ta 
kamelas, kaj te lakero rom hin o kraľis. Kajča e princezna na kamelas te lel vera. 
Mangelas la da, la džuvľija, so pal late bajinelas, aľe jon na phende ňič, bo so phenel 
o kraľis, oda kampel te kerel. 

E phuri džuvľi, so pal late bajinelas, la princezna mištes prindžarelas. Džanelas, 
hoj igen kamel o bašaviben the o kheľiben, the tiš džanelas, sar lačho jilo la prin-
cezna hin. Thoďa lake o vast pro bala the phenďa lake: „Te imar musaj te les vera, ta 
tuke rode korkori le romes. Kide tuke avri ajse romes, savo kamela o bašaviben the 
o kheľiben, avka sar tu. Phen le kraľiske, mi del avri te vičinel, hoj leha ajse romes, 
savo bašavela sar te giľavelas o čirikloro, o slavikos, the khelela avka sar o laňki tosa-
ra andro ľinajeskero ďives, kana džal o khamoro avri.“ 

Sar e phuri džuvľi phenďa, avka has. O bičhade džanas pal o kraľovstvos the viči-
nenas avri, sar kampel te mangel la princezna romňake. Sako šunďa sar e princezna 
hiňi šukar, ta maj savore terne siďarenas pre diz. Has maškar lende o princi, o bare 
raja the o murša le gavendar. 

Jekh princos našaďa le dromeha perdal o veš. Avľa ko cikno kheroro andro veš, kaj dži-
velas o vešeskero le čhaha, has leske nav Ondrejis. So duj pen čudaľinenas, kaj o princos 
avľa the kaj džal. O princos lenge chudľa te del duma pal e princezna Čardaška. O vešes-
kero diňa le princos te pijel, koter maro the sikhaďa leske o drom pre diz. Sar aviľa andro 
kher, dikhľa, hoj leskero čhavo duminel. „So hin tuke pro jilo?“ phučľa lestar. O Ondrejis 
phenďa le dadeske, hoj tiš kamel te dikhel la princezna. „Nane man graj, nane man šukar 
uraviben, aľe džanav te bašavel pre lavuta the te khelel džanav mištes. Sar khelav, ta 
mek ča kaštoro na phagav the te bašavav savori dživirina andro veš hin cicho. Kamavas 
bi le savorenca choča te dikhel la šukara princezna.“ O dad na kamelas le čhaske te kerel 
o pharipen the phenďa leske: „So amen užarel, avka oda ačhela.“ 

La princeznake has imar igen pharo. Ňiko lake na pejľa andre dzeka. O Ondrejis 
aviľa pre diz sar agorutno. E princezna dikhelas pre phuv, na asalas, aľe o Ondrejis 
mek kajsa šukara čha ňigda šoha na dikhľa. Šukares phenďa lačho ďives the poloko-
res chudľa te bašavel pre lavuta. Sar chudľa te bašavel, ta savore džene ačhile cicho. 
E princezna mek šoha ajso šukar bašaviben na šunďa. Paľis chudľa o Ondrejis te 
khelel. O pindre leske džanas korkore, dičholas, sar te na thovenas o pindre aňi pre 
phuv. Leskero kheľiben has nekhfeder maškar savore. E princezna imar imar kame-
las leha jekhetanes te khelel, te androda urňisaľile andre sala duj čirikle. Urňisaľonas 
tel e povala, the jekh lendar prosto andro baro zoralo cilo. Sar oda o Ondrejis dikhľa, 
ta chudľa le čirikles te ratinel. E princezna, sar kada dikhľa, ta maj džanelas, hoj 
o Ondrejis hin nekhfeder. Dikhľa, savo les hin lačho jilo. 

Pro agor has igen rado, hoj lela e vera, the savore andro kraľovstvos has rado. 
Akorestar e lavuta hiňi andre savore romane kraľovstva. O Ondrejis th`e princezna 
dživenas jekhetane but but berša the andre lengero dživipen has sa o kheľiben the 
o bašaviben. 
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Jak šel Pavlík hledat bohatství a štěstí
Lajla Žigová

Byla nebyla jedna pěkná vesnička a v ní bydlela velká romská rodina. S gádžema tam 
Romové vycházeli moc dobře. Chodívali vyhrávat a tancovat do jedné malé hospůdky. 
Někteří z mladých si už našli děvče či chlapce, někteří už měli i malé děti. Všichni ti 
mladí neměli právě snadné živobytí, ale byli spokojení a na nic si nestěžovali.

Pavlík žádnou dívku neměl, byl trochu jiný než ostatní. Přesto moc šťastný nebyl, 
chtěl od života něco víc. Toužil být bohatý. Ne proto, že by zvlášť miloval peníze, ale 
když viděl, jak jsou jeho rodiče chudí, přál si mít tolik peněz, aby jim mohl dopřát 
vše, co by jim na očích viděl.

Jednoho dne, to už bylo chlapci devatenáct let, řekl rodičům, že půjde do světa. Že 
by chtěl poznat, jak to chodí jinde, a také vydělat trochu peněz. Když to maminka 
slyšela, rozplakala se. Její prostřední synáček odejde, co si jen bez něho počne!

Otec mu povídá: „Pavlíku, víš, co děláš? Na světě nejsou jen dobří lidé. Když tě po-
tká nějaké neštěstí, kdo ti pomůže, když u sebe nebudeš mít své blízké?“ Ale poznal 
na synovi, že je rozhodnutý. Nezbude nic jiného, než mu na cestu popřát štěstí. Oba 
rodiče dobře věděli, že se Pavlík odmalička odlišoval. Jeho sourozenci se rádi bavili, 
učit se moc nechtěli, ale Pavlík byl nejraději doma a četl knihy. Ještě jednou mu zku-
sili cestu rozmluvit, ale marně. Ať tedy jde a pozná svět, jak si přeje.

Když nadešel den odchodu, maminka mu s pláčem nachystala vše potřebné na 
cestu. Všichni byli smutní, i Pavlíkovi bylo těžko u srdce, měl rodiče moc rád, přesto 
chtěl zkusit ve světě štěstí. Tak se tedy vydal na cestu.

Šel dlouho předlouho, ulehal tam, kde na něj přišlo spaní. Cestou si povídal se 
zvířaty a poslouchal ptáky. Až jednoho dne došel do velkého města. Tolik lidí pohro-
madě ještě neviděl. Sedl si na lavičku a pozoroval kolemjdoucí. Zaujala ho mezi nimi 
mladá romská dívka. Stála tiše na rožku, jen když kolem ní někdo prošel, o něco ho 
požádala. Pavlík ji delší dobu pozoroval a vtom si všiml, že jí několik lidí dalo drobné. 
Nemohl tomu uvěřit. Taková dívenka a žebrá! Jak je to jen možné? A tak vstal a šel 
za ní. Chtěl jí dát peníze, aby mohla jít namísto žebroty domů. Když ho ale děvče 
spatřilo, zastydělo se, poznalo totiž, že chlapec je také Rom. 

Pavlík jí podal nějaké mince a zeptal se jí: „Kde máš rodiče?“ „Tatínek je doma 
s maminkou, je těžce nemocná, a tak se o ni stará,“ odpověděla. „Ty jsi tu každý den? 
Tvůj otec nepracuje?“ pokračoval dál Pavlík. „Ne, je s maminkou a já musím shánět 
peníze na jídlo.“ Pavlík se už raději na nic neptal, bylo mu jí líto. Cestou pryč ale na 
dívku nepřestával myslet.

Jak tak šel, celý unavený, po cestě naproti němu kráčí stará Romka. Vypadala jako 
babička z pohádky. „Přeji krásný den,“ oslovil ji Pavlík. „I tobě, Pavlíku, i tobě,“ od-
pověděla. Pavlík zůstal stát jako opařený. „Odkud znáte mé jméno?“ ptá se. „Ále, 
ptáčkové si o tobě cvrlikali.“ Pavlík nevěřil svým uším, přesto se ptal dál: „A co ještě 
říkali?“ Babička se usmála a povídá: „Štěbetali si o tom, že tě potká velké štěstí.“ Pav-
lík si hned pomyslel, že to štěstí budou peníze, kvůli kterým odešel do světa. Ještě 
se jí chtěl na něco zeptat, ale už byla daleko.

Pomalu se stmívalo, a tak si začal hledat místečko, kde by složil hlavu. Našel si 
v lesíku pěkný strom, sedl si pod něj a hned usnul. Zdál se mu krásný sen, že v lese 
našel hromadu peněz. Když ale ráno vstal, sen už si nepamatoval. Za to měl ukrutný 
hlad, jak rád by si dal něco k snědku. Hledal po kapsách, ale žádné peníze už neměl. 
Dal je přeci té žebrající dívce. „No nic, půjdu si najít nějakou práci,“ řekl si rozhodně.

A tak šel, šel, až se před ním objevil krásný velký dům. Zaklepal a přišel mu otevřít 
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pan domácí. Pavlík pěkně pozdravil a požádal o práci. Když se na něj muž podíval, 
hned řekl, že nikoho nepotřebuje. Viděl, že je Pavlík Rom, tak ho nechtěl vzít, tře-
baže by se mu pomocník hodil. Vtom chlapec povídá: „Pane, nemusíte se bát, jsem 
dobrý člověk, jen si chci vydělat nějaké peníze na jídlo.“ Domácí se na něj pozorněji 
zadívá a praví: „Nu dobře, budeš pracovat na dvoře, můžeš nasekat dříví, támhle máš 
sekeru.“ Pavlík ji hned popadl a pustil se do práce. 

Pán mu později donesl něco k jídlu a spát že má ve stodole. Unavený Pavlík po ce-
lém dni usnul jako batole, ale ještě než ho přemohl spánek, přemýšlel, kde a jak by 
mohl vydělat tu spoustu peněz. Když usnul, zdál se mu znovu sen o tom, že našel 
v lese kupu dukátů. 

Když se ráno probral, na sen už tentokrát nezapomněl. Dobře se najedl a šel zase 
sekat dříví. Večer se ale Pavlík místo spaní vydal do lesa. Usedl pod strom a přemýš-
lel o svém snu. Když tak hloubal, zaslechl najednou krásně zpívat ptáčka. Podíval se 
vzhůru na něj a ten zase shlédl na Pavlíka. Vtom začal cvrlikat píseň, které Pavlík 
rozuměl. Zpíval: „Když chceš spoustu peněz nalézt, musíš mi své štěstí přinést.“ 
A pořád dokola. Ale Pavlík nevěděl, co tím ptáček myslí. 

Už se rozednívalo, když se vracel zpátky do domu. Nešel ale spát a hned se opět 
vrhl na práci. Pán viděl, jak je pilný, tentokrát mu tedy dal i nějaké peníze. Pavlík se 
rozhodl koupit za ně něco hezkého pro maminku a vydal se proto druhého dne po 
práci do města. 

Sháněl se po něčem, co by se jí líbilo. A vtom koho nevidí! Kolem něj jde romská 
dívka, co tu minule žebrala. Pavlík ji zastavil a začal se vyptávat, jak se vede její 
matce. Děvče mu ale smutně odpovědělo, že zemřela a tatínek že si našel jinou ženu. 
Trápila se, maminka jí tolik chyběla. Vzal ji proto za ruku, posadili se opodál na la-
vičku a dlouho si povídali. Pavlíkovi se dívka líbila, nebyla sice zrovna nejkrásnější, 
ale zato byla moc hodná. Když mluvila, oči jí jen zářily. A tak co se nestalo? Pavlík 
se do ní bláznivě zamiloval. Od té doby za ní každý den po práci chodíval do města.

Tak to šlo několik měsíců. Přestože byl šťastný, že našel lásku, stýskalo se mu po 
rodičích. Jak se má ale vrátit zpátky domů, když ještě nemá žádné peníze, přemítal. 

Jednou se mu opět zdálo o ptáčkovi. Na druhý den k večeru se ho tedy vypravil 
hledat do lesa. Zavolal na něj a už byl ptáček tu. „Jaké štěstí ode mě chceš? Já přece 
nic nemám,“ povídá mu Pavlík. Na to se ptáček rozezpíval: „Máš štěstí, máš, svou 
lásku mi dáš. Dobře ti zaplatím!“ Pavlík hned pochopil, že po něm chce jeho dívku, 
už tenkrát ptáček určitě věděl, že se znovu sejdou a zamilují se do sebe. „Ale to já 
neudělám! Nač mi budou peníze, když kvůli nim přijdu o své děvče?“ a řekl ptáčkovi, 
ať si peníze nechá, že o takové on nemá zájem, a vrátil se zpátky k pánovi.

Co se ale nestalo! Hospodář nikde, jeho žena nikde, v sednici prázdno. Potom ale 
zahlédl, že za domem sedí stará romská babička, kterou před časem potkal. Zamířil 
k ní, už zdálky se na něj smála a volala: „Tak, Pavlíku, už jsi našel své štěstí?“ „Ano, 
našel jsem totiž lásku. Ale kam se všichni poděli? Kde je pán a co ty tu děláš?“ „Pán 
odešel pryč i s celou svou rodinou. Je to můj syn a jen kvůli mně tě vzal k sobě, abys 
u něj pracoval. Dům si můžeš nechat, můžeš si s ním dělat, co chceš, a ať jsi v něm 
šťasten a zdráv. Jsem čarodějka, ale dobrá čarodějka. Nemusíš se mě bát. Znám tě 
už odmalička, věděla jsem o všem ve tvém životě. Když jsi z domova odešel hledat 
bohatství, věděla jsem, že to děláš kvůli mamince a tatínkovi, tak jsem si řekla, že 
ti pomůžu.“

Jak to všechno Pavlík vyslechl, ne a ne uvěřit svým uším. Nevěděl, co na to má říct, 
a tak babičce jen pěkně poděkoval. Na to se s ním stará žena rozloučila, že má ještě 
jinde nějakou práci, a odešla. Pavlík náhle v domě osaměl. Stále nechtěl věřit, jaké štěs-
tí ho potkalo. Pracoval tady, spával ve stodole, a teď je ten velký krásný dům jen jeho.
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Když ráno vstal, první, co udělal, bylo, že utíkal za svou milou. Pověděl jí, co se sta-
lo. Dívka ale posmutněla, myslela si, že když je teď Pavlík bohatý, nebude ji už chtít. 
Ale mýlila se, to ona byla jeho velké štěstí!

Vzal ji do svého nového domova a tam společně přemýšleli, co budou dělat. Nako-
nec se rozhodli − dům za velké peníze prodali a vrátili se zpátky domů za Pavlíkový-
mi rodiči. Jak byl chlapec šťastný, když je opět uviděl! A ještě si k tomu přivádí jak 
bohatství, tak štěstí!

Sar gejľa o Paľis o barvaľipen  
the bacht te rodel
Lajla Žigová

Kaj has, kaj na has jekh bari romaňi fameľija. Bešelas andro jekh šukar gavoro. Dži-
venas odoj but terne manuša, le gadženca džanas avri igen lačhes. O terne odoj phir-
kerenas te bašavel the khelenas andre jekh šukar karčmica. Varekas lendar imar has 
čhaja th`o murša, so lenca dživenas, varekas has the o čhavore. 

Aľe le Paľis mek na has ňisavi čhaj, o Paľis has čepo aver. Ole terne savore dživenas 
ča ajso dživipen, na sas igen barvale. Aľe pre aver sera dživenas bachtales, jekhe avres 
ňigda na phenenas džungalo lav. O Paľis aľe na has but bachtalo, le dživipnastar ka-
melas vareso buter. Kamelas te jel barvalo. Na vašoda, kaj kamelas but but love, aľe 
dikhelas, hoj e daj th ó dad hine igen čore, ta kamelas, kaj les te avel ajci love, kaj lenge 
šaj te cinel savoro, so ča lenge pro jakha dikhela. 

Ta jekhe ďiveseste, imar has le Paľiske dešueňa berš, phenďa la dake the le dadeske, 
hoj džala andro svetos, hoj kamel te prindžarel, sar oda the avrether phirel, u hoj ane-
la khere pherdo love. Sar kada e daj šunďa, takoj chudľa te rovel! Lakero maškarutno 
čhavo kamel te džal het, so bijal leste čori ča kerela!

O dad leske phenďa: „Paľi, džanes, so kames te kerel? Andro svetos nane ča lačhe, aľe the 
nalačhe manuša. Te pes chudeha andro bibacht, ko tuke ča šegetinela, te tuha ňiko pašuno 
na avela?” Aľe o dad pre peskero čhavo prindžarďa, hoj hin imar rozgindo, hoj leske na 
ačhela ňič aver, ča e bacht leskere čhaveske pro drom te del. E daj th`o dad džanenas, hoj 
o Paľis has imar le ciknovarbatar čepo aver. Leskere pheňa th`o phrala pes rado bavinenas, 
te sikhľol but na kamenas, aľe o Paľis avri but na phirelas, feder khere genelas o genďa. 
Mek paľis jekhetane bešle paš o skamind u kamle les ole dromestar te kerel tele, aľe na 
džalas oda. Pro agor le Paľiske phende, hoj leske achaľon, ta mi džal, mi prindžarel. 

Sar avľa oda ďives, e daj leske rovibnaha richtinďa savoro, so leske kampelas pro 
drom. Savore džene khere has pharejileskere, the th`e Paliske sas pharo, bo savoren la 
fameľijatar igen rado dikhelas, th ávka kamelas te džal. Sar les imar savoro has, gejľa. 

Džalas igen dur, but ďives, sovelas odoj, kaj pre leste o soviben džalas. Pal o drom 
vakerkerlas le džvirinenca the le čiriklenca. Dogejľa andre jekh bareder foros. Ajci 
manušen mek jekhetane na dikhľa. Ta bešľa odoj pre lavkica u dikhelas pro manuša. 
Paľis leske o jakha pejle pre jekh romaňi terňi čhaj, so terďolas andro kutos. Te kha-
tar late džanas varesave manuša, vareso lendar mangelas. Sar thovelas but jakha pal 
late, dikhelas, hoj vajkeci džene lake davkeren o churde. Našťi oleske paťalas! Ajsi 
terňi čhaj u žobrinel! Ta sar oda? Ušťiľa u gejľa pal late. Kamelas ola čhake te del va-
resave lovore, mi šaj džal imar khere. Sar le Paľis dikhľa odi čhaj, čepo ladžalas, bo 
prindžarďa, hoj the jov hino romano čhavo. 
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O Paľis lake diňa vajkeci love u phučel latar: „ Kaj tiro dad th`e daj?” E čhaj phenel: 
„O dad khere hino la dajoraha, bo but nasvaľi hiňi, mušinel pal late te bajinel.” O Paľis 
phenel: „Tu kadej avka keres sako ďives? Tiro dad aňi buťi na kerel?” „Na, na kerel, ča 
la daha hin khere, me mušinav te zakerel pro maro.” O Paľis imar na phenďa ňič, bo 
leske pharo has pal odi čhaj. Gejľa het u pal o drom leske oda furt džalas andro šero. 

Sar džalas le dromeha u imar zuňimen has, anglal leste džal jekh phuri romňori. 
Dičholas avri sar varesavi baba andal e paramisi. O Paľis lake phenďa: „Lačho ďives 
tumenge.“ E baba odphenďa: „The tuke, Paľi, the tuke.” O Paľis ačhiľa sar labardo 
u phučel: „Khatar džanen miro nav?” „O čirikle pal tu vakerenas,” phenel e baba. 
O Paľis na paťalas oleske, so šunďa, th ávka mek phučel: „No, so mek pal ma phene-
nas?“ E baba asanďa u phenel: „Vakernas pal oda, hoj bari bacht arakheha.” O Paľis 
korkoro peske polokes phenel, hoj odi bacht ena ole love, so avľa te zakerel andro 
svetos. Mek hazdľa o šero u kamelas vareso te phučel, aľe e baba has imar dur. 

Imar has kijaraťate, kamelas varekaj o šero te thovel, ta rodelas peske varesavo 
thanoro. Pre bacht has ňilaj, ta na mušinďa te daral, hoj leske ela šil. Bešľa peske 
andro veš paš o kašt u takoj zasuťa. Suno leske džalas. Oda suno has igen šukar, hoj 
arakhľa andro veš but love. Tosara ušťel, pr̀  oda suno bisterďa. Has bokhalo, kamelas 
vareso te chal, rodelas pal o žebi, aľe o love les imar na has ňisave. Andro šero leske 
avľa, hoj savore love diňa ola čhake, so žobrinelas. „No, ňič, džav peske varesavi buťi 
te arakhel,” phenďa o Paľis.

Ta džalas, džalas u anglal leste has jekh šukar baro kher. Durkinďa, te phundravel 
avľa o raj. O Paľis šukares lačho ďives phenďa u mangelas e buťi. Sar pre leste o raj di-
khľa, takoj phenďa, hoj na kamel ňikas. Dikhľa, hoj o Paľis hin o romano čhavo, ta na 
kamelas les te lel, hjaba varekas leske kampelas. U o Paľis leske phenďa: „Na mušinen 
mandar, raje, te daral, som lačho manuš, ča kamav te zarodel o lovore, bo bokhalo 
som.” O raj pre leste dikhľa u phenďa leske: „Ta lačhes, kereha buťi pre dvora, o kašta 
čhineha, odoj le o tover.” O Paľis maj chudľa o tover andro vast u gejľa te kerel. 

O raj leske anďa varesavo chaben u te sovel les bičhaďa andre šopa. O zuňimen 
Paľis zasuťa sar ciknoro, aľe mek sar zasuťa, ta andro šero leske džalas, sar u kaj šaj 
ole bare love te zakerel. Zasuťa. Suno leske džalas pale pal oda, hoj arakhľa but love 
andro veš. 

Sar tosara phundraďa o jakha, pr̀ oda suno imar na bisterďa, ačhiľa leske andro 
šero. Gejľa, čhinďa pherdo kašta u mištes chaľa. O raj has lačho manuš. Raťi aľe 
o Paľis na gejľa te sovel, gejľa andro veš. Odoj peske bešľa u duminelas pr óda suno. 
Sar avka duminelas, šunel, sar o čiriklo šukares giľavel. Dikhel pr óda čiriklo u jov 
dikhel pro Paľis. Ňisostar ňič chudľa oda čiriklo te giľavel giľi, aľe avka, hoj oleske 
o Paľis achaľolas. Giľavelas: „Te kames bare love te arakhel, mušines mange tiri bacht 
te anel.” U kada giľavelas sa het. Aľe o Paľis na džanelas, savi bacht majinel te anel. 

Gejľa pale ko raj, maj imar ďives has, ta aňi te sovel na gejľa, aľe chudľa te kerel buťi. 
O raj dikhľa, hoj oda romano čhavo buťakero hino, ta diňa les vajkeci lovore. O Paľis 
kamelas vareso la dajorake te cinel, ta gejľa andro foros. 

Dikhelas pal vareso, so bi šaj cinelas. U so na dikhel, khatar leste džal odi romaňi 
čhaj, so akor žobrinelas. O Paľis la zaačhaďa, bo kamelas latar te phučel, sar hin lakera 
dake. Ta phučľa u e čhaj leske phares phenďa, hoj e daj muľa u o dad peske arakhľa avra 
romňa. Has lake igen phares pal e daj. Bešle penge pre lavkica u vakerenas. Le Paľiske 
pes odi čhaj pačinelas, na has odi nekšukareder čhaj, aľe has igen lačhori. O kale jakha 
lake ča labonas, sar vakerelas. So pes na ačhiľa, zakamaďa pes andre late. Akorestar 
phirelas sako ďives pal late andro foros u maškar oda kerlas buťi kijo raj.

Avka oda has vajkeci čhon. O Paľis has bachtalo, hoj o kamiben arakhľa, aľe has 
pharejileskero pal peskro dad th`e daj. Aľe sar šaj te džal pale khere, te les love nane. 
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Jekhvar, sar zasuťa, pale leske džalas suno pal oda čiriklo. Dujto ďives kija raťi gejľa 
andro veš u rodel le čirikles. Vičinel pre leste u maj les dikhľa. Phučel lestar: „Savi 
bacht mandar tu kames? Sem ňič man nane!” O čiriklo chudľa te giľavel: „Hin tut 
bacht, hin tut, peskro kamiben mange an. Bare love tuke vaš les dava.” Imar o Paľis 
achaľiľa. O čiriklo kamel, kaj leske te anel la čha, jov imar akor džanelas, hoj pes 
pale arakhena u hoj zakamavena pes andre peske. „Aľe oda me našťi kerav, pre soste 
mange ela barvaľipen, te peskro kamiben našavava?” Le čirikloske phenďa, hoj peske 
te mukhel ole love, hoj ajse love jov na kamel. O Paľis gejľa pale kijo raj. 

Aľe so pes na ačhiľa! O raj ňikhaj, leskri romňi ňikhaj, andro kher ňiko. Paľis di-
khel, pal o kher bešel odi phuri romaňi baba, so la akor dikhľa, sar džanelas leskero 
nav. Odi, so avri dičholas sar e baba andal e paramisi. Dilino olestar ačhiľa. Avel 
kije baba, joj pre leste imar asal: „Ta so, Paľi, sar sal, arakhľal peskri bacht?” O Paľis 
phenel: „Arakhľom, o kamiben arakhľom, aľe kaj hine savore? Kaj o raj u so tu adaj 
keres?” E baba phenel: „O raj gejľa savorenca het, jov hino miro čhavo u ča perdal 
mande tut iľa ke leste andre buťi. Kada kher peske mukh, ker leha, so kames, ačh 
bachtalo the sasto. Me som e striga, aľe lačhi striga, ma dara, džanav tut imar le 
ciknorestar u džanavas pal savoro andre tiro dživipen. Te gejľal andal o kher vaš 
o barvaľipen, džanavas, hoj oda keres ča vaš tiro dad th`e daj, ta phenďom mange, 
hoj šegitinava tuke.”

O Paľis našťi paťalas oleske, so šunďa. Na džanelas, so lake te phenel, ta ča paľiker-
ďa lake. E striga leske phenďa, hoj mušinel mek te džal avrether, hoj mek buťi la hin. 
O Paľis ačhiľa andro kher korkoro. Na achaľolas oleske, so pes ačhiľa. Kerelas kadej 
buťi, sovelas andre šopa u akana hin oda šukar baro kher leskro. 

Tosara, sar ušťiľa, peršo, so kerďa, has, hoj denašelas pal peskero kamiben. Savoro 
lake phenďa. E čhaj aľe ačhiľa pharejileskeri, bo duminelas, hoj la o Paľis imar na ka-
mela, bo akana barvalo hino. Aľe na has oda čačipen. Sem joj has leskri bacht! 

Iľa la peha andro kher u gondoľinenas, so kerena. Paľis pr óda avile. O kher biken-
de vaš bare love u gejle pale khere pal leskero dadoro the leskeri dajori. Ta avka has 
o Paľis bachtalo! Anel khere sar bare love, ta bari bacht!
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Regína a víly
Iveta Kokyová

Přišla na svět malá holčička. Dali jí jméno Regína. Dítko to bylo usměvavé, hravé 
a sršelo životem. Celé dny výskala, rukama i nohama máchala ve vzduchu, koulela se 
po postýlce, a když usínala, předla si bezstarostně jako malé kotě. 

Z Regíny vyrostla malá slečna. Běhala po lukách, skláněla se ke květinám pro jejich 
vůni a smála se stejně, jako když byla malé miminko. Začínala si ale všímat posměš-
ků dětí. Vadilo jí, jak ji pořád pošťuchují. Byla pro ně příliš snadným terčem, protože 
na rozdíl od nich nemluvila. Snad si i mysleli, že jim nerozumí. Ale Regína odezírala 
každé urážlivé slovo a narážku z jejich rtů. 

Narodila se s velkým darem lásky ke všemu živému. Nikoho neodsuzovala, s kaž-
dým se přátelila a milovala přírodu. Kde jí ale bylo naděleno, bylo jí jinde ubráno. 
Neznala proto zpěv ptáků, nikdy neslyšela, když jí maminka zpívala, ani posměšky 
dětí. O to víc se jí ale dotýkaly. 

Po celé dětství ji Bůh sledoval. Když si jednoho dne řekl: „Ta dívenka si zaslouží, 
po čem touží,“ obdaroval ji smyslem, který nikdo z lidí nemá − rozumět řeči zvířat.

Regína vždy trávila nejvíce času se svou milovanou kočičkou Sorynkou, které se 
svěřovala a povídala si s ní často dlouhé hodiny. Jen ona znala Regínino nitro, pocity, 
trápení a touhu po tom, aby slyšela. 

Jednoho dne děvčátko sedělo u okna, když uslyšelo, jak k němu kdosi promlouvá. 
„Co se to děje? Já snad rozumím zvířecí řeči!“ a objala samou radostí svou kočičku 
tak pevně, že ji málem přidusila.

Regínino trápení se ale stále stupňovalo, a proto se Sorynka po tolika letech od-
hodlala dívence prozradit velké tajemství. „Nadešel ten správný čas, kdy ti musím 
říct o kouzelném místě, které uzdravuje nejen nás zvířata, ale i vás lidi,“ řekla Soryn-
ka. Té kdysi dávno o takovém místě vyprávěla její kočičí babička, kterou kouzelné 
místo vyléčilo ze slepoty. Přestože kočka věděla, že na oplátku bude muset Regína 
vrátit Bohu dar, který jí byl dán, a nebude již zvířatům rozumět, vyprávěla jí dál 
o lese, kde tančí víly, jejichž zpěv léčí. Ten, kdo se k nim přiblíží, bude zdráv. 

Regína neváhala ani minutu. Touha po sluchu ji přiměla vydat se na dlouhou cestu 
v doprovodu své věrné kočky. A tak druhý den brzy ráno vyrazily. 

Dlouhá pouť ji tak unavila, že usnula pod jedním stromem. Kočička Regínu ovinula 
svým hebkým kožíškem a po chvíli spala už i ona. 

Nastala hluboká noc, když vtom se obloha rozsvítila. Dívenka se probudila a sledovala 
pestré barvy nad sebou. Nevěřila svým očím. Všude zpívaly a tančily víly. Kolem nich 
skotačila také všechna lesní zvířata a skřítkové. Regína nevěděla, jestli se jí vše jen nezdá. 

Najednou ale zjistila, že se nemůže hýbat, zamotala se jí hlava a rozhučelo se jí 
v uších. Postupně vnímala každý tón silněji a silněji. „Já slyším! Můj milý Bože, já 
slyším!“ rozkřičela se. Srdce se jí z té obrovské radosti divoce rozbušilo. V okamžiku, 
kdy se jí sluch navrátil, krásné barvy, víly, lesní zvěř i skřítkové zmizeli. Pohlédla na 
Sorynku čekajíc, že k tomu něco dodá. V tu chvíli si ale uvědomila, že ztratila dar, 
který jí Bůh nadělil. Byla smutná i veselá zároveň. Smutná z toho, že už nebude ro-
zumět své kamarádce, a veselá proto, že konečně slyší. 

Mlčky se s kočičkou vydaly domů. Regína smutnýma očima sledovala Sorynku, zda 
bude přicházet nějaké znamení, které by jí dalo najevo, že se jí schopnost rozumět 
zvířecí řeči navrací. Ale marně. 

Během cesty se často zastavovaly. Jak líbezně hráli cvrčci své písně, jak pod kaž-
dým krokem zapraskaly větvičky, jak hladí vánek koruny stromů a jak s nimi roz-
mlouvá! Nad hlavami jim přelétl výr. Regína jeho šelest slyšela poprvé. 
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Když přišly domů, maminka nemohla samou radostí popadnout dech. Pevně Regí-
nu objala a přitiskla si ji k hrudi. Maminčino srdce divoce bušilo, po tváři jí stékaly 
slzy a polibky hřály Regínino čelo. V tu chvíli si dívka uvědomila, že tisíce matčiných 
posunků nikdy nevyjádřily to, co nyní projevila jedním objetím. Její prosby dnes 
byly vyslyšeny. Tolik let si maminka přála, aby se stal zázrak. A Regína teď konečně 
uslyší její zpěv.
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Hnedý Cigán, čierny pes
Karol Lazár

Pred mnohými rokmi žili Rómovia v starej Indii. Nikto ich nerozlišoval, žili v jed-
nom kmeni. Živili sa predovšetkým kováčstvom a hudbou. Boli ako každý iný kmeň. 
V tých časoch pôsobilo na svete veľa čarodejov a mágov. Veštili ľuďom budúcnosť.

V krajine žila aj jedna veľká panovníčka, ktorú môžeme volať napríklad Ester. Ob-
klopovala sa hvezdármi a kúzelníkmi, lebo verila, že jej raz pričarujú potomka. Roky 
však ubiehali a ona bola stále sama. Mágovia jej neboli schopní pomôcť. V jeden 
krásny slnečný deň sa Ester rozhodla, že sa pôjde pozrieť medzi ľud, na trhovisko. 
Blúdila hore dolu tržnicou a v tom jej padla do oka stará žena, ktorá sedela na okraji 
tržnice. Mala oblečené krásne šaty, ktoré boli posiate pestrofarebnými kvetmi. Hla-
vu jej zdobila červená šatka uviazaná vzadu do uzla a dlhé vlasy biele sťa sneh, jej 
siahali až po plecia. Bolo zrejmé, že panovníčku výzor starej ženy očaril. Stála tam 
ako soľný stĺp a nezmohla sa ani na slovo. „Kto si?“ Opýtala sa Ester po chvíli stareny. 
Tá sa na ňu pozrela a vraví: „Ja som Gizela z kmeňa Rómov a viem, čo ťa trápi, pani 
moja. Chcela by si dieťa, krásne ako krv a mlieko. Už som ťa dávno čakala. Mám pre 
teba také bylinky, že do jari porodíš krásneho syna.“ „Si odvážna, keď si trúfaš na to, 
čo nedokázali moji najlepší kúzelníci a mágovia počas dlhých rokov. Dobre teda. Ale 
ak ma sklameš a nesplníš čo sľubuješ, dám ťa rozštvrtiť a hodím ťa besným psom. 
Ak sa však tvoje slová naplnia, budeš sedieť po mojom boku do konca svojho života 
a ľudí z tvojho kmeňa budú všetci uznávať, “ sľúbila panovníčka Ester. Gizela sa teda 
odobrala do jej veľkého a krásneho domu. 

Počas troch dní jej miešala odvary, aké ešte pani v živote nepila. Hlava sa jej krútila 
a nespala tri noci. Keď Gizela skončila, vzala panovníčku za ruku a vraví: „ Náš Pán je 
dobrý a tebe dal dar, ktorý dostaneš v deň letného slnovratu.“ Pani plná očakávania 
sa s ňou rozlúčila. To, čo sa udialo u pani Ester sa však donieslo do uší aj mágom, 
ktorí sa však vôbec nepotešili, ba naopak, boli strašne rozčúlení. Keby sa to všetko 
podarilo, prišli by o svoje privilégiá. Najuznávanejší z mágov, Chačarap, sa teda vy-
bral za paňou do jej domu. „Čo to robíš pani moja, veď tá hlupaňa ťa chce skántriť. 
My, veľkí mágovia by sme predsa museli o takých bylinkách vedieť.“ „Počkajme do 
slnovratu, a potom sa uvidí,“ odpovedala čarodejníkovi pani. 

Čas plynul a pani pomaly priberala a priberala. Mágom to však vôbec nebolo po 
chuti a kuli plány, ako by si svoje miesta udržali, pretože tušili, že sa predpoveď 
naplní. 

Večer pred slnovratom mali plán hotový. Vkradli sa panej do domu a čakali, čo sa 
bude diať. Presne o polnoci začala mať strašné bolesti, kričala o pomoc a zmietala sa 
vo veľkých kŕčoch. Zrazu však nastalo ticho a izbou sa rozozvučal detský plač. Pani 
to však nevedela, lebo upadla do bezvedomia. Porodila krásneho zdravého chlapčeka. 

Na túto chvíľu mágovia čakali. Milého chlapčeka vzali a na jeho miesto podsunuli 
malé čierne psíča. Keď sa pani prebrala a uvidela čo leží vedľa nej, hrôzou skoro 
umrela. 

Hneď na druhý deň dala privolať mágov a kúzelníkov z celej svojej krajiny a vraví: 
„Mali ste pravdu moji milí, tá Gizela ma oklamala, skoro som umrela pre nič za nič. 
Chcem, aby ste zakliali ju, aj jej kmeň. Nech ju všetci volajú Cigánka a jej ľudí z kme-
ňa Cigáni, lebo ma ocigánila, oklamala! Nech sú Cigáni naveky ako túlavé čierne psy, 
ktoré všetky ostatné kmene nenávidia. Rozožeňte ich do všetkých končín sveta a na 
večné časy nech sú podradná rasa,” vyriekla panovníčka. 

A tak sa aj stalo. Gizelin kmeň rozohnali do všetkých kútov sveta, aby naveky žili 
oddelene a ich národ sa nikdy nespojil v jeden celok. Všade, kam prídu, ich odháňajú 
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a volajú ich cigánske čierne psy. Keď sa náhodou nejakí členovia kmeňa stretnú a ne-
poznajú sa, i tak sa pozdravia. Ostalo im v duši, že raz niekde žili spolu a niekedy 
v predchádzajúcich životoch sa poznali. 

Tento príbeh je možno pravdivý, možno nie, ale náš národ bude na večné časy 
prekliaty a prenasledovaný všade, kde sa usadí a bude chcieť žiť. Budú ich navždy 
nazývať hnedými cigáňmi a čiernymi psami.

Kávošo Rom, kálo žukel
Karol Lazár

Ande kodo čáso trajinas le Rom andi India. Sas sar o áver nípo, sa khetháne, kere-
nas sar kováčura taj vareko gilabenas taj bašavenas. Ande kodo čáso trajinas le but 
čovaháňura taj mágura. Phenenas so avla, bacht, kamimo. 

Trajindas khote vi jejkh bári ráji, bušolas Ester. Paša la sas but mágura taj čovaháňu-
ra, savenge paťalas hoť kerena te avel la šavouro. Ke le berš žanas, taj vou sas mindig 
korkouri. Le mágura či žanenas te keren lake, so kamel. Jejkh šukár ďejs phendas 
peske i ráji, hoť žal po pijarco te dikhel but nípo. Sar khote phírel opre tejle po pijar-
co, dikhel la phúra savi bešel korkouri. Sas pejr la le but šukár gáda, taj pe gáda sas 
naďon šukár báre luluďa, po šejro sas la loulo dikhlo, lake bal lungi, párne sar jiv. La 
rájake tecindas kodi phúri, torďolas khote taj náštik žalas khati. „Ko sal, phúrej?“ 
pušel pa perco. Vou dikhlas pejr la, taj phenel: „Me sim Gizela ande le Rom taj žanav 
so-j ťo phárimo, ráji muri. Kames šukár šavoures sar rat taj thud. Si ma kecave luluďa 
so sasťáren, hoť pi jar avla tu šavouro.“ „Sal zuráli, kana gindis, hoť keresa kodo, so či 
žanenas mure majbáre mágura taj čovaháňura le but berš, ke kana chochaves ame taj 
či keresa so phenes, dou tu te keren anda tu štár taj te chan tu le žukle. Ke kana keresa 
so phenes taj avla sa čačimo, bešesa paša ma ži kana meresa taj ťo nípo sa uznávalija.“ 

Gizela gejlas-tar la rájasa ando lako šukár kher. Khote kiravelas lake trín ďejs le 
odvarura, save kadi ráji ande lako trajo inke či pillas. Lako šejro zalisajlas taj trín 
ďejs či sovelas. Taj kana kerdas má sa, las la rájako vast taj phenel: „ Amáro raj lášo-j, 
taj tuke das o prezento, savo dikhesa kana avla o kham po čejri majbut čáso.“ Ráji 
muklas la te žal-tar. 

Ke kodo so kerdas i Gizela šunde vi le mágura, taj či tecindas lenge, naďon chojajle. 
Kana i Gizela kerla kodo so phenel, č ávna voun le majbáre taj či kamela le má i ráji . 
Taj o májbáro anda le, o Chačarap, kadej bušolas, gejlas pala ráji ande lako kher. „So 
keres kado, ráji muri, kodi phúri kamel te mundárel tu. Ame le báre mágura si te 
žanas hoť si kecave bilinki sar phenel.“ „Lešin kana avla o kham po čejri majbut čáso, 
taj apal dikhasa.“ phenel i ráji. 

Taj o čáso žalas taj kadi ráji thúlilas taj thúlilas. Le mágonge či tecindas kado taj 
gindinas sar kerena te aven voun le majbáre taj te del feri lenge i ráji barvalimo, ke 
má žanenas hoť i phúri Gizela kerdas kodo, so phendas. 

Ráti anda ďejs kana avla o kham po čejri majbáro, gejle ande la rájako kher taj 
lešinde so avla. Pi dopaš rat kezdinde la rájake báre dukha, naďon cipinkerlas taj le 
dukha sas naďon igen báre. Ke jejkh perco sa ášilas, taj andi soba kezdindas te rovel 
o šavouro. Ke i ráji či šundas ke perlas tejle le dukhendar taj či žanelas pestar. Ker-
dilas lake šukár sasto šávo. 

Pe kado perco lešinde le mágura, line le cignes taj dine khote ká sas le cigne kále 
žukles. Kana uštilas i ráji opre taj dikhlas so pašťol paša la, šaj merlas. 
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Po áver ďejs das te avel ká late le mabáre mágura taj čovaháňura so sas pi luma taj 
phenel: „Čačimo sas tume, kodi Gizela chochadas ma, šaj merous jive. Kamav akhá-
nik te ánkozin la, taj vi lako nípo. Te phenen lake Romňi, ke chochadas ma, taj te avel 
mindig sar le žukle kále te č ável le šoha páča, taj te či kamen le khoni. Našaven le pi 
cára luma, sakones áversar taj te aven sorro trajo le čorre. 

Taj kadej vi kerde. La Gizelako nípo našado andi luma, te na aven šoha ketháne, taj 
te trajij sako korkouro. Sa ká avna phenen lenge románe kále žukle. Ke kana resen 
vi akhánik le Rom, vi kana či pinžáren pe, vorbin pesa ke ande lengi voudi si, hoť 
varekana sas ketháne taj sa pinžárenas pe, ke trajinas ketháne sa o nípo. 

Kado fajma čáčo-j, fajma niči, ke amáro nípo mindig avla ánkozindo taj čorro khote 
ká bešela. 

Phenena amenge kávošo Rom, kálo žukel taj mindig avasa le Rom. 
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O vysloužilém vojákovi
Gejza Demeter

Bylo nebylo, mé sladké Štěstí i ty Pravdo, beru vás za svědky, byli jedni Romové. 
Bydleli za vesnicí pod lesem a tak jako i jiní Romové každý dělal svou práci, aby měli 
dát dětem co jíst. Kdysi dávno lidé neměli rádio, televizi nebo dokonce video. Aby jim 
nebylo večer doma samotným smutno, scházeli se po domech a kdo uměl nejlépe vy-
právět pohádky nebo jiné zajímavé příběhy, toho poslouchali místo rádia třeba i do 
dvou do tří hodin do noci. A potom, aby se náhodou někdo sám nebál, doprovázeli se 
navzájem domů. Samozřejmě, nejvíce doprovázeli mládenci dívky, každý milý svou 
milou. Jen Eržu, říkali jí Koška, nedoprovázel nikdo. Ne snad proto, že se nebála ani 
čerta, ani proto, že by o ni nikdo nestál. Byla to krásná urostlá dívka. A velice hodná, 
dala by najíst každému, i kdyby na ni nemělo nic zbýt. Nikdo ji nedoprovázel proto, 
že ona už milého měla, ale ten byl z jiné vesnice.

Jednou, když se Koška opět vracela sama domů, viděla někoho sedět na jejich zá-
praží. Když přišla blíž, uviděla, že je to starý vysloužilý voják. „Strýčku, co tu sedíte 
tak sám? Maminka ještě spí, proč jste ji nevzbudil? Proč nejdete dál?“ vyptává se 
a hned otvírá dveře. „Pojďte dovnitř, dám vám něco najíst!“

„Děvenko milá, nepůjdu, já tu čekám na tebe,“ odpověděl voják.
„Na mě? Proč, přejete si snad ode mne něco?“
„Teď už nic, jen jsem tě chtěl poznat a zjistit, zda jsi opravdu tak hodná a uctivá, jak 

o tobě lidé povídají. A jak vidím, tak nelhali a všechno je to pravda. Byla jsi ke mně, 
k cizímu člověku, tak přívětivá a milá a tak hezky jsi mě zvala do domu, že to moje 
srdce i duši velice potěšilo. Tím jsi mi moc pomohla a věř mi, že až přijde čas, také ti 
pomohu. Čeká tě veliké neštěstí, děvenko!“ 

Voják vstal ze zápraží a šel pryč. Marně na něj Koška volala, aby jí prozradil více. 
„Já ti to, děvenko, opravdu nemohu prozradit a i to, o čem jsme teď mluvili, do rána 
zapomeneš.“

Koška zůstala stát jako opařená. Dívala se za vojákem a nešlo jí to z hlavy. Co to 
vlastně povídal? Jaké, ji ubohou, může čekat neštěstí? Voják se vzdaloval a najednou 
se rozplynul v dálce, jako by to všechno byl jen sen, z kterého se právě probudila. 
Vešla do domu, lehla si do postele a usnula, jako když ji do vody hodí. 

Ráno se probudila a jak řekl starý voják, na všechno úplně zapomněla. Vstala, udě-
lala svou práci kolem domu, uvařila dobré jídlo a čekala na Kokala, svého milého. 
Byla sobota, den, kdy přicházel z práce, aby s ní byl až do nedělního večera. Pracoval 
v lomu, lámal tam kámen. Bylo už sedm hodin večer a Kokal pořád nikde. Koška do-
stala strach. „Kde se jenom tak dlouho zdržel? Aby se mu tak ještě něco stalo! Jindy 
chodívá už po poledni, už tu dávno měl být!“

Kokal nakonec přece jen přišel, ale až úplně za tmy. Dokonce byl i trochu opilý. 
Dal se do pláče a povídá: „Eržičko moje milá, stalo se mi veliké neštěstí. Dnes jsem 
se v práci popral s jedním gádžem. On si potom na mě zavolal posilu a já musel co 
nejrychleji utíkat pryč, jinak by mě určitě zabili. Jak tak utíkám, vidím u krčmy 
stát verbíře. Poprosil jsem je, ať mě před těmi rozezlenými gádži schovají, a oni mě 
schovali, ale musel jsem se jim za to upsat na sedm let na vojnu. Tak teď už víš, proč 
jsem přišel tak pozdě a proč jsem se ze samého žalu opil.“ Když to Koška vyslechla, 
rozhněvala se: „Cos to jenom udělal? Proč se s každým musíš poprat? Teď je z tebe, 
nešťastníku, voják. A co já si tady sama počnu, to ti je jedno? Na to jsi ani trochu 
nepomyslel? Jestli si myslíš, že na tebe budu sedm let čekat, tak jsi na omylu! Abys 
věděl, co nejdřív si někoho najdu a provdám se za něho, a to jenom proto, abys měl 
pořádnou zlost. Ne na mě, ale na sebe. A pamatuj si, že i kdybys tam někde umíral, 
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mně to bude jedno! Neuroním pro tebe ani slzičku!“ Ale jedno jí to nebylo. Křičela na 
Kokala jen ze vzteku a z veliké bolesti, která teď svírala její srdce. Svého milého měla 
moc ráda a šla by za ním třeba až na kraj světa. Oba se dali do pláče, a když se trochu 
vyplakali, Kokal povídá: „Eržičko, řekla jsi mi, že na mě těch sedm let nebudeš čekat. 
Tak abys věděla, já k těm vojákům nepůjdu a ještě dnes si vezmu život!“ „Ne, můj 
milovaný, to nesmíš udělat!“ vykřikla Koška a začala milého líbat, „to já jen ve zlosti. 
Když jsem rozzlobená, tak ani sama nevím, co dělám, plácám hlouposti. Prosím tě, 
promiň mi to! Mám tě tak ráda, že bych na tebe čekala až do své smrti a třeba i déle, 
jen aby se mě nikdo jiný než ty, nemohl dotýkat.“ „Jestli je tomu opravdu tak,“ řekl 
Kokal, „pojď, budeme si přísahat věčnou věrnost! Nejen do smrti, ale i po ní!“

Klekli si před obrázek Panenky Marie a přísahali jeden po druhém: „Přísahám 
před tímto svatým obrázkem, že na tebe budu čekat přes všechny překážky nejen 
do své smrti, ale i po ní! A ani potom nevpustím nikoho do svého srdce, aby zaujal 
tvé místo!“ 

Najednou bylo milencům tak sladce u srdce, že cítili svou velkou lásku jako ještě 
nikdy předtím. Byla to jejich nejkrásnější chvilka, kterou v životě prožili.

Sobota a neděle uběhly jako voda v potoce a přišlo pondělí. Koška s velikým pláčem 
vyprovodila Kokala do kasáren ve městě. Dokud tam sloužil, mohla ho navštěvovat 
třeba každý den, ale potom ho přeložili někam daleko, do jiného města. Teď si mohli 
jenom posílat psaníčka. Psali si každý týden a Koška cítila velikou radost a štěstí, 
když mohla držet v rukou nové psaníčko od svého miláčka. Hned s ním utíkala za 
jedním gádžem, aby jí ho přečetl. Sama číst a psát neuměla. Jednou jí Kokal napsal, 
že musí odjet až někam na hranice chytat zbojníky, kteří tam v tom kraji řádí. A to 
byl jeho poslední dopis. Stále čekala na nějakou zprávu jako na smilování, ale po Ko-
kalovi, jako by se slehla zem. Ona by bývala snesla i modré z nebe, jen aby se o svém 
milém cokoliv dověděla. I ve městě v kasárnách se ptala, ale nikde nic nevěděli. 

Uplynul rok. Koška pořád nic nevěděla, ale její srdíčko už tušilo, že s jejím milým 
Kokalem je zle. Možná, že už není ani mezi živými, možná, že umřel a ji tady nechal 
samotnou. Onemocněla, zhubla tak, že se ztrácela před očima. Ale na její nemoc, 
způsobenou převelikým žalem, jí nikdo neuměl podat ten správný lék. Koška už 
přemýšlela o tom, že si vezme život. Naštěstí zrovna v tu dobu přišla na návštěvu do 
jejich vesnice veliká vědma, léčitelka a čarodějnice, Džudžuna. 

Jakmile se Džudžuna dověděla, co se Košce stalo, hned za ní zašla a Koška se jí 
se vším po pravdě svěřila. Džudžuna se nejprve Košky zeptala, jestli chce opravdu 
dodržet přísahu, kterou dala svému milému, jestli ho chce znova uvidět a jít s ním 
kamkoliv. Když Koška přitakala a řekla, že už bez něho nechce dál žít, Džudžuna 
povídá: „Tak tedy poslouchej dobře, holčičko moje! Máš štěstí, včera jsem viděla sed-
láka, jak zakopává zdechlého bílého koně. Ty půjdeš přesně o půlnoci na to místo, 
vyhrabeš tomu koni hlavu a uřízneš mu ji. Přineseš ji domů a dáš ji vařit do velkého 
hrnce. Dříve však musíš tu hlavu třikrát políbit a třikrát jí zašeptat do ucha, aby 
ti přivedla před dům tvého milého Kokala. Slyšíš mě, holčičko? Před dům, a ne do 
domu! Hlavu musíš vařit do té doby, dokud z ní neopadá všechno maso. K večeru ten 
hrnec vezmeš, dáš ho na zápraží a přivoláš Mátohu. Potom už budeš jen čekat, co se 
bude dít. A nezapomeň na slova, kterými Mátohu přivoláš: Mátoho, Mátoho, ty, která 
víš o všem, co se kde stane, protože chodíš po celém světě, přiveď mi mého milého 
Kokala. Já vím, že ty víš, kde ho hledat, a proto jsem ti uvařila koníka. Maso si sněz 
a na koni, ať ke mně přijede můj milovaný. Moc ti děkuji a věřím, že nebudu dlouho 
čekat!‘“

Jak Džudžuna řekla, tak Koška udělala. O půlnoci šla, uřízla koni hlavu, přinesla ji 
domů, třikrát ji políbila, poprosila, aby jí přivedla milého, a potom ji nechala vařit, 
dokud z ní neopadalo všechno maso. Večer odnesla hrnec s hlavou na zápraží a za-
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volala Mátohu. Nyní jen čekala, co se bude dít dál. Najednou uslyšela nějaké zvuky. 
Vyšla z domu a co nevidí! Venku sedí její milý na bílém koni. Jakmile ji spatřil, sesedl 
z koně, přiběhl k ní a začal ji líbat. Koška cítí na svých horkých rtech rty svého milé-
ho, ale co se to děje? Jeho rty studí jako led! Lekla se a odtáhla se od něj.

„Milý můj, proč mě tvé rty tak studí?“
„Ty nevíš?“
„Nevím.“
„Má nejmilovanější, už nikdy tě mé rty ani já neohřejeme, jsem už přes rok mrtvý.“
„Tak to proto jsi mi nepsal? Ty jsi mi umřel!“
„Ano, umřel jsem a bál jsem se, že mě už nikdy nezavoláš a nedodržíš naši přísahu, 

kterou jsme si dali. Proč jsi mě nechala tak dlouho čekat?“
„Miláčku, jak jsem mohla vědět, že mi tě zabili, jak jsem jen mohla tušit, jakým 

způsobem tě mám přivolat?“
„A jak jsi to věděla teď?“
„Náhodou k nám přišla na návštěvu jedna dobrá žena, vědma a čarodějka, a když 

se dověděla, co se mi stalo, poradila mi.“
„No, teď už o tom nebudeme mluvit. Hlavně že jsi mě zavolala a já jsem tady. Teď 

se tě tedy ptám: chceš dodržet přísahu, kterou jsi mi dala?“
„Ano, chci!“
„Tak jdi, vezmi si peřinu a polštář, svaž je do prostěradla, ranec si dej na záda a sed-

ni si za mě na mého koně!“
Koška vešla do domu, vzala peřinu a polštář, svázala je do prostěradla a ranec si 

hodila na záda. Už chtěla vyjít ven, když najednou slyší ve svém uchu, jak jí tam 
někdo šeptá: „Až sedneš na koně, nech se Kokalem vést a neodporuj mu! Nesmíš 
mu přiznat, že máš strach, byl by to tvůj konec!“ „Kdo to se mnou mluví? Já nikoho 
nevidím!“ „To jsem já, blecha. A už se na nic neptej, ať to Kokal neslyší, rozzlobil by 
se na tebe!“

Koška vyšla ven a zavřela za sebou dveře. Kokal jí pomohl na koně a ptá se: „Moje 
milá, kudy chceš jet ke mně do mého domu? Po nebi, nebo po zemi?“ „Kudy jenom 
chceš, můj milý! Jsem tak ráda, že jsem s tebou, že se nechám vést kamkoliv a kudy-
koliv, záleží jenom na tobě.“ 

Kokalovi udělalo velikou radost, že mu jeho milá tak důvěřuje, a zdvihl koně k nebi. 
Když uletěli hodný kus cesty, řekl: „Na mrtvém koni mrtvý muž a živá žena jedou. 
Milá moje, nemáš strach?“ Koška si vzpomněla, co jí řekla blecha, a povídá: „Proč 
bych ho měla mít, můj milý, vezeš mě přece domů a já se k tobě těším.“

Opět uletěli kus cesty a Kokal řekl znova: „Na mrtvém koni mrtvý muž a živá žena 
jedou. Milá moje, nemáš strach?“ „Už jsem ti řekla, že nevím, proč bych ho měla mít. 
Tak proč se mě na to už podruhé ptáš?“ Teď mu zalhala. Nevěděla, kam ji její milý 
veze, a začala se opravdu bát. Uletěli notný kus cesty, když Kokal začal opět se svojí 
písničkou: „Na mrtvém koni mrtvý muž a živá žena jedou. Milá moje, nemáš strach?“ 
„Už ti to říkám potřetí, že žádný strach nemám! Proč se mě na to pořád ptáš?“ „Drž 
se tedy dobře, za chvíli jsme doma!“

Koška se ho chytila pevněji, zavřela oči a Kokal se snesl k zemi. Když otevřela oči, 
viděla, že její milý přistál na hřbitově. Lekla se, ale vzpomněla si, co jí radila blecha, 
a nedala na sobě nic znát. Ta ji zase začala šeptat do ucha: „Děvenko moje, hrozí 
ti veliké nebezpečí. Dům tvého milého je černočerný hrob. Až tě do něj pozve, ne 
abys tam šla, roztrhal by tě na kousky! Řekni mu, že ty do hrobu lézt neumíš, že 
tě to nikdo nenaučil. Popros ho, aby ti nejprve sám ukázal, jak se do jeho domu 
vchází, a až tam zajde, hoď za ním peřinu i s polštářem a utíkej co nejrychleji do 
vesnice! Ať se děje, co se děje, nesmíš se zastavit nebo otočit. Kdyby tě dohonil, byl 
by to tvůj konec!“
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Kokal pomohl Košce z koně, přivedl ji ke svému hrobu a povídá: „Má z nejmilejších, 
tohle je můj dům. Jdi dovnitř!“ Děvče, pamětno bleších rad, odpovědělo: „Milý můj, 
vidím, že tvým domovem je černočerný hrob. Jsem s tebou ráda, a proto za tebou 
půjdu třeba i do hrobu. Ale nikdy jsem ještě do žádného nešla, nikdo mě to nenaučil. 
Prosím tě moc pěkně, ukaž mi, jak se k tobě jde!“ Kokal se podíval Košce do očí, ale 
nezpozoroval v nich žádnou lest ani úskok. „To přece není nic těžkého, dobře se dí-
vej, jak to dělám, a potom to udělej po mně!“ řekl a skočil do hrobu.

Koška už na nic nečekala, do černé díry pod sebou hodila peřinu i s polštářem 
a utíkala ze všech sil po cestě do vesnice. Kokal zatím chytil peřinu a roztrhal ji na 
kousky, potom polštář, který roztrhal na ještě na menší kousky, ale Košky se nedo-
čkal. Teprve teď pochopil, že mu lhala a že od něj chce utéct. Rozzuřil se, vyskočil 
z hrobu a pustil se za ní.

Už už ji dohání, už ji skoro drží za nohu, když tu najednou Koška vidí světlo, které 
svítí v domku na kraji vesnice. Sotva stačila vklouznout do domu a schovat se za 
pecí, už je tu Kokal, celý uřícený stojí u dveří, ale dál nejde. Koška se zatím ustra-
šeně rozhlíží po místnosti, ve které se ocitla. Je celá prázdná, jen uprostřed leží na 
marách nebožtík, nějaký starý gádžo. V těch krajích bylo totiž zvykem, že všichni 
pozůstalí odešli k příbuzným, zapálili svíčku a nechali nebožtíka doma samotného. 
Aby jeho duše mohla odejít, nechávali dveře otevřené. S mrtvým gádžem si Koška 
hlavu neláme, ona se teď bojí jen svého milého. Ten stojí u dveří a přemýšlí, jak by 
dostal Košku ven z domu. Dovnitř nemůže, pokud ho ten mrtvý sám nepozve, a Koš-
ka sama ven také nevyjde. 

Začal k ní pěkně mluvit: „Moje milovaná, proč jsi mi utekla, proč jsi nešla za mnou 
do mého domu? Dostala jsi strach, viď? Ty hloupoučká, mě se přece bát nemusíš, já 
bych ti nikdy neublížil! Jestli nechceš do mého domu, řekni mi to a já s tebou pů-
jdu k vám a budeme bydlet u tvé matky. Co na to říkáš?“ Koška na to neřekla nic, 
nevěřila mu ani slovíčko. Ještě více se ho začala bát, a kdyby mohla, schovala by se 
před ním třeba i do myší díry. Kokal poznal, že takhle nic nesvede, a proto zavolal 
na mrtvého v domě: „Kamaráde, přiveď mi tu živou, co je za pecí schovaná. Je mojí 
milou a bude mou ženou!“

Nebožtík zvedl levou ruku a spustil ji podél svého umrlčího lože. Teď už bylo s Ko-
škou opravdu zle. Blecha, která jí už podvakráte tak dobře poradila, jí teď nemohla 
pomoci. To ona byla ten vysloužilý voják, který se přišel podívat, jestli je Koška sku-
tečně tak hodná, jak se to o ní povídalo. A protože voják byl také mrtvý, nemohl ani 
on vejít do domu. Šel proto do kurníku, probudil slepici a řekl: „Slepičko, prosím tě, 
probuď svého muže kohouta, aby zakokrhal! Dva mrtví jdou na jednu živou!“ Slepi-
ce probudila kohouta a pěkně ho poprosila, aby zakokrhal, jinak že ta dívka přijde 
o život. Kohout jí však odpověděl: „Nemohu kokrhat, dokud nevyjde Jitřenka,“ zavřel 
oči a znova usnul. 

Kokal znova zavolal na mrtvého v domě: „Kamaráde, přiveď mi tu živou, co je 
za pecí schovaná. Je mojí milou a bude mou ženou!“ Nebožtík zvedl pravou ruku 
a spustil ji podél svého umrlčího lože. Slepice v kurníku znovu budí kohouta: „Muži, 
vstaň a zakokrhej, dva mrtví jdou na jednu živou!“ Ale ten odpověděl, že ještě není 
čas a spal dál. 

Kokal začal volat na mrtvého v domě potřetí: „Kamaráde, přiveď mi tu živou, co je za 
pecí schovaná. Je mojí milou a bude mou ženou!“ Mrtvý spustil obě nohy z már, posta-
vil se a jde ke Košce. Slepice v kurníku budí potřetí svého muže: „Mužíčku můj, vstaň 
už přece a zakokrhej! Dva mrtví jdou na jednu živou, přece si ji nevezmeš na svědomí!“

Nebožtík se přibližuje k dívce víc a víc. Kohout se protáhl a podíval se k obloze 
− hvězdy se už ztrácí a každou chvíli vyjde Jitřenka. Jenže to, co viděl kohout, viděl 
i Kokal. Hrozně se polekal. Kohoutí kokrhání by mu vzalo všechnu moc, nemohl by 
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si odvést Košku, musel by na ni navždy zapomenout. A protože nebožtík v domě byl 
už starý a chodil velice pomalu, Kokal se rozhodl, že i když tím na sebe přivolá veliké 
neštěstí, půjde si pro Košku sám. Už položil jednu nohu na práh a druhou ho chtěl 
překročit, když vtom kohout zakokrhal! Kokal se rozpustil na kolomaz a mrtvý gád-
žo spadl na zem, necelé tři kroky od Košky. Ta když to uviděla, omdlela. 

Ráno, když se gádžové vrátili, nestačili se divit. Na prahu rozteklá kolomaz a jejich 
mrtvý neleží na marách, ale vedle pece. Našli Košku, a když ji přivedli k životu, vylí-
čila jim dopodrobna, co všechno té noci zažila. Jedna gádžovka jí poradila, ať jde za 
farářem, aby ji zprostil přísahy, kterou dala Kokalovi. Potom ji jeden sedlák odvezl 
na voze domů do její vesnice. 

Doma musela všechno vyprávět znovu. Romové ale nechtěli, aby šla za farářem, 
protože jenom Pán Bůh ví, co je to zač. I kdyby nebyl čert, je to gádžo a to je jeden 
a ten samej prevít. Nikdy nechtějí udělat něco dobrého pro Roma. 

Zavolali Džudžunu a ta Košku zprostila přísahy dané kdysi Kokalovi. Teď už se 
Koška nemusela ničeho bát. Vdala se za hodného chlapce z jejich vesnice, měla s ním 
deset dětí a dožila se úctyhodného věku devadesáti pěti let. Svého milého, Kokala, 
přežila o plných sedmdesát pět let. 

Pal o phuro slugaďis
Gejza Demeter

Sas kaj na sas, gule Bachtaleja the tu jekh Čačeja, sas jekh Roma. Bešenas pal o gav 
tel o verš, a avka sar the aver Roma, calo ďives kerenas sako peskeri buťi, kaj len te 
jel so te chan. Čirla na sas radijos, televizija abo videjos sar adaďive. Vaš oda o Roma, 
kaj pes lenge korkorenge khere te na uňinel, phirenas kher kherestar, a ko džanelas 
šukares te vakeren paramisa abo vareso aver, oles savore šunenas choč dži tosara. 
Paľik, kaj pes ňiko te na daral, provadzinenas jekh avres khere. Jegbuter o pirane 
peskeren piraňen, ča la Erža, kaj lake vakerenas Koška, na provadzinelas ňiko. Na vaš 
oda, že bo la na kamelas ňiko, sas igen šukar the lačhi čhajori. Te chan delas sakones, 
choč lake korkorake nič na ačholas, aľe vaš oda, že la sas pirano andal aver gav.

Jekhvar e Koška pale visaľolas khere korkori a so na dikhel, pre lengeri nasipa va-
reko bešel. Avľa pašeder a dikhel, že oda vareso phuro slugaďis.

„Ujcu, soske adaj bešen avka korkoro? E daj mek sovel? Soske la na uštaďan a na 
gejľan andro kher?“ phučľa lestar a takoj phuterďa o udar. 

„Aven andro kher, dava tumen vareso te chan!“
„Na, mri čhajori, me na džav ňikhaj, me avľom pal tute.“
„Pal ma? A soske? So mandar kamen, ujcu?“
„Akana imar ňič, me ča kamľom te džanen, či sal čačes ajsi lačhi, sar pal tu vakeren. 

No sar dikhav, ta savoro, so pal tu vakeren, hin čačipen. Ke ma, ko phuro the cudzo 
manuš, salas igen lačhi a vičinehas man andro kher, kaj man te des te chan. Igen 
mange oleha šigitinďal, a na ča pro jilo, aľe the pre miri voďi, a paťa mange, že sar 
kampela, the me tuke šigitinava! Na ľikerela but a pereha andre bari bibacht.“

O phuro slugaďis dovakerďa, ušiľa pal e nasipa a gejľa het. Hjaba pal leste e Koška 
vičinelas, kaj lake te phenel vareso buter. „Mri čhajori, buter tuke naši ňič phenav 
a the pre oda, so mandar akana šunďal, dži tosara bistereha!“

E Koška ačhiľa te terďon sar kašt, ňič lake na džalas andal o šero. So oda koda 
slugaďis vakerelas? Andre savi bibacht šaj oj, čori čhajori, perel? Dikhelas pal o slu-
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gaďis, prejekhvar lake anglal o jakha našľiľa, avka sar bo lake te avľahas ča pro suno. 
Gejľa andro kher, zarinďa o udar, pašľiľa andro vaďos a zasuťa, sar bo la andro paňi 
te čhiďahas. 

Tosara ušiľa, a avka sar o slugaďis phenďa, pre savoreste bisterďa. Pratinďa, taďa 
techan a užarelas pro Kokalos, pre peskero pirano. Sas sombat a oda ďives o Kokalos 
avelas ke late a ačholas dži o kurko. Paľik visaľolas andre buťi. Kerelas andre baňa, 
phagerelas odoj o bara. Imar sas efta ori raťi, a o Kokalos mek na avľa. E Koška chud-
ňa te daran. „Na ačhiľa pes leske vareso? Imar čirla majinďa te aven! Masovar avel 
imar sig pal o dilos, mek šoha na avľa avka nasig.“

O Kokalos avľa až raťi. Sas jekhnaj matoro, chudňa rovibnaha te vakeren: „Erži-
ko miri, pejľom andre bari bibacht. Adaďive andre buťi marďom jekhes gadžes. Ov 
peske paľik vičinďa peskeren a kamle man te murdaren. So jegsigeder mušinďom te 
denašel het. Sar denašás, dikhľom paš e karčma le slugaďen, kaj verbinen pre vojna, 
a mangľom len, či bo man na garuvenas. Zavarinde man, aľe mušinďom man lenge te 
podpisinen pro efta berš. Avá slugaďis. Akana džanes sa, soske avľom avka nasig the 
soske maťiľom.“ Sar kada e Koška šunďa, igen choľasaľiľa: „So oda tu kerďal? Soske 
tut ča sakoneha mares? Akana sal, tu bibachtalo manuš, slugaďis. So me adaj kerava 
korkori, tuke jekh! Pal oda tu aňi jekhnajoro na gondoľines? Te tut bizines, že pal 
tu užará cala efta berš, ta takoj pre oda bister! Kaj te džanes, pre tiri choľi man so 
jegsigeder pal varekaste oddava. A choč bo varekaj merehas, sa mange jela jekh. Aňi 
jekh apsin pal tu na mukava!“ Aľe jekh lake na sas ňič. Vriskinelas pre leste ča choľa-
tar the bara dukhatar, savi la sas andre lakero jilo. Le Kokalos igen kamelas a džalas 
bo pal leste choč pro agor svetos. So duj džane rovenas the rovenas. Sar pes jekhnaj 
avri rovne, o Kokalos phenďa: „Phenďal mange, že pal ma efta berš na užareha. Ta 
kaj te džanes, ňikhaj na džava, mek adaďive man murdarava!“ „Na!“ zavriskinďa e 
Koška a chudňa les te čumidkeren. „Me tuke oda phenďom ča andre choľi. Te som 
choľamen, ta aňi korkori na džanav so kerav, vakerav diliňipen. Me tut igen kamav 
a užarás bo pre tute choč midik na merava, ča kaj pre ma aver murš te na thovel aňi 
o vast!“ „No akor, te hin avka sar vakeres, av, thovaha so duj džane solach, že jekh 
avreske avaha verna naveki. Na ča midik na meraha, aľe the pal o meriben!“

So duj džane pejle pro khoča anglal obrazis la svatona Marijaha a solacharde jekh 
pal aver: „Solacharav angle kada svato obrazis, že pre tu užarava, kaj na džanav so 
pes te ačhol, a oda na ča midik na merava, aľe the pal o meriben. Aňi paľik na muká 
ňikas andre miro jilo, kaj te zabešel tiro than!“

Prejekhvar sas so duje džanenge igen mištes the gulones pašal o jilo, šunenas pes-
kero kamiben avka, sar mek šoha na. Kada, so lenca sas akana, sas oda jegšukareder, 
so andre peskero dživipen predžiďile. 

O sombat the o kurko pregejle sar paňi andre leňori a avľa o pondzelkos. E Koška 
rovibnaha provadzinďa le Kokalos ko slugaďa andro foros. Midik sas odoj, šaj ke leste 
phirelas the sako ďives, aľe paľik les prethode igen dur andre aver foros. Akana peske 
ča sako kurko pisinenas ľilora. Te e Koška chudelas ľil, ta sas igen bachtaľi a bare ra-
dišagoha denašelas ko gadžo, kaj lake o ľiloro te pregenel. Korkori na džanelas aňi te 
genen, aňi te pisinen. Jekhvar lake o Kokalos pisinďa, že mušinel te džan varekaj až 
dži pro hranici te chudkeren le živaňen, bo igen marňinen le nipos. Pal kada ľil imar 
aver na chudňa. Užarelas pro ľiloro sar pre le Devleskeri mana, aľe pal lakero pirano, 
pal o Kokalos, avka sar te pes e phuv phandľahas. The o ňebocis schiľinďahas, ča kaj 
pes te dodžanel kaj hino, so kerel, abo so leha hin. 

E Koška phučelas pal leste the andre kasarňa andro foros, aľe aňi odoj lake ňiko ňič 
na phenďa. Pregejľa jekh berš. E čhajori mek furt na džanelas, so hin le Kokaloha, aľe 
andre peskero jilo šunelas, že lakere piraneha pes ačhiľa vareso nalačho. Može imar 
nane aňi maškar amende, džidonende, može muľa. Nasvaľiľa a šuťiľa avka, že našľo-
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las takoj anglo jakha. No lakero nasvaľipen bara žaľatar na džanelas ňiko te sasťaren. 
Imar gondoľinelas pal oda, že peske lela o dživipen a varesar pes murdarela. No pre 
lakeri bacht akor avľa ko Roma e Džudžuna, bari romaňi vražka. Sar pes dodžanľa, 
so la Koškaha, takoj pal late gejľa a oj lake sa čačipnaha avri vakerďa. 

Perši latar e Džudžuna phučľa, či kamel čačes te doľikeren e solach, savi diňa le 
Kokaloske, či les kamel pale te dikhen a te džan leha chočkaj. Sar e Koška phenďa 
že ha, že imar bi leskero na kamel te dživen, e Džudžuna phenďa: „Akor šun, mri 
čhajori, hin tut bari bacht. Adaďive dikhľom, sar jekh gadžo parunelas parne grajes. 
Pre jepaš rat džaha pre oda than, kaj o graj parumen, a čhineha leske o šero. Aneha 
les khere a thoveha te taven, aľe midik les thoveha andre piri, trival les čumideha 
a pheneha leske, kaj tuke te anel le Kokalos dži ko kher. Šunes man, mri čhaj? Ča dži 
ko kher, na andro kher! Paľik o šero taveha, midik pal leste na perkerela savoro mas. 
Ke raťate thoveha sa pre nasipa a vičineha la Matoha. Paľik ča užar, so pes ačhela. Ma 
bister mire lava, sar la Matoha majines te vičinen: ´Matoho, Matoho, tu kaj džanes 
savorestar, so pes varekaj ačhol, bo phires pal calo svetos, av ajsi lačhi, an ke ma 
mire piranes, le Kokalos! Me džanav, že džanes, kaj les te roden, a vaš oda tuke ta-
ďom jekhe grajores. O mas cha a pro graj ke ma mi avel miro pirano! Paľikerav tuke 
a paťav, že na užarava but!“

E Koška kerďa sa avka, sar lake e Džudžuna phenďa. Pre jepaš rat gejľa, odčhinďa 
le grajeske o šero, anďa les khere, trival les čumidňa a thoďa les te taven. Paľik sa 
thoďa pre nasipa, vičinďa la Matoha a akana imar ča užarel, so pes ačhola. Prejekhvar 
šunel, že vareko avel. Džal andal o kher a so na dikhel, o Kokalos bešel avri pro parno 
graj. Soča la dikhľa chuťľa pal o graj, priprastaňa ke late a chudňa la te čumidkeren. 
E Koška pre peskere kerade uštora šunel le Kokaloskere, aľe so oda? Hine šilale sar 
ľegos. Daradňa a odcirdňa pes lestar.

„Mro pirano, soske man tire ušta avka šiľaren?“
„Tu na džanes?“
„Na, na džanav.“
„Imar šoha tut aňi mire ušta aňi me na taťaraha. Me imar som buter sar berš mulo.“
„Ta vaš oda mange na pisinehas? Tu mange muľal!“
„Ha, muľom a darás, že man imar šoha na vičineha pale, kaj te doľikeres e solach, 

savi amenge diňam. Soske man avka but mukľal te užaren?“
„Mro pirano, sar šaj me džanľom, že tut mange murdarde, sar šaj džanľom, sar tut 

te vičinen pale?“
„A sar oda džanľal akana?“
„Jekh lačhi romňi, e Džudžuna, bari vražkiňa, avľa ke amende a phenďa, sar tut te 

vičinen.“
„No imar jela sa mištes, vičinďal man a me som adaj. Akana tutar phučav, kames te 

doľikeren e solach, savi mange diňal?“
„Ha, kamav!“
„Akor dža, le tuke jekh perina the zahlavkos, sphand len andre lepeda, e zajda thov 

pro dumo a beš tuke pal ma pre miro graj!“
E Koška gejľa andro kher, sphandľa peske pro dumo e zajda la perinaha the le za-

hlavkoha a imar kamelas te džan avri, sar šunďa, že lake vareko vakerel andro kan: 
„Sar bešeha ko Kokalos pro graj, kaj pes te ačhol na džanav so, muk pes te ľidžan du-
reder. Šoha tut le Kokaloske ma prindžar, že daras!“ „Ko hino adaj, že mange vakerel 
andro kan?“ „Oda me, e pušum, a imar ma phuč pre ňisoste, bo o Kokalos šaj vareso 
šunel, a paľik pre tu igen choľasaľola!“

E Koška gejľa avri a phandľa o udar. O Kokalos lake šigitinďa pro graj a phučel: „Mri 
piraňi, katar kames te džan odoj, kaj me bešav, pal e phuv, či pal o ňebos?“ „Katar ča 
tu kames. Avka tut but kamav, že muká tut, kaj man te lidžas, sar jegfeder udžaneha.“
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O Kokalos radisaľiľa, že leske e Koška avka paťal a hazdňa le grajes ko ňebos. Imar 
pregejle dos baro kotor drom, sar o Kokalos phenďa: „Pre mulo graj džan jekh mulo 
rom the jekh džiďi romňi. Mri piraňi, na daras?“ E Koška peske leperďa pre oda, so 
lake phenďa e pušum a phenďa: „Sostar bo darás? Mukav man tuha šukarores te 
ľidžan, bo som igen rado, že tut dikhav.“

Pale pregejle kotor drom a o Kokalos pale giľavel peskeri giľi: „Pro mulo graj džan 
mulo rom the jekh džiďi romňi. Mri piraňi, na daras?“ „Imar tuke jekhvar phenďom, 
že na darav ňisostar, bo sal manca tu. Ta soske mandar pale pre oda phučes?“ E 
Koška leske akana kochaďa. Imar daralas, bo na džanelas, kaj la lakero pirano ľidžal. 
O drom imar avelas ko agor, sar o Kokalos pale phenďa: „Pro mulo graj džan mulo 
rom the jekh džiďi romňi. Mri piraňi, na daras?“ „Imar tuke tritoval phenav, že na 
darav ňisostar. Na džanav sostar bo majinás te daran, te tu sal adaj manca. Soske 
mandar pal oda phučkeres?“ „Akor, te na daras, ta ľiker tut mištes! Maj sam khere!“

E Koška pes mištes chudňa le Kokalostar, zarinďa o jakha a ov bešľa le grajeha 
tele pro cintejris. Sar e Koška dikhľa, kaj hine, daradňa, aľe na diňa pre peste ňič te 
prindžaren. Prejekhvar šunel, že lake e pušum vakerel andro kan: „Mri čhajori, sar 
tut vičinela ke peste andro hrobos, ta na kaj pal leste te džas! Čhingerelas bo tut 
odoj pre cikne kotorora! Phen leske, kaj tuke te sikavel, sar pes oďa phirel, bo tu mek 
šoha andro hrobos na salas, ta na džanes, sar andre leskero kher te džan. Sar tuke 
sikavela, čhiv pal leste e perina le zahlavkoha a denaš odarik so jegsigeder sal hodno 
andro gav! Kaj pes te ačhol na džanav so, na šmejines te terďon abo te visaľon, akor 
bo jelas tiro agor!“

O Kokalos šigitinďa la Koškake te džan tele pal o graj, anďa la ko hrobos a phenďa: 
„Mri piraňi, kada miro kher, dža andre!“ E čhajori peske leperďa pre oda, so lake 
vakerelas e pušum, a vaš oda phenďa: “Mro pirano, dikhav, že tiro kher hino kalo 
hrobos. Som tuha igen rado, a vaš oda džava andre tiro kher, aľe šoha mek andre 
ňisavo hrobos na somas, ta na džanav, sar odoj te džan. Ňiko mange oda na sikaďa. 
Mangav tut, sikav mange sar pes džal ke tu andro kher!“ O Kokalos pre late dikhľa, 
aľe na prindžarďa, že les kochavel. „Oda ňič nane, dikh pre ma mištes, so kerava, 
paľik ker oda pal ma the tu“ phenďa a chuťľa andro hrobos.

E Koška imar buter pre ňisoste na užarelas. So jegsigeder čhiďa andre char e peri-
na le zahlavkoha a savora zoraha chudňa te denašen andro gav. O Kokalos chudňa e 
perina a čhingerďa la pre cikne kotorora. O zahlavkos čhingerďa mek pre cikneder 
kotorora sar e perina, aľe e Koška ňikhaj. Až akana prindžarďa, že leske kochavelas 
a kamel lestar te denašen. Igen choľasaľiľa, chuťľa andal o hrobos a chudňa pal late 
te denašen. 

Imar imar la dochudel, maj la ľikerel le pindrestar, aľe prejekhvar e Koška dikhel, 
pro agor le gaveske terďol jekh kheroro a andre leste labol o udud. Denašľa andro 
kher a garuďa pes pal o bov. Soča peske bešľa, imar adaj o Kokalos. Aľe so oda pes 
ačhiľa? Terďol paš o udar a na džal dureder. O mule naši džan andro kher, te len ke 
peste na vičinela aver mulo. E Koška andre bari dar pes rozdikhel, kaj bo pes garu-
velas. Nane kaj, andro čučo kher pašľolas pro mari jekh phuro gadžo. Oďa, pre ola 
chotara, sas avka, že te vareko merelas, mukenas les andro kher dži tosara te pašľon 
pro mari. Labarenas leske momeľi a savore džanas andal o kher. Kaj leskeri voďi te 
džal kaj kamel, muken phuterdo o udar. Le mule gadžestar peske e Koška o šero na 
phagerelas, oj ča daralas peskere piranestar. Ov terďol paš o udar a gondoľinel, so te 
keren. Andro kher pal e Koška naši džal, bo les ňiko na vičinďa, ta vaš oda la mušinel 
varesar te dochuden andal o kher korkoro. 

Chudňa ke late šukarores te vakeren: „Mri šukar piraňi, soske mange denašľal a na 
avľal pal ma andre miro kher? Darahas? Diliňi čhajori, mandar šoha na mušines te 
daran, me tuke na kerava ňič. Te na kames andre miro kher, ta mange phen a me 
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tuha džava ke tumende a odoj bešaha paš tiri daj. So pre oda phenes?“ E Koška na 
phenďa ňič, na paťalas aňi lav. Mek buter lestar chudňa te daran, a te avľahas hod-
no, ta pes garuďahas choč andre le mišoskeri chevori. O Kokalos dikhľa, že laha na 
kerela ňič, vaš oda vičinďa pro mulo andro kher: „Kamaratona, uši a an mange kola 
džidoňa romňa, kaj hiňi pal o bov garuďi. Hiňi miri piraňi a jela miri romňi!“

O mulo thoďa jekh vast pal o mari. Akana sas la čora Koškaha čačes namištes. Odi 
pušum, so lake imar duvar avka mištes šigitinďa, akana naši ňič kerďa. E pušum 
sas oda phuro slugaďis, kaj avľa te dikhen pre Koška, či čačes hiňi ajsi lačhi, sar pal 
late vakeren. Naši lake tritovar šigitinďa, bo sas čoro tiž mulo, aňi ov naši džalas 
andro kher, te les ňiko na vičinelas. Vaš oda gejľa andro kurňikos, uštaďa la kachňa 
a phenďa: „Kachňije, uštav tire romes, le kohutos, a mang les, kaj te kikirikinel, duj 
mule džan pre jekh džiďi!“ E kachňi uštaďa le kohutos a šukarores les mangľa, kaj 
te kikirikinel, aľe ov lake phenďa: „Naši kikirikinav, midik na avela avri e tosaruňi 
čercheň“ a gejľa pale te soven.

O Kokalos pale vičinďa pro mulo andro kher: „Kamaratona, uši a an mange kola 
džidona romňa, kaj hiňi pal o bov garuďi. Hiňi miri piraňi a jela miri romňi!“ O mulo 
thoďa aver vast pal o mari. E kachňi andro kurňikos pale uštavel le kohutos: „More 
uši a imar kikirin, duj mule džan pre jekh džiďi!“ Aľe o kohutos ča pale phenďa, že 
mek hin kana a pale gejľa te soven. 

O Kokalos vičinďa pro mulo andro kher: „Kamaratona, uši a an mange kola dži-
doňa romňa, kaj hiňi pal o bov garuďi. Hiňi miri piraňi a jela miri romňi!“ O mulo 
mukľa tele pal o mari so duj pindre, ušiľa a džal ke Koška. E kachňi, bara darate, 
uštavel tritovar le kohutos: „Mro romoro, imar uši a kikirikin, inšak kola duj mule 
zmarňinena jekha džiďona! Či tuke la te kames te len pro sumeňis?“ 

O mulo hino ke Koška pašeder a pašeder. O kohutos ušiľa, precirdňa pes a dikhel, 
že o čercheňa pal o ňebos imar našľon a maj avla avri e tosaruňi čercheň. Čaže o Ko-
kalos kada tiž dikhľa a igen daraňa. Te bo o kohutos kikirinelas, ta bo lestar lelas 
savori zor, kaj te lel peha la Koška. Mušinelas bo pre late naveki te bisteren. Gon-
doľinďa, že choč na šmejinel, džala peske pal late korkoro. Koda mulo andro kher sas 
imar igen phuro a phirelas polokores. O Kokalos gondoľinďa, že peske pal e Koška 
džala korkoro, choč oleha pre peste anela bari bibacht. Imar thoďa jekh pindro pro 
prahos a avre pindreha les kamľa te prekročinen, sar o kohutos chudňa te kikiriki-
nen. O Kokalos čuľiľa pre smola a o mulo gadžo pejľa vaj trin kroki la Koškatar. Sar 
kada sa e Koška dikhľa, bara darate odpejľa.

Sar tosara visaľile o gadže, ča porade o jakha. Dikhen pro prahos čulaďi smola 
a lengero mulo na pašľol pro mari, aľe paš o bov. Arakhle la Koška, ande la ke peste 
a oj lenge paľik sa phenďa, so adi rat predžiďiľa. Jekh gadži lake phenďa, kaj te džal 
ko rašaj, bo ča ov šaj pal late lel e solach, savi diňa le Kokaloske. Paľik la o gadžo le 
verdaneha ľigenďa khere, andre lakero gav. Sar avľa khere, mušinďa sa, so predžiďiľa, 
te vakeren le Romenge a on phende, kaj ko rašaj te na džal, bo ča o Deloro džanel, 
so ov čačes hino. Choč bo na jelas beng, hino gadžo a oda jekh frasos. Aňi jekh na 
kamel, kaj Romeske te jel mištes. Vičinde la Džudžuna a oj la Koškatar odkerďa e 
solach. Oddiňa pes pal lačho čhavoro andal lengero gav, sas la leha deš čhave a do-
džiďiľa pes ejňavar deš the pandž berš. Peskere piranes predžiďiľa o eftavar deš the 
pandž berš.
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O zlatých houslích
Lucie Kováčová

V jedné malé vesnici žil Gejza se svou rodinou. Gejza byl znamenitý muzikant a přál si, 
aby i z jeho dětí vyrostli velcí hudebníci. Nejstarší syn Lajči hrál na basu, prostřední Vili 
na cimbál a nejmladší Feri chtěl hrát na housle jako jeho otec. Ale měl s tím jen samé 
trápení. Čím více se snažil, tím falešněji hrál. Ani otec nevěděl, co si s ním počít. Zatímco 
Feri doma pořád jen cvičil, jeho bratři chodili s otcem hrát po svatbách a zábavách. 

Lajči i Vili už měli ženy. I Feri by se rád oženil. Ve vesnici žila krásná Mária. Byla velmi 
mazaná, z chlapců si tropila samé žerty, doma matce nepomáhala a své rodině dělala jen 
starosti. Ale Feri se do ní přesto zamiloval. Celé dny za ní chodil a ona se mu jen smála. 

Jednou zkoušel Feri hrát za domem na housle právě když šla kolem Mária. Jen ho 
uslyšela, jak falešně hraje, začala se tak smát, až jí slzy tekly. Feri se styděl, ale hned 
jí řekl: „Vezmi si mě za muže a pak uslyšíš, jak pěkně budu hrát. Budeš celé dny tan-
covat.“ Mária se na něj podívala a odpověděla: „Než bych si tě vzala za muže, to raději 
budu tancovat s čerty v pekle!“ Jen to dořekla, zahřmělo a Mária byla pryč! Feri už 
jen zaslechl zlomyslný smích a dívčin křik. 

Celý vystrašený utíkal domů a všem pověděl, co se stalo. Lidé se mu smáli, že snad 
dlouho ležel na sluníčku a něco se mu jen zdálo. Ale Feri na ně nedbal a prohlásil, 
že půjde Márii hledat. Jednou totiž slyšel, jak stará Zoreta vyprávěla, že za lesem ve 
starém lomu straší čerti. A tak vzal housle a vyrazil. 

Ubíral se lesem tak dlouho, dokud nedošel k lomu. Už z dálky slyšel divné hlasy, ale 
nebál se. Postavil se doprostřed lomu a zvolal: „Čerti! Dejte mi zpátky Márii! Slyšíte? 
Chci si ji vzít za ženu.“ Ale nikdo mu neodpověděl. A tak Feri popadl housle a začal 
hrát tak falešně, jako nikdy doposud. Čerty z toho rozbolela hlava, všichni prosili: 
„Jaj, už dost, to se nedá poslouchat!“ Feri přestal, ale opět se nic nedělo. Znovu tedy 
spustil. A čerti zase žadonili: „Přestaň, přestaň, jaj, jaj!“ Feri jim na to: „Přestanu, ale 
musíte mi dát zpátky Márii! Jestli ne, budu hrát dál.“ 

A tak se čerti domluvili a povídají: „Běž dolů do lomu, my ti ji nemůžeme vrátit. Na 
tom se musíš domluvit s Luciferem, jen on ti ji může vydat zpět.“ No co mohl Feri 
dělat? Vydal se tedy k samotnému Luciferovi.

V pekle bylo horko, všude hořely ohně. Hlídali je lidé, kteří propadli peklu. Feri 
postupoval pořád hlouběji a slyšel, jak někdo krásně hraje na housle. Co najednou 
nevidí! Lucifer sedí na trůně, ostatní čerti na zemi před ním a mezi nimi tančí Mária. 
„Mário, Mário!“ zvolal Feri. Ale ona ho neslyšela, jen dál tančila. 

Lucifer povstal: „Vidím, že se nebojíš, když jsi přišel až sem za mnou. Tak co ode 
mě chceš?“ Chlapec jedním dechem povídá: „Máriu! Chci jenom Máriu.“ Lucifer se 
rozesmál. „Doslechl jsem se, že hraješ na housle. Tak mi tedy něco zahraj a já popře-
mýšlím, jestli ti ji vrátím.“

To už se Feri začal bát, na housle přece moc hrát neumí! Ale co mu zbývalo. Spustil 
tedy, sice falešně, ale Lucifer neříkal nic, jen poslouchal. Když skončil, čekal, co on na 
to. „Hm, horšího muzikanta jsem ještě neslyšel, ale říká se, že houslistu dělají housle. 
Pojď, něco ti ukážu.“

Feri ho následoval a co nespatřil! Hrát čerta na housle, ale na jaké! Byly celé ze zla-
ta! V záři ohně se nádherně leskly. Feri takový skvost jaktěživ neviděl. „Krásné, že?“ 
povídá Lucifer. „To není vše! Housle nejsou jen zlaté, jsou i kouzelné. Kdo je vezme 
do rukou, ten na ně hned umí hrát. Vyzkoušej a uvidíš.“

Feri vzal s velkou bázní housle do rukou a spustil. Čekal, že opět zahraje falešně, 
ale tak krásné tóny nevyluzuje ani jeho otec. Bože, já umím hrát, pomyslel si. Housle 
ho nadobro očarovaly! 
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Lucifer se rozesmál: „Feri, poslouchej, vím, že nejsi špatný člověk, a tak se můžeš 
rozhodnout. Dám ti buď tyhle housle a může z tebe být velký hudebník. Takový, jaký 
ještě na světě nebyl, a můžeš být velmi bohatý. A nebo si vezmeš svou Máriu. Ale 
dobře popřemýšlej, Mária se ti jenom smála. Nezapomeň, co ti řekla!“ 

Feri přemítal, housle v rukou. Jaj, bože, co si jen počnu? S nimi můžu vydělat velké 
peníze a už nikdy mně ani mé rodině nebude nic chybět. Co vybrat? Housle, nebo 
Máriu? Housle, Máriu, housle, Máriu?“ běželo mu hlavou pořád dokola. 

„Tak co?“ naléhal Lucifer po chvilce. „Už ses rozhodl?“ „Ano,“ odpověděl odhodlaně 
Feri. „Vezmu si s sebou Máriu!“ a vrátil Luciferovi kouzelný nástroj. „Jak chceš, hous-
le jsou moje a Mária tvoje. Uvidíš, jestli jsi udělal dobře.“ A opět se začal smát. 

Vtom se zahřmělo a Feri už najednou nebyl v pekle, ale doma za lesem. Ani se ne-
stačil vzpamatovat, už má kolem krku Máriu, která ho líbá. „Můj zlatý Feri, zachrá-
nil jsi mě!“ Začali se spolu smát a tancovat.

Ve vsi o tom, co se stalo, nikomu neřekli. Následující měsíc se pak konala velká 
svatba. A protože se Feri nenechal Luciferem napálit, smiloval se nad ním sám Bůh 
a od té doby už nikdy falešně nezahrál. Nebyl z něj velký hudebník, taky ne bohatý, 
ale on i Mária věděli, že nejdůležitější je, že jsou spolu šťastni i bez zlatých houslí.

Pal e somnakuňi lavuta
Lucie Kováčová

Andre jekh cikno gav bešelas o Gejza la famiľijaha. O Gejza has baro lavutaris 
u kamelas, kaj te leskere čhave tiž aven bare lavutara. Peršo čhavo, o Lajči, bašavelas 
pre bugova, o dujto čhavo, o Vili, pre cimbalma u o nekterneder, o Feri, kamelas te 
bašavel pre lavuta sar o dad. Aľe has oda baro pharipen. So buter kamelas o Feris 
mištes te bašavel, ta buter na džalas leske oda, avka nažužes bašavelas. Tiž o dad na 
džanelas, so leha te kerel. Leskere phrala phirenas le dadeha te bašavel pro bijava, 
zabavi u o Feris khere sako ďives probaľinelas te bašavel. 

Le Lajčis the le Vilis imar has romňa u o Feris bi kamelas tiž la romňa. Andro gav 
bešelas e šukar Maria, aľe has bares budžanďi, le čhavendar ča pherasa kerelas, khe-
re la dake na šegitinelas u peskere famiľijake ča pharipen kerelas. Aľe o Feris pes 
andre late zakamaďas. Cala ďives pal late phirelas, aľe joj lestar ča asalas. 

Jekhvar probaľinďas o Feris te bašavel pal o kher u pašal geľas e Maria. Sar šunďas, 
sar nažužes bašavel o Feris pre lavuta, avka chudľas te asal, kaj latar o apsa čuľanas. 
O Feris pes ladžalas, aľe takoj lake phenďas: „Le man romeske u paľis šuneha, sar 
šukares bašavava u tu calo ďives ča kheleha.“ E Maria pre leste dikhľas u odphen-
ďas: „Džikim lavas tut romeske, radeder khelava le bengenca andro peklos.“ Te oda 
dophenďas, o perumos demaďas u e Maria has het. O Feris ča šunďas le bengaskero 
asaviben the la Mariakeri vika.

La bara daraha denašelas o Feris khere u savorenge phenďas, so pes ačhiľas. Savore 
džene lestar asavnas u phende, hoj but pašľolas pro kham u džalas leske suno. Aľe 
o Feris lendar na bajinelas u phenďas, hoj e Maria džala te rodel. Jekhvar šunďas, sar 
e phuri Zoreta phenelas, hoj pal o veš andro phuro lomos daraven o benga. Avka iľas 
e lavuta u geľas. 

Džalas le vešeha, džikim na dogeľas ko lomos. Imar dural šunďas čudne hangi, 
aľe na daralas pes. Terďiľas maškaral o lomos u vičinďas: „Bengora, den mange pale 
e Maria! Šunen, me la kamav te lel romňake!“ Aľe ňiko leske na odphenďas. Avka 
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o Feris iľas e lavuta u chudľas te bašavel. Avka nažužes mek na bašavelas. Le bengen 
avka dukhalas o šero, hoj savore vičinde: „Jaj, jaj, preačh, jaj, oda našťi šunas!“ O Feris 
preačhiľas, aľe ňič pes na ačhiľas. Chudľas mek jekhvar te bašavel. U o benga pale 
vičinde: „Preačh, preačh, jaj, jaj!“ O Feris lenge phenďas: „Preačhava, aľe mušinen 
mange te del pale e Maria. Te na, bašavava!“ 

O benga pes dovakerde u phende leske: „Av tele andro lomos, amen tuke našťi das 
la Maria, mušines pes te dovakerel le Luciferiha, ča jov tuke la šaj dela pale.“ Ta so 
o Feris šaj kerlas, avka geľas ko Luciferis. 

Andro peklos has baro taťipen, všadzik has e jag u viďazinenas les savore džene, 
so preperde andro peklos. O Feris geľas dureder u šunďas, sar vareko bares šukares 
bašavel pre lavuta. The jekhvareste dikhľas o Luciferis. Jov bešelas pro trunos, aver 
benga bešenas tele pre phuv u maškar lende khelelas e Maria. „Maria, Maria!“ vičine-
las o Feris. Aľe joj les na šunelas, ča khelelas. 

O Luciferis ušťiľas u geľas ko Feris. „Ta dikhav, hoj na daras, te aviľal dži ke mande. 
Ta so mandar kames?“ O Feris jekhe laveha phenďas: „E Maria, na kamav ňič, ča e Ma-
ria.“ O Luciferis chudľas te asal. „Šunďom, hoj bašaves pre lavuta, akor bašav mange 
vareso u me gondoľinava, či tuke e Maria dava.“ 

Akana pes o Feris daralas, bo pre lavuta na džanelas te bašavel. Aľe so šaj kerlas, 
chudľas te bašavel. Bašavelas nažužes, aľe o Luciferis ňič na phenďas, ča šunelas. 
O Feris dobašaďas u užarelas, so leske o Luciferis phenla: „Hmm, mek goreder la-
vutaris na šunďom, aľe phenel pes, hoj le lavutaris keren e lavuta. Av, vareso tuke 
sikhavava.“ 

O Feris geľas le Luciferiha u so na dikhelas. Le benges, so bašavel pre lavuta, aľe pre 
savi lavuta! E lavuta has calo somnakuňi, avka šukares pes bľišťisaľolas andre e žara 
la jagatar! O Feris mek vareso ajso u avka šukar na dikhľas. „Šukariben, na?“ phenďas 
o Luciferis. „Aľe oda nane savoro. E lavuta nane ča somnakuňi, hiňi čarovno. Ko e 
lavuta lel andro vasta, oda džanel takoj pre late te bašavel. Probalin la u dikheha.“ 

O Feris le daravipnaha iľas e lavuta u chudľas te bašavel. Užarelas, hoj šunela, sar 
nažužes bašavel, aľe avka šukares na bašavel aňi leskero dad! Jaj, Devla, me džanav 
te bašavel, gondoľinelas. E lavuta les očarinľas! 

O Luciferis chudľas te asal: „Feri, šun! Džanav, hoj na sal nalačho manuš u avka 
peske šaj rozgines. Dava tuke kadi lavuta u tutar šaj avela baro lavutaris, ajso, so 
mek andro svetos na has u šaj aves baro barvalo, abo peske leha la Maria. Aľe lačhes 
gondoľin, e Maria tutar ča asalas, ma bister, so tuke phenďas!“ 

O Feris gondoľinelas, andro vasta les mek has e lavuta. Jaj, jaj, Devla, so te kerav! 
La lavutaha šaj zakerav bare love u ňigda šoha mange the mira famiľijake nič na 
chibinela! E lavuta abo e Maria? E lavuta, e Maria, e lavuta, e Maria… U avka leske 
džalas furt andro šero. 

„Ta so,“ phučelas o Luciferis, „Imar pes rozginďal?“ „Ha,“ odphenďas o Feris, „lava 
manca … e Maria!“ U diňas le Luciferiske pale e lavuta. „Sar kames, e lavuta hiňi miri 
u e Maria hiňi tiri. Dikheha, či kerďal lačhes.“ U pale chudľas te asal. 

O Feris šunďas, sar pale o perumos demaďas u jov imar na has andro peklos, aľe 
khere pal o veš. Mek pes na zbatorinďas u chuťľas pre leste e Maria u chudľas les te 
čumidkerel. „Mro somnakuno Feri, ratinďal man!“ Chudle te asal u te khelel, avka 
pes rado dikhle. 

Ňikaske na phende, so pes ačhiľas. Pro aver čhon len has baro bijav. U bo pes o Fe-
ris na mukhľas te predžal pre goďi le Luciferiske, dikhľas pre leste o Del u jov imar 
na bašavelas nažužes. Na has lestar baro lavutaris, tiž na has barvalo lavutaris. Aľe 
jov the e Maria džanenas, hoj nekbareder hin, hoj hine jekhetane u bachtale the bi 
somnakuňi lavuta.
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Čendeš
Iveta Kokyová

V malé vesničce na kopci u lesa, tam kde bydlí Romové, se jedné ženě narodil chla-
peček. Když ho porodila, zděsili se všichni lidé hrůzou. Dítě mělo přední dva zuby, 
tři oči, tři nohy, ocas a celé tělo chlupaté. Pojmenovali ho Čendeš. Odmalička na něho 
všichni Romové plivali, někteří se mu smáli, jiní se ho báli. Nikdo se s ním nechtěl 
přátelit, nikdo ho neměl rád, jen jeho matka a otec, kterým dal Bůh jediného syna. 

Čendeš rychle vyrostl. Mezi lidi nechodil, protože se za sebe styděl. Ze všeho nej-
raději četl, a tak byl velmi moudrý. 

Jedné noci přemýšlel nad svým životem. Kladl si otázku: „Proč nemůžu žít jako 
ostatní lidé? Proč mě nikdo nemá rád? Proč jsou lidé tak zlí?“ Došlo mu, že v rodné 
vsi štěstí nenajde. A tu noc se také oblékl a odešel z domu. Políbil svou maminku na 
čelo, slzy mu při tom stékaly po tváři. 

Ráno ho všichni hledali. Čendeš už ale byl v hlubokém lese, a tak ho nikdo nenašel. 
Vybral si krásné místo u vody, kde si postavil dřevěný přístřešek. Večer chodil krást 
slepice, aby měl co jíst. Vysel žito, z žita vyrobil mouku, z mouky chléb. Každý den 
zasadil jeden stromek, aby poznal, jak dlouho žije sám v lese. Každý z nich mu byl 
bratrem nebo sestrou, s nimiž hovořil. Naučil se žít o samotě, a byl tak spokojený.

Jednou Romové z osady, zrovna když byli na dříví, zabloudili hluboko do lesa. 
A koho nezahlédli? Čendeše! Hned ho poznali a začali pokřikovat: „Čendeš je tu! 
A jak je ošklivý!“ a rozutekli se. Všem Romům doma vyprávěli, koho v lese potkali. 
Nikomu se nechtělo věřit, že chlapec po tolika letech ještě žije. Každý si myslel, že 
dávno zemřel. 

Když se tu zprávu dozvěděli Čendešovi rodiče, měli obrovskou radost. A hned se ho 
taky vydali do lesa hledat. Cestou jim ale docházely síly, byli už oba dost staří. Syna 
hledali dva dny a jen s pomocí boží ho nakonec našli. 

Jakmile matka svého syna spatřila, rozplakala se, rvala si vlasy, líbala mu ruce a dě-
kovala Bohu. Přemlouvala ho: „Pojď domů, synáčku, netrap mě. Jsem už stará, špatně 
se mi bez tebe žije.“ Čendeš ale odpověděl: „Maminko, sice se mi po tobě hrozně 
stýská, ale nikam s tebou nepůjdu. Nech mě tu zemřít. Zvykl jsem si na samotu. Tady 
na mě nikdo neplive a neposmívá se mi.“ Matce pukalo srdce, když syna poslouchala. 
S pláčem se tedy vrátila se svým mužem zpátky do osady. Otec to všechno trápení 
pro změnu držel v sobě. 

Doma se Romové ptali, kdeže Čendeš je. Žena se neudržela a začala křičet: „Jen 
proto, že jste zlí lidé a vysmívali jste se mému dítěti, jen proto jsem svého jediného 
syna ztratila!“

Po nějaké době se Čendešovi zdál o matce sen. Zjevilo se mu, že umírá. Bez dlou-
hého otálení vyskočil z postele a běžel za ní. Byla tma, a tak ho nikdo z vesničky 
nezahlédl. Jakmile vešel do domu a spatřil v posteli umírající matku, rozplakal se 
jako malý kluk. Vzal ji za ruku a matka mu povídá: „Neplakej, chlapče můj, Bůh si pro 
mě přišel, musím odejít. Teď, když jsem tě viděla, bude se mi lehce umírat,“ a sotva 
to dořekla, vydechla naposledy. Čendeš svému otci neřekl nic, vyběhl z domu a běžel 
lesem jak šílený. Všechny stromy, co zasadil, pokácel. 

Po půl roce z velkého žalu zemřel i on. Jen otec je všechny přežil. Ve vsi se už od té 
doby žádnému člověku nevysmívali.
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O Čendeš
Iveta Kokyová

Andre jekh gavoro, upre paš o veš, kaj bešen o Roma, uľiľas jekha romňake čhavo-
ro. Sar les anďas pro svetos, ta savore džene lestar daranďile. Ole čhavores has duj 
danda anglal, trin jakha, trin pindre, e pori the dzaralo has. Dine les o nav Čendeš. 
Ciknorestar pre leste savore Roma čhungarenas, varesave lestar asanas, varesave 
daranas. Ňiko leha na delas duma, ňiko les rado na dikhelas, ča leskri daj tho dad. 
O Del le manušen diňas ča jekhe čhavores. 

O Čendeš sig bariľas avri. Na phirelas maškar o džene avri, ladžalas pes. Ča khere 
pes ľikerlas. 

Jehk raťi gondolinelas pre peskro dživipen. Phučelas korkoro pestar. Soske našťi 
dživav sar aver džene? Soske man ňiko rado na dikhel, soske hine o džene ajse na-
lačhe? Odi rat pes urďas the odgeľas le kherestar. 

Tosara les savore rodenas. Ňiko les na arakhľas. Odgeľas andro baro veš. Arakhľas 
peske šukar than paš o paňi. Kerďas peske le kaštendar cikno kheroro. Sikhľiľas te 
dživel korkoro. Raťenca phirlas te čorel le papiňen, hoj te avel les so te chal. Thoďas 
andre phuv dživ, olestar kerlas o jaro, le jarestar o maro. Sako ďives thovelas andre 
phuv jekh kašt, pal kada džanelas, keci ďivesa hino korkoro andro veš. Sako kašt has 
leskro phral the pheň. Lenca dživelas the delas peske duma.

Jekhvar o Roma pal e koloňija, sar has andro veš kaštenge, našľile. Kas dikhle? Le 
Čendešis! Minďar les prindžarde. Chudle te kerel vika the te denašel. Savore Romen-
ge denas duma, kas dikhle andro veš. Ňiko na kamelas te paťal, hoj pal ajci berš mek 
dživel. Gondolinenas, hoj muľas. 

Sar pes dodžanenas leskri daj tho dad, ta les gele te rodel andro veš. Na birinenas 
imar ajci te phirel, bo phure has. O Del diňas, hoj les arakhle. Sar peskre čhas dikhľas, 
ta e daj chudľas te rovel, vičinelas les khere. O Čendeš phenďas: „Daje, phares mange 
pal tu, aľe na džav tuha ňikhaj, mukh man adaj te merel. Sikhľiľom te dživel korkoro. 
Adaj pre ma ňiko na čhungarel, na asal mandar.“ Sar kada e daj šunďas, ta lakro jilo 
pukinelas. Rovibnaha geľas pale khere. 

Jekhvar džalas o Čendešiske suno la daha. Andro suno pes leske sikhaďas, hoj e 
daj leske merel. Minďar ušťiľas upre the geľas pal peskri daj. Avľas andro kher the 
dikhľas peskra da andro haďos, sar merel. Rovlas sar brišind, chudľas la da le vastes-
tar. E daj leske phenďas: „Ma rov, mro čho, o Del vaš mange avľas, mušinav te džal, 
feder pes mange merla, hoj tut dikhľom.“ The muľas. O Čendeš denašľas avri andal 
o kher. Le vešeha denašelas sar te diliňaľiľas. Savore kašta, so thoďas andre, ta tele 
čhingerďas. 

Jepaše beršeha muľas the jov. Leskro dad savoren predžiďiľas. 
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Království na Veselém kopci
Roman Michalčík

Na kopci, obklopeném poli a lesy, stál hrad. Nebyl to ale ledajaký hrad, bylo ho 
vidět už z velké dálky. Kolem rostly červené růže, hradby byly barevné a ozdobené 
nejrůznějšími látkami, které poutaly oči všech, kteří putovali kolem. Celé to vypa-
dalo vesele a krásně, a proto se místo, na kterém hrad stál, jmenovalo Veselý kopec.

Na hradě vládl romský král jménem Laco se svou rodinou, královnou Elmírou a bu-
doucím nástupcem trůnu, princem Lubem. Také poddaní byli Romové, jako ostatně 
všichni, kdo hrad obývali. Král Laco byl pro Romy nejlepším panovníkem, jakého si 
kdy mohli přát. Staral se o každého z poddaných. Nebyl jen schopným panovníkem, 
ale také obchodníkem. Všechna pole, na kterých rostlo obilí, zahrady, které se leskly 
různými barvami ovoce, dobytek, ale i výrobky, které Romové vytvářeli, uměl dobře 
zpeněžit. A tak se celému království náramně dařilo.

Lacova zem tak byla plná radosti. Hudba, tanec a zpěv byly na denním pořádku. 
Sám král takové naladění od svých Romů vyžadoval, chtěl totiž, aby se všichni vese-
lili. I bez doprovodu stráží navštěvoval domy poddaných, jedl s nimi, tančil, a i proto 
se mezi nimi těšil uznání a úctě.

Jednoho významného dne, kdy se slavily princovy narozeniny, pan král se svou 
chotí a synem vystoupili na hradební balkon a panovník ke svým Romům promlu-
vil: „Raduj se, národe! Můj milovaný syn dnes slaví své osmnácté narozeniny!“ Nato 
cosi pošeptal královně a ta vzápětí poslala služebníky, aby každému z Romů rozdali 
chléb s kusem slaniny, číši vína a dětem pamlsek. Po chvíli král pokračoval: „My, 
Romové, jsme plní radosti, citu, lásky a oddanosti, a proto si jeden druhého vážíme, 
o rodině ani nemluvě. Není to jako v jiných královstvích, kde panovníky jejich pod-
daní nezajímají. Mně i mé rodině záleží na každém z vás. Chceme, abyste byli šťastní 
a dařilo se vám. Proto nás nezajímá, co se děje za hranicemi našeho království. Ať si 
lidé mimo naše území žijí vlastní životy. My Romové držíme jeden s druhým, a tak 
to bylo, je a bude!“ 

Romové začali králi tleskat, vzápětí se ale princ nahnul ke svému otci a řekl: „Otče, 
vždyť my ani netušíme, co je v jiných královstvích.“ Král se k synovi rozhořčeně 
otočil a důrazně mu odpověděl: „Ani to nepotřebujeme a nechceme vědět!“ Princ se 
zamyslel a kývl na otce na důkaz pochopení. Ten se na něj usmál.

Den po oslavách nařídil král služebnictvu, ať připraví koně, že se s princem a jeho 
přáteli vydají na lov. Když bylo vše přichystáno, vyjeli z hradu. Projížděli poli, lesy 
a podél řeky, která tekla na okraji hranic království. Když koně odpočívali a napá-
jeli se vodou z řeky, bylo zřejmé, že něco nebo někoho cítí. Jakmile si toho všiml 
princ, přiblížil se ke svému koni. Uviděl, jak naproti přes řeku klečí malý chlapec 
a pije vodu. Bylo na něm vidět, jak je unavený a strhaný, měl na sobě jen samé ro-
zedrané věci a celý obličej od špíny. Princ neváhal a zvolal: „Hej, chlapče, kde ses tu 
vzal?“ Hoch neodpovídal, jen ztuhl a koukal na prince. Ten na nic nečekal a zamířil 
směrem k němu. 

Jak to zbystřil král, začal na prince volat: „Synu, nechoď tam! Stůj! Za řekou už 
není území našeho království!“ Ten však otce nevnímal a běžel dál k chlapci. Vzal 
ho do náruče a už s ním zamířil na druhý břeh. Král se mu snažil vysvětlit, ať se 
do toho neplete a nechá chlapce jít, že nepochází z jejich země. „Ať se o něj posta-
rá jeho lid!“ zvolal král. Princ se na svého otce nevěřícně podíval: „Králi, vždyť je 
to malý kluk! Potřebuje pomoc!“ Panovník se snažil opakovaně synovi vysvětlit, 
že se nesmí míchat do záležitostí jiných království. Ale princ jako by ho neslyšel. 
Dál se pokoušel z chlapce dostat, co se mu přihodilo a kdo je. „Jak se jmenuješ, 
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chlapče? Odkud jsi? Copak se ti stalo a proč jsi tu sám?“ Ale chlapec neodpovídal 
nic jiného, než že neví a nic si nepamatuje. Princ si všiml čerstvé rány, ze které 
chlapci tekla krev. I přes královo naléhání ho proto vyzdvihl na svého koně a za-
mířil s ním k hradu. 

Královna zrovna krále a prince očekávala u hradební brány. Jakmile k ní přistou-
pili, bez jakéhokoliv slova chlapce vzala do náruče a odnesla do hradu. Nařídila, ať 
ho vykoupou a oblečou do čistých šatů. Potom dala zavolat doktora. „Co je mu?“ 
opakovala pořád dokola, na odpověď lékaře čekal i král s princem. „Nejspíš ztratil 
paměť. Neví, kdo je, odkud přišel, prostě nic.“ Královna Elmíra se otočila ke svému 
choti a povídá: „Chudáček chlapeček, dokud nezjistíme, odkud je a komu patří, bude 
u nás a budeme ho brát, jako by byl jeden z nás.“ 

Král moc dobře věděl, že malému chlapci musí pomoci, avšak tušil, že do jejich 
království přinese jen problémy. Nařídil malíři, ať vytvoří chlapcův portrét a napíše 
pod něj, že se ztracený hoch vyskytuje v jeho království. Poté vyslal do vedlejšího 
kraje posla, aby jeho podobiznu vyvěsil po všech vesnicích.

Chlapce zatím pojmenovali Maroš. Ten se po několika dnech zotavil a náramně si 
užíval přívětivou náladu, která v království panovala. Hrál si s dětmi, které ho nauči-
ly romské tance, dokonce i zpíval jejich písně, někdy i sám princ Lubo hrál dětem na 
kytaru. Den co den se hoch radoval a skoro zapomínal na to, že je jiný než děti kolem 
něj. Nemusel mít ale obavy. Romské děti ho braly jako sobě rovného a nezáleželo jim 
na tom, že vypadá trochu jinak než ony samy. 

Neuplynul ani měsíc a ke králi se dostala zpráva o tom, komu jejich nalezenec, 
malý Marošek, patří. To, co zjistil, ho tuze zaskočilo. Malý Maroš byl totiž synem 
krále z vedlejšího království. Byl tedy princem a budoucím nástupcem trůnu stejně 
jako jeho syn Lubo. Panovníci z Veselého kopce očekávali návštěvu královské rodiny, 
která si měla pro Maroška přijet. Čekali celý den, připravili menší uvítací oslavu, 
jak už bývá u Romů zvykem, ale nedočkali se. Ve večerních hodinách, když už král 
s královnou ulehali na své lože a pomalu usínali, se ozvala obrovská rána. Král vy-
skočil z postele a vidí, jak na vstupní bránu hradu letí dělová koule. Ta se po nárazu 
roztříštila a vše kolem začalo hořet. Romové vyběhli ze svých obydlí na nádvoří 
a začali naříkat a zmatkovat. Jaktěživ nic podobného nezažili. Král nařídil strážím 
okamžitě zapřáhnout koně a vyčkával, co se bude dít. Byl připraven k útoku, i když 
neměl tušení, kdo a proč jeho zemi napadá. 

Náhle se z hlásné trouby ozvalo: „Okamžitě mi vydejte mého syna, prince Otakara, 
vy zloději dětí, nebo vaše království lehne popelem!“ to křičel král Otakar. 

Král Laco nevěřícně kroutil hlavou a nechápal, proč si panovník z vedlejšího krá-
lovství myslí, že mu ukradl syna. „Neukradli jsme ti syna. Toulal se po našich lesích, 
a tak jsme ho vzali k sobě a postarali se o něj. Tvůj syn je živ a zdráv!“ opáčil mu. Král 
Otakar však opakoval svou větu, jako by ho vůbec neslyšel. „Okamžitě mi vydejte 
mého syna, prince Otakara, vy zloději dětí, nebo vaše království lehne popelem!“ 
Laco nechtěl svůj lid dostat do problémů, proto se králi Otakarovi vydal úplně sám 
naproti, aby mu vysvětlil, že jeho syn je v naprostém pořádku.

Když se k němu Laco přiblížil, usmál se na něj a povídá: „Otakare, je mi ctí…“ Dál 
už ale nic jiného říct nestihl. Král Otakar ho bodl mečem přímo do srdce a Laco po 
chvíli padl z koně. Z dálky už běžel Maroš, vlastně princ Otakar. Hned jak ho jeho 
otec spatřil, seskočil ze svého koně, poklekl a vítal ho s otevřenou náručí. Chlapec 
však s brekotem běžel ke zraněnému králi, aby mu podepřel hlavu. Laco k němu pro-
mlouval velmi potichu a zesláblým hlasem: „Máš tu otce, Marošku, pojedeš domů. Žij 
šťastně a nezapomínej na Romy, kteří tě mají rádi.“ 

Na to Maroš zkroušeným hláskem spustil: „Ne, neumírej, prosím, mám tě moc 
rád, králi, i všechen tvůj lid.“ Ale Laco mu už neodpověděl. Zemřel. Král Otakar jen 
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přihlížel a nevěděl, co na to má říct. Došlo mu, že měl jeho syn krále Laca moc rád. 
Omlouval se proto synkovi, vysvětloval mu, že si myslel, že ho ukradli, protože se to 
o Romech říká. 

Marošek mu ale opáčil: „To na tebe jsem si vzpomněl až teď, když tě vidím, otče, 
protože jsem ztratil paměť. Ale na něho i jeho lid nezapomenu nikdy. Ukázali mi, jak 
se máme jeden k druhému chovat. A hlavně mi dali tolik lásky, jako bych byl jejich 
vlastní.“

V hradě na Veselém kopci zavládl smutek. Nebylo Roma, který by neměl v očích 
slzy a svého krále neoplakával. Královna Elmíra utěšovala prince, který si smrt své-
ho otce kladl za vinu. Vzpomněl si, jak mu říkal, že jim ten kluk přinese do království 
jen samé problémy. Přes to všechno rád vzpomínal na Maroše, který už v tu dobu byl 
ve svém království u své rodiny. Doufal jen, že se mu daří dobře. 

Příští den začalo vartovaní, čas, v němž se královská rodina loučila s mrtvým. Na 
stolech sice bylo dost jídla, ale nikdo na jídlo neměl v tu chvíli ani pomyšlení. Když 
Romové pili víno, vždy se na sebe podívali, ulili kapku na zem pro zesnulého krále, 
ale nepřipili si. To dělali jen při oslavách, kdežto nyní zapíjeli žal. 

Po vartovaní nastal pro celé království nejhorší den, pro královnu a prince pře-
devším. Vše již bylo připravené na pohřeb milovaného krále, v popředí smutečního 
procesí šla královna s princem a za nimi všichni poddaní. Jejich naříkání bylo slyšet 
snad na míle daleko. Romové smrt krále silně prožívali. Ženy i děti naříkaly tak jako 
nikdy, také udatným mužům ukápla slza. Když se dav přiblížil k hrobu, muzikanti 
začali hrát romská halgata, smutné tóny houslí, které v Romech probouzely ještě 
větší dojetí. 

Když už měla být králova rakev spuštěna do hrobu, ozvalo se z konce průvodu: 
„Zadržte! Můj syn se chce s vaším králem také rozloučit!“ Celé zástupy Romů se 
v tu chvíli otočili a hleděli na krále Otakara, vraha jejich panovníka. Padlo několik 
nadávek: „Ty vrahu! Ty tyrane,“ ale král jen sklopil hlavu a mlčel. Malý Otakar prošel 
davem, poklekl před rakví a plakal. Z jedné strany se k němu sklonila i královna El-
míra, z druhé princ Lubo. Objali chlapce a naříkali společně s ním. 

Když později rakev klesala do země, královská rodina spolu s Marošem a všemi pří-
tomnými Romy nabírali jeden po druhém do hrsti trochu hlíny a házeli ji na rakev. 
Někteří do hrobu házeli dokonce své poslední peníze a zlaté šperky, aby ukázali, jak 
moc si krále vážili.

Nakonec král Otakar přistoupil před vdovu Elmíru a prince se slovy: „To, co jsem 
udělal vašemu muži a otci, se nedá odpustit. Můj syn mi vyprávěl, jak jste se k němu 
chovali a co všechno jste ho naučili. Jste laskavý národ a já vám způsobil takovou 
ránu na vašich srdcích. Ale i přes to vás žádám, buďte přáteli alespoň s mým synem, 
princem Otakarem. Slibuji vám, že už nikdy nebudu nikoho soudit podle toho, co se 
o něm vypráví. Odpusťte mi, i král dělá chyby.“

Královna Elmíra po králově proslovu pohladila Maroška a políbila ho na čelo. „Ma-
rošku, jsi u nás kdykoliv vítán.“ Princ Lubo, nástupce trůnu, vzal malého hocha za 
ruku a doprovodil ho k jeho otci. „Stálo život našeho krále, mého otce, aby ses do-
zvěděl, jací doopravdy jsme.“

Princ se po smrti Laca stal králem a vedl království stejně tak dobře, jako jeho 
otec. Začal vyjíždět do okolních království, aby lidé o Romech poznali pravdu. Za pár 
let už byli Romové součástí každé oslavy v okolí. Učili ostatní to, co uměli nejlépe − 
milovat jeden druhého, tančit, zpívat, hrát a vše, co k romským zvyklostem patří. 
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O dvou kočičkách
Eva Danišová

V daleké zemi na kraji moře stála opuštěná chaloupka, ve které spolu žily dvě ko-
čičky. Byly bílé s růžovými čumáčky a rády se vyhřívaly na sluníčku. Všechna zákou-
tí kolem chaloupky už dávno prozkoumaly, a tak se rozhodly jít do světa. 

Zpočátku cesta ubíhala příjemně, ale později už byly kočičky unavené a nevěděly 
kudy kam. Jejich domeček byl daleko, byly hladové a rády by se také napily. Vodu 
ale nikde neviděly, a tak jim nezbývalo než putovat dál. Bloudily dlouho krajem, než 
přišly k velkému domu. Začaly lézt na jeho střechu, aby viděly, kam se to dostaly. 
Jedna z nich už byla skoro nahoře, když se jí smekla noha a ona chudinka spadla do 
komína. Její světlý kožíšek byl rázem celý černý jako uhel. Čumáček měla také celý 
od mouru. Hospodyně, které dům patřil, uviděla na dvoře jen tu čistou kočičku. Vza-
la ji dovnitř, nalila jí mlíčko a přinesla polštářek. 

Druhá kočička, která teď byla černá, se nějak vyškrábala z komína. Vrátka ale byla 
zavřená, a tak tam jen smutně mňoukala. Ráda by také trošku mlíčka, zlá hospodyně 
ji ale vyhnala koštětem, a tak byla nešťastná a od domku odcházela sama a hladová. 

Šla, šla, až přišla k jinému stavení. Bydlela v něm jedna hodná stařenka. Když kočič-
ku uviděla, vzala ji k sobě. Dala jí mlíčko, hezky si s ní povídala a bylo jim spolu dobře. 

Jednoho dne začalo pršet a déšť z kočiččina kožíšku černé saze smyl. Byla zase 
krásně bílá jako kdysi. Stařenka se divila, že není černá, ale vůbec jí to nevadilo. Svou 
kočičku měla ráda, ať byla černá, nebo bílá. Kočička měla stařenku také ráda, a tak 
se jim společně krásně žilo. 

Pal o duj mačkici
Eva Danišová

Andre jekh them paš o baro paňi terďolas cikno kheroro. Dživenas odoj jekhetane 
duj cikne mačkici. So duj has šukarore, parnore, lole piskenca, the so duj igen rado 
pašľonas avri pro khamoro. 

Sa, so has paš lengero kheroro, imar prindžarenas, ta phende penge, hoj džana 
andre luma.

Džanas ta džanas, lošanďonas, aľe sar imar but phirenas upre tele le dromenca, ta 
imar na birinenas. Lengero kheroro has dur, ta na džanenas, sava seraha te džal. Has 
imar bokhale the te pijel kamenas. Na dikhenas ňikhaj o paňi, ta phende penge, hoj 
mek džana dureder. 

Pregejle mek baro koter, kim na avle kijo šukar kheroro. Chudle pen te cirdel upre 
pro dachos, kamenas te dikhel, kaj pen dochudle. Jekh mačkica odoj has sigeder, aľe 
o pindroro lake pošľiskinďa the joj čorori pejľa andro thuvalo. Lakeri šukar morči 
ačhiľa calkom kaľi sar angar. O piskocis tiš žuže sadzi la has. Avel avri e chulaňi, so 
bešel andro kher. La melaľa mačkica na dikhľa, ča ola parňora. Liľa la andro kher, 
čhorďa lake thudoro, mek perňica lake anďa. 

E kaľi mačkica čori varesar gejľa avri le thuvalestar, aľe e kapura has phandľi, ta joj 
odoj rovľardones mňačkinelas. Tiš kamelas čeporo thudoro, ta na? 

Aľe oja nalačhi gadži la tradľa la metľaha avri. Le bare pharipneha odarig e mačkica 
džalas. Korkorori, bokhaľi.



84

Džal ta džal čori u avel kijo aver kheroro. Dživelas odoj korkori jekh lačhi phuri ma-
nušňi. Sar dikhľa la kaľa mačkica, iľa la andro kher. Tiš lake čhorďa thudoro, šukares 
laha delas duma the chudle so duj te dživel jekhetanas. 

Pregejle imar varesave ďives, sar dživenas e mačkica la manušňaha andro kheroro 
u jekh ďives chudľa te del brišind.

Oda brišind morďa tele la mačkicatar savore sadzi. Ačhiľa parňori, šukarori, avka 
sar varekana. E manušňi ča o jakha poravelas. 

Na džanelas, kaj lakeri mačkica hiňi ajsi šukarori. Dikhelas la rado, či has kaľi, abo 
parňi. E mačkica la tiš rado dikhelas u vaš kada pen lenge jekhetanes mištes dživelas. 

Te varekas kames, ma dikh sar dičhol. 
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O Romovi, co šel do světa
Andrej Giňa

Bylo nebylo, sladký požehnaný Bože, byl jeden Rom. Ten Rom měl tolik dětí, jako 
je hvězd na nebi a snad ještě víc. Byl chudý jako všichni Romové, těžko byste někde 
našli chudobnějšího člověka. Jednou seděli doma a čekali na jídlo. Žena vařila gom-
boda s kyselým mlékem a k tomu pekla marikľa. Jindy u vaření brebentila, ale dnes 
je smutná, jako by oněměla. 

„Tak co je to s tebou,“ ozval se její muž. „Jindy pusu nezavřeš, a dnes jsi ještě ani 
slovíčko neprohodila. Stalo se něco?“ 

„Tohle jídlo je úplně poslední, co máme doma k snědku. Nenajdeš tu už ani drobe-
ček. Co budeme jíst zítra?“

„Vždyť takhle je to u nás pořád. Hned ráno půjdu do vsi a určitě něco přinesu.“ 
Jak muž řekl, tak i udělal. Prochodil celou vesnici, ale nezavadil o žádnou práci. 

Jako naschvál nikdo nic nepotřeboval. Až v posledním domě ho nakonec nechali as-
poň vyházet hnůj ze stáje. Dostal za to brambory, trochu mouky a slaninu. 

„Nezbývá nic jiného, ženo moje milá, než se vydat do světa,“ povídá muž. „Jinak tu 
všichni pomřeme hladem.“

Tak se taky stalo. Na druhý den vyrazil. Žena ho doprovodila až na samý konec 
vesnice. „Když nebudeš mít štěstí, vrať se hned domů. A opatruj se. Co bychom si 
počali, kdyby se ti něco stalo?“ A s pláčem se rozloučili.

A tak putoval od vesnice k vesnici, od města k městu, ale štěstí jako by se před 
ním schovávalo. Ne a ne se někde uchytit, žádnou pořádnou práci ani službu ne-
našel. Chodil po trzích, po hospodách, kde si aspoň vydělal pár drobných na jídlo. 
V krčmách štípal dřevo a poklízel. 

Tak tomu bylo snad každý den. Byl už z toho trmácení celý znavený. „No co, cho-
dím od čerta k ďáblu, a nic z toho,“ a tak se chtě nechtě vydal zpět domů. 

Šel a šel, až u lesa narazil na velké rozcestí. Byl už utahaný a vyhládlý, že by snědl 
snad cokoli. Naštěstí tam rostla košatá jabloň. Natrhal si pár jablek a hned mu bylo 
líp. Posadil se pod nejvyšší strom a usnul. Kdo ví, jak dlouho pospával, když vtom 
ho probudil nějaký hlas. Rozhlédl se, ale nikoho nespatřil. Pak se ale zadíval nahoru 
a vykulil oči. Přímo nad ním si štěbetali dva ptáčci. 

„Tak kdepak jsi byl? A co jsi viděl?“ ptá se jeden druhého. 
„Přeletěl jsem osm řek a osm zemí. Čtyři princové se oženili a jedna princezna si 

vzala takové přihlouplé, ale tuze bohaté princátko. Jejich království je rozlehlé a bo-
haté. A ten král, který svou dceru takhle provdal, je na ně krátký. Nic dalšího jsem 
neviděl. A jak jsi dopadl ty?“ ptá se ho.

„Já jsem proletěl nad devatero zeměmi, řekami a horami. Ve třetí zemi má král s králov-
nou tak zlomyslnou dceru, že se jí všichni bojí. Celé dny ječí a všem nadává. Onehdá přišla 
do kuchyně, rozlila všechnu vodu a porozbíjela nádobí, které jí přišlo pod ruku. Další den 
zas v zahradě rozdupala všechno kvítí. Vypadá to, jako by jí přeskočilo. Všichni z ní mají 
strach a sám král s královnou si s ní nevědí rady. Tolik se kvůli ní trápí. V jiné zemi kus 
odsud zas těžce onemocněl princ. Král dal z celého světa zavolat nejzkušenější doktory, 
ale nikdo ho vyléčit nedokázal. Vypadá to, že má nemocné plíce. Kašle tak, až vyplivuje 
krev. Jen ujde kousíček, už nemůže popadnout dech, úplně se ztrácí před očima.“

„No a dalo by se něco udělat s tou zlou princeznou a chudákem princem,“ zeptal 
se druhý ptáček.

„Té by pomohlo, kdyby ji někdo unesl daleko od lidí, aby se o sebe musela posta-
rat sama. Nebo aby ji potkalo něco, co jí nedá pokoje a pořád ji to honilo do práce. 
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Pak by ji ty zlomyslnosti, co předvádí, rázem přešly. Ale kdo by unesl takovou po-
tvoru? Jiná možnost je, že se co nejdříve vdá a její muž už jí přistřihne křidýlka.“

„A jak by se dalo pomoct princi? Povídá se o něm, že je to dobrý člověk,“ zeptal se 
druhý ptáček.

„Byl jsem ve vedlejším království, kde stejnou nemocí trpěla princezna. Ani ti nej-
lepší doktoři si s ní nevěděli rady. Každý čekal jen na to, kdy zemře. Naštěstí se ale 
královna dozvěděla o staré Blaškaraně, co zná všechny byliny a umí z nich vařit od-
vary. Hned se za ní vypravila s prosbou, aby se přišla na dceru podívat. Blaškaraňa 
byla moudrá žena, dobrák od kosti. Vzala s sebou léčivé byliny a vyrazily společně na 
zámek. Král už se jich nemohl dočkat.

Blaškaraňa si princeznu prohlédla, poslechla si ji a pak povídá: „Škoda, že jste mě 
nezavolali dřív. Udělám všechno, co zmůžu, aby to dobře dopadlo.“ A hned poručila, 
aby oloupali mísu plnou cibule, rozdělili ji na plátky, dali do vlažné vody a namočili 
do ní prostěradlo. Žena do něj naskládala cibuli a obalila jím princeznu. Král s krá-
lovnou jen valili oči, ale udělali vše, oč si Blaškaraňa řekla. Ta potom dala princezně 
vypít silný cibulový lektvar a na noc jí přichystala jiný, aby měla dobré spaní. Tak to 
opakovala po sedm dní. Za týden už to vypadalo, že je princezně o mnoho lépe, a za 
měsíc už byla jako rybička. Panovník se ženou nevěděli, jak se bylinkářce odvděčit. 
Dali jí peníze, zlato a bůh ví, co ještě všechno. Přemlouvali ji, ať s nimi zůstane na 
zámku. Brali ji jako vlastní matku, ale nedala si říct. Chtěla se vrátit zpět do svého 
domku. A tak ji královna nechala odvézt domů. Od té doby ji navštěvují a neustále 
ji zvou na zámek. Aby se tedy princ uzdravil, musí se co nejrychleji dojít pro Blaška-
raňu,“ řekl první ptáček. 

„A co jsi kde ještě viděl,“ ptá se.
„V jiné zemi spolu pořád válčí králové. Ten jeden je příliš důvěřivý, kdo co řekne, 

tomu uvěří. Hlavní generál si s ním dělá, co se mu zlíbí. Namluví mu třeba, že panov-
ník ze sousedního království posílá do jeho země vojáky a zabíjí lidi, loupí a pustoší. 
No a tak tam vždy král pošle své vojsko, aby zjednalo pořádek. A tak se vojáci bijí 
a dělají, co řekne generál. Domlouvá za krále všecko všecičko. Má totiž rád bitvy a ra-
bování. Tohle dělá snad každého půl roku. A ještě za to dostává od pána pochvalu.“

„A to se nenajde nikdo, kdo by mu řekl, co je ten generál zač, že kvůli němu zbyteč-
ně umírají lidé? To ho nikdo nedopadne?“ kroutí hlavou druhý ptáček. 

Rom pod stromem to celé poslouchá. Když tu se jeden z ptáčků zadívá dolů a po-
vídá: „Neměli bychom tolik mluvit, nejsme tu sami. Za rok se sem opět slétneme 
a popovídáme si.“ Na to se ztratili, jako by se do země propadli. 

Muž zůstal sedět jako přikovaný, nevěděl, co si počít. Ale vtom jako by mu někdo 
napověděl. „Musíš něco udělat, nesmíš nechat umírat tolik lidí kvůli někomu, kdo 
se vyžívá ve válkách a zabíjení. A to ani nemluvě o princi. Musíš co nejdřív najít tu 
starou bylinkářku, jen ta ho může vyléčit.“ Jak kdyby mu až teď došlo, co slyšel a co 
má dělat. S princeznou ať si poradí sami, jakou si ji vychovali, takovou ji mají. Je ale 
třeba se co nejdřív dostat ke králi, povědět mu o generálovi a pak hned utíkat za 
starou Blaškaraňou. Nato se sebral a vyrazil do sousední země. 

Šel a šel, až stanul na okraji hlubokého lesa. Kousek od něho stál malý domeček. 
„Snad tam seženu něco k snědku,“ pomyslel si a vešel dovnitř. Sotva se belhal, jak 
byl vysílený a vyhládlý. Dům byl otevřený a téměř prázdný − uvnitř jen dvě postele, 
stůl sbitý z několika desek, lavice na sezení a kamna. Muž se rozhlédl, zdalipak tu 
nenajde něco k snědku, ale nikde nic. A tak si sedl na lavici a v mžiku usnul. 

Zdálo se mu, že se objevil u královny, která měla nemocného syna, pověděl jí vše, 
co je třeba udělat a aby co nejrychleji vyhledala starou bylinkářku. „Když vše dob-
ře dopadne a princ se uzdraví, dostaneš, cokoli budeš chtít. Přijď k nám do zámku 
a prokaž se těmito penězi,“ a na to mu královna vložila do dlaně dva zlaté dukáty. 
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V tu chvíli se Rom probudil a kouká, na kamnech stojí hrnec. „Jak to? Večer tu nic 
nebylo a teď, jak se tu vzal?“ A šel se podívat, co je uvnitř. V hrnci byla polévka a na 
stole chléb a lžíce. Nasytil se a vydal se ke králi. 

Šel a šel, až dorazil do velkého města. Ale jako by bylo mrtvé. Všude prázdno, ni-
kde ani živáčka. Muž se podivoval. „Zajdu do hospody, tam se určitě něco dozvím,“ 
řekl si. 

V krčmě seděli jen staří lidé – samí muži a ženy, jako by se odsud mladí ztratili. 
„Co se tu stalo?“ ptá se hospodského. „Město je jak vymetené a nepotkal jsem ani 
jednoho mladého. Jak to, že jsou všichni tak skleslí?“ „Král ze sousední země něko-
likrát zaútočil na naše království. Všude se krade a rabuje. Na koho přijdou, toho 
zabijí. Taky unáší mladé ženy. Vojáci už nemají sil s nimi pořád bojovat. Naše země 
je mnohem menší a oni na nás posílají čím dál více vojáků. A tak jsme prohráli a oni 
si tu teď dělají, co se jim zlíbí,“ povídá hospodský. „Potřeboval bych se co nejrychleji 
dostat ke králi. Možná tuším, co se dá dělat, aby ta hrůza skončila.“ Jak to hospod-
ský slyšel, jak kdyby do něho blesk uhodil. Hned mu nanosil jídlo a pití a jal se ho 
vyptávat, co s tím. „Poslouchej, krčmáři, to můžu říct jen královi a nikomu jinému. 
Ale neboj se, nezapomenu mu o tobě povědět.“

Ještě toho dne se vydal za králem. Ale vše bylo jinak, do zámku ho nepustili. Jenže 
muž se nedal, nechal si zavolat hlavního sluhu a ten ho zavedl přímo k panu králi. 
Rom mu prozradil vše, jak se to má s generálem a jak mu panovník bezmezně důvě-
řuje. Ten vše vyslechl a pomyslel si: „No, jen počkej, víckrát už to neuděláš!“ a povídá: 
„Když všechno dobře dopadne, bohatě se ti odvděčím. Pojď sem a přijmi ode mě 
malou zálohu,“ a podal mu pytlík zlatých dukátů. Muž pěkně poděkoval a vydal se 
do dalšího království za nemocným princem.

Král mezitím poslal deset vojáků rovnou za generálem. Zastihli ho zrovna, když 
spal. Spoutali ho, přes hlavu mu hodili pytel, aby nebylo slyšet, jak křičí. Hodili ho 
do kočáru, jako by to byl obyčejný kus klády, a vydali se do zámku. Cestou sebou 
generál házel, a tak mu jednu přidali, a hned byl klid. Tam ho vsadili do vězení. 

Druhý den za ním přišel král s nejvyšším soudcem a ještě několika dalšími. 
„Tak to jsi byl ty, kdo tak ničil naši zem! Teď mi povíš celou pravdu, proč jsi to 
dělal?“ Ale generálovi jak kdyby pusu zavázali. Neřekl ani slovíčko. „Tak ty nebu-
deš mluvit? Jak chceš! Dejte ho na mučicí lavici a navrch mu přidejte padesát ran 
karabáčem.“

Generál jako by ho neslyšel, jen co ho ale kat přetáhl, hned spustil a pověděl na 
sebe úplně všechno. Jak králi lhal, že sousední království napadá jeho zemi, že tu 
cizí vojska rabují, kradou a zabíjejí lidi. „A proč jsi to dělal?“ ptal se ho král. „Chtěl 
jsem ukázat, že jsem dobrý generál. Když jsem ale viděl, jak všichni mí vojáci vyhrá-
vají, těšilo mě to. Cítil jsem, jakou mám moc, že mohu poroučet tolika vojákům a že 
mě poslouchá i samotný král.“ Nejvyšší soudce si zapisoval vše, co generál vypověděl, 
a pak mu dal list podepsat. Jak jinak, nejdřív se mu nechtělo, jen co ho ale kat opět 
vzal karabáčem, hned podepsal. „To máš za všechny ty, kteří kvůli tobě pro nic za 
nic zemřeli,“ pronesl král.

Druhého dne poslal panovník své dva nejlepší rádce, aby kopii sepsanou soudcem 
a podepsanou generálem odevzdali králi ze sousední země. Tam už mezitím po ge-
nerálovi sami vyhlásili pátrání, ale nikdo nevěděl, kam se poděl a co se s ním stalo. 
Král se tuze podivoval, když za ním oba vyslanci přišli. Pověděli mu vše, co generál 
říkal, jak lhal a jak kvůli němu na obou stranách zbůhdarma umírali lidé. A že to 
byla pravda, předali mu jím a soudcem podepsaný list. Na králi bylo vidět, jak se 
stydí, že mu snadno uvěřil a nechal se jím tak ošálit. 

Od té doby obě království žila v míru jako staří dobří sousedé. Generála už z vězení 
nepustili, a tak tam i zemřel. 
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Rom se mezitím dostal do té země, kde se nacházel nemocný princ. Tamní králov-
na na jeho radu vyhledala starou Blaškaraňu a dovezla ji do zámku. Tam bylinkářka 
nemocného prohlédla, poslechla si ho, ale moc se neradovala. „Abych pravdu řekla, 
královno, chlapec na tom není právě dobře. Nemoc už postihla obě plíce. S léčením 
musíme začít co nejdřív.“ A hned nařídila oloupat mísu cibule a uvařit z ní silný 
odvar. Celého ho zabalila do prostěradla namočeného do lektvaru, a jak na něm vše 
uschnulo, dala mu čerstvý zábal a třikrát denně poručila pít silný cibulový odvar. 
Chlapec musel taky pořádně jíst, aby nabral síly.

O co Blaškaraňa požádala, to princovi přichystali. Za týden už bylo vidět, že je 
chlapci lépe. Přestali mu dávat zábaly a odvar už pil jen ráno a večer. Chlapec začal 
více jíst a po čase se zase cítil jako řípa. 

Král s královnou nevěděli, jak té ženě poděkovat. Dali by jí peníze, zlato, cokoli 
by chtěla, ale ona nic nežádala. Chtěla jen zpátky domů, ke svým bylinkám. A tak ji 
taky král s královnou do její chýšky odvezli. Políbili jí ruce a vložili jí do nich pytlík 
dukátů. „Pošleme sem naše sluhy, aby vám koupili, co je třeba,“ a na to jí ještě jednou 
za syna poděkovali. „Máme vás rádi jako vlastní babičku, co nejdříve se za vámi zase 
přijedeme podívat,“ a se slzami v očích se rozloučili. 

Královna nezapomněla ani na Roma. Naložila mu pytel plný zlaťáků, stejně jako 
král, který dal na jeho rady zavřít svého generála. A tak se muž, celý šťastný, vydal 
zpět domů k ženě a dětem. 

Od té doby si žili náramně dobře. Muž ale nebyl žádná držgrešle, když k nim někdo 
přišel žádat o pomoc, udělal pro něj, co mohl. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.

A co se stalo se zlomyslnou princeznou? Král jí vyhrožoval, že ji dá vsadit do věze-
ní. Od té doby jak kdyby se znovu narodila. Všem dala pokoj, a když se provdala, byl 
z ní docela jiný člověk – přátelský a dobrosrdečný.

Pal o Rom, so geľa andre luma
Andrej Giňa

Kaj has, kaj na has, guleja bachtaleja the mek Devla čačeja, has jekh Rom. Ole romes 
has ajci čhave, keci pro ňebos čercheňa, the mek jekh buter. Sar savore Roma, the jov 
has čoro, hoj le čoredere manušes phares varekaj avrether arakhlehas. Jekhvar be-
šenas savore khere u užarnas pro chaben. E romňi tavlas gomboda le šutle thudeha 
u paše pekelas marikľa. Masovar paš oda vakerlas, ale adaďives has smutno, sar te 
ačhiľahas bidumakero. 

„Ta so tuha,“ diňa pes anglal lakro rom. „Masovar hin tut pherdo dumi u adaďives 
mek aňi o muj na phundraďal. Ačhiľa pes vareso?“

„Kada chabenoro, so akana tavav, oda ehin savoro, so amen hin andro kher. Na 
arakheha adaj ňikhaj aňi jekh krušinka. Tajsa imar na chaha ňič.“

„Se avka dživas maj furt. Sig tosara džava andro gav u bizutnones vareso anava.“ 
Sar phenďa, avka kerďa. Pophirďa calo gav, aľe ňisavi buťi na stradňa. Pre odi 

bibacht, ňikaske ňič na kampelas. Ča andro kher, so sas nekdureder lendar, les 
dine te čhivkerel o ganajos avri andal e stajňa. Vaš oda les dine o phuvale, čepo aro 
th`o balevas. 

„Na ačhel ňič aver, mri kedvešno šukar romňi,“ phenďa o rom la romňake, „čak te 
džal andre luma. Te na anava varesave love, ta adaj savore meraha la bokhatar.“
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Sar phenďa, avka kerďa. Pr̀  aver ďives pes diňa andre luma. E romňi leha geľa dži 
pro agor gaveske. „Te tut na ela bacht, ta maj av khere. U merkin pre peste! So amen 
keraha, te pes tuha vareso ačhela?“ pal kada pes le rovibnaha rozgele. 

Avka o rom džalas gav gavestar, foros forostar, aľe e bacht sar te angle leste pes 
garuvelas. Džalas ta džalas aľe ňikhaj les na kamelas, ňisavi buťi aňi sogališagos na 
stradľa. Phirlas pal o tarhi, pal o karčmi. Odoj peske zarodelas varesave lovore pro 
chaben. Andro karčmi čhingerlas o kašta, pratinlas.

Kavka oda has maj sako ďives. Savorestar imar has zuňimen. „Ta so, phirav gav 
gavestar, foros forostar u ňič olestar,“ ta rado narado, mukhľa pes khere. 

Džalas ta džalas, mindig na avľa pro baro križno drom maj paš o veš. O rom has 
zuňimen u bokhalo, hoj chaľahas maj chočso. Pre bacht has odoj bari phabaľin. Čhin-
gerďa peske vajkeci phaba u maj leske has feder. Bešťa peske tel o nekbareder rukh 
u zasuťa. Ko džanel, keci sovlas, kana jekhvar les uštaďa varesavi duma. Rozdikhľa 
pes, aľe ňikas na dikhľa. Paľis dikhľa upre u poraďa avri o jakha. Upral leste peske 
vakerna duj čirikle. 

„Ta kaj salas? U so dikhľal? phučľa ešebno čiriklo le avrestar. 
„Urďom prekal ochto phuva the ochto bare leňa. Štar princi ile peske romňijen. 

Jekh princezna iľa peske princos, ajse čepo dilines, aľe igen barvales. Lengeri phuv 
hiňi igen bari u barvaľi. A kada kraľis, so leskera čha diňa le diline princos, hino pre-
kal lende pro čoripen. Avres na dikhľom ňič. U sar dopeľal tu?“ phučľa o dujto čiriklo. 

„Me urďom upre eňa phuva, eňa bare leňa u but bare heďi. Andre trito phuv adarig 
le kraľis the la kraľovna ehin ajsi rikoňi čhaj, hoj latar sako daral. Sakoneske rakinel, 
calo ďives vičinel. Nadočirla geľa andre kuchňa, rozčhivkerďa lenge odoj o grati u čhi-
ďa o paňi avri. Pre aver ďives geľa andre bar u uštarkerďa odoj sa o kvitki. Dičhol, sar 
te lake prechuťelas. Sako latar daral u o kraľis th`e kraľovna imar na džanen so laha 
te kerel. Hine latar sa bibachtale. Andre aver phuv adarik igen nasvaľiľa o princos. 
O kraľis vičinďa le nekfedere doktoren pal calo luma, aľe ňiko na džanelas, sar les te 
visasťarel. Dičhol, hoj o princos hino nasvalo pro buke. Chasal avka, ča čhungardel 
o rat. Te džal čeporo, imar našťik dichinel u tel o jakha našľol.“

„U so pes delas te kerel kola rikoňa princeznaha u kale čore princoha?“ phučľa 
o aver čiriklo. 

„Lake žutinlas, te la vareko čorlas u iľa la dur le manušendar, hoj te peske mušinlas 
sa te kerel korkori. Abo, hoj te pes arakhelas vareso ajso, so la na delas smirom u furt 
la tradelas andre buťi. Ta bi la kala phujipena, so akana sikhavel pes avri, bizutnones 
maj predžanas. Aľe ko čorlas kajse benges? Aver goďi ehin, hoj te džal so neksigeder 
romeste u o rom hoj laha kerela porjadkos.“ 

„U sar pes delas te žutinel le princoske? Vakerel pes pal leste, hoj hino lačhejileske-
ro?“ phenďa o dujto čiriklo. 

„Me somas andre jekh phuv. Odoj has kavka nasvaľi e princezna. Aňi o nekbareder 
doktora na džanenas so laha te kerel. Imar čak sako užarlas, kana e čhaj merla. Pre 
odi bacht pes e kraľovna dodžanľa pal e phuri Bľaškaraňa. Oda ehin romňi, so džanel 
savore draba u džanel lendar te kerel teji. E kraľovna minďar geľa pal late u mangľa 
la, hoj te avel pre čhaj te dikhel. E Bľaškaraňa has igen lačhi u goďaver romňi. Iľa 
o draba, bešťa la kraľovnaha andre hintova u gele pre diz. O kraľis našťik doužarďa, 
kana avla e kraľovna la romňaha. 

E phuri Bľaškaraňa la čha predikhľa, šunďa u paľis phenďa: „Zijand, hoj vaš mange 
na avľan sigeder. Kerava savoro, so birinava, hoj savoro mištes te doperel.“ Maj pa-
rančolinďa, hoj te kisitinen u te randen jekh čaro purum, te čhingeren la pro šajtki, 
anen la andro ľetno paňi u andr̀ oda bolel e lepeda. E romňi rozthoďa e purum andre 
lepeda u zapaťarďa laha la čha. O kraľis th`e kraľovna čak dikhenas, aľe kernas sa, so 
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e romňi phenďa. Paľis la princezna diňa te pijel zoralo purumakero tejos u pre rat la 
delas aver tejos, hoj mištes te sovel. Kada kerlas e romňi calo kurko. Jekhe kurkeha 
imar dičholas, hoj la čhake feder u tel jekh čhon sa e čhaj sasťiľa. O kraľis th`e kraľov-
na na džanenas, sar la romňake te paľikerel. Denas la love, somnakaj u na džanav 
so aver. Prevakernas la, hoj te ačhel lenca pro diz. Ľikernas la sar peskera da, aľe joj 
na kamelas ňič. Kamelas te džal khere andre peskero kheroro. Avka la e kraľovna 
ľigenďa khere. Akorestar phiren odoj pal late u vičinen la furt andre diz. Hoj te sasťol 
o princos, ta musaj so neksigeder te džal pal e Bľaškaraňa,“ phenďa o ešebno čiriklo. 

„U so aver mek dikhľal?“ phučľa.
„Andre jekh phuv pes o kraľa čak furt maškar peste maren. O kraľis andal odi 

phuv hino igen paťangutno, ko so phenel, sokoneske paťal. Leskero nekbareder ge-
neraľis leha kerel, so kamel. Jov leske vakerkerel phenas, hoj o kraľis, leskero suse-
das, bičhavkerel peskere slugadžen andre leskeri phuv u jon odoj murdarkeren le 
manušen, čoren u sa phageren. Ta o kraľis bičhavel le slugadžen, hoj te thovel odoj 
savoro pro than. U avka o slugadža demen andre odi phuv, maren pes u keren oda, 
so vakerlas o generaľis. Ta pal peste sthovel pes savoro sa vaš o kraľis. Jov hino ajso, 
so pes kamel furt te marel u rabinkerel. Kada kerel maj sako jepaš berš. U o kraľis 
les vaš kada mek ašarel.“

„U oda nane ňiko, ko bi phenelas le kraľiske, savo hino koda generaľis rikono? U sar 
hjaba angle leste meren o manuša? Oda pes na arakhľa ňiko, hoj les te chudel?“ bon-
ďarelas le šereha o dujto čiriklo.

O Rom čak šunlas. Paľis jekh čiriklo dikhľa tele u phenel: „Našťik buter vakeras, 
bo na sam adaj korkore. Le beršeha pes adaj zdžaha u vakeraha peske.“ Pal kale lava 
našľile, sar te andre phuv preperenas. 

O Rom ačhiľa sar kašt. Na džanelas, so te kerel. Aľe paľis sar te leske vareko phene-
las: „Mušines vareso te kerel. Našťik mukhes te merel kajci nipen angle jekh manuš, 
so dživel ča pro mariben the murdaripen. U pal o princos aňi na vakerav. Mušines 
so neksigeder te arakhel la romňa, la phura Bľaškaraňa. Čak joj les šaj sasťarel.“ Le 
Romeske sar te akana ča dodžalas, so šunďa u so kampel te kerel. La princeznaha 
peske mi keren so kamen. Sar la viľikerde, ajsi hiňi. Aľe so neksigeder pes mušinav te 
dochudel kijo kraľis u te phenel leske pal o generaľis u odarik maj denašel kije phuri 
Bľaškaraňa. Pal kada pes skidľa u diňa andre aver phuv pal o kraľis.

Džalas ta džalas, mindig na avľa andro baro veš. Odoj pašes lestar, maj pro agor ve-
šeske, has cikno kheroro. „Talam adaj stradava vareso te chal,“ phenďa peske u geľa 
andre. Bokhalo has u zuňimen, hoj čak cirdelas pal peste o pindre. O kher has phun-
drado u čučo. Has odoj čak duj haďi, o skamind zmardo le deskendar, e lavka pro 
bešiben the šparheta. O Rom dikhelas pašal peste, či nane odoj varesavo chaben, aľe 
na arakhľa ňič. Avka peske bešťa pro haďos u takoj zasuťa. 

Na ľikerďa but u džalas leske suno, hoj avľa andre diz kije kraľovna, so lakero čha-
vo has nasvalo. O Rom lake sa rozphenďa, so kampel te kerel u kaj so neksigeder te 
arakhel la phura Bľaškaraňa. „Te sa mištes doperla u o princos sasťola, chudeha sa, so 
čak kameha. Av k`amende andre diz u presikhaven pes kale lovenca,“ u thoďa leske 
andro vast duj somnakune dukati. 

O Rom tosara ušťiľa u andro vast les has duj somnakune dukati. „Ta oda me čačes 
vakeravas la kraľovnaha. Čak te delas o Del, hoj te avel e romňi sig u le čhas te sas-
ťarel avri.“ Pal kada ušťiľa u dikhel, pre šparheta has e piri. Sar oda? Raťi adaj na has 
ňič u akana, kaj pes adaj iľa? U geľa te dikhel, so andre hin. Has odoj e zumin u pro 
skamind o maro the roj. O Rom čaľiľa u diňa pes kijo kraľis andre aver phuv. 

Džalas ta džalas, ča doavľa andre jekh baro foros. Oda foros sar te avelas mulo. 
Sa has čučo, ňikhaj na dičholas aňi džido voďi. O Rom čak dikhelas. „Džav andre 
karčma,“ phenďa peske, „odoj maj bizo dodžanava buter.“ 
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Andre karčma bešenas čak o phure – murša th`o džuvľija. O terne murša sar te 
našľilehas. „So pes adaj ačhiľa?“ phučľa le karčmaristar. „O foros čučo sar te elas vi-
šulado u ňikhaj na dikhľom jekhe terne manušes. So pes ačhiľa, hoj san savore ajse 
pharejileskere?“

„O kraľis pal o aver phuv amendar mek buterval demaďa pre amari phuv. Čo-
ren u rabinen adarig sa, so lačho. Paš oda murdarkeren sa džene, pre save aven. 
Denašen the le terne džuvľijen. Amare slugadža imar na birinen pes lenca furt te 
marel. Amari phuv hiňi but cikneder u jon bičhaven andro mariben mek sa buter 
slugadžen. Avka pes ačhiľa, hoj prekhelďam o mariben u jon peske olestar adaj 
keren, so kamen.“ „Mange kampelas so neksigeder te dochudel kije tumaro kraľis. 
Talam džanav, so te kerel, hoj kada džungipen te preačhel.“ O karčmaris sar šunďa, 
so o Rom vakerel, sar te andre leste vareko viľinďahas. Maj leske anďa te chal the 
te pijel u chudľa lestar te phučkerel avri, so te kerel oleha. „Šun, karčmarina, kada 
šaj phenav čak le kraľiske u ňikaske avreske. Aľe ma dara, na bisterava leske te 
phenel the pal tute.“

Mek oda ďives geľa andre diz pal o kraľis. Kajča sar avres, andre les na mukle, aľe 
o Rom pes na diňa u vičinďa peske le nekbareder inašis. Jov les iľa kijo kraľis. O Rom 
leske sa rozphenďa, sar oda ehin le generaľiha u sar o kraľis leske savoro paťal. 
O kraľis čak šunlas. „Ta užar, buterval kada imar na kereha!“ u phenďa le Romeske: 
„Ta sa mištes doperla, ta pes tuke barvales odpoťinava. Av adaj u le ajsi cikňi simaďi,“ 
u diňa les jekh gonoro somnakune dukati. O Rom leske šukares paľikerďa u diňa pes 
andre oki phuv pal o nasvalo princos. 

Maškaroda o kraľis bičhaďa peskere deše slugadžen pal o generalis. Kana les chud-
le, sovelas, ta les sphandle, u hoj te na kerel vika, čhide pre leste o gono u pekle leha 
andre hintova sar le kotere kašteha u gejle andre diz. Le dromeha peha igen čhivker-
las, ta leske vajkeci prithode u maj has čit. Khere leha pekle andre bertena. 

Pr̀ aver ďives avľa pal leste andre bertena o kraľis le nekbaredere sudcaha the mek 
avre sudcenca. „Ta oda tu, so kavka mosarehas amari phuv. Akana amenge pheneha 
žužo čačipen, soske kada kerehas?“ Aľe le generaliske sar te elas o muj zaphandlo. 
Na phenďa aňi lav. „Ta tu na vakereha? Sar kames! Thoven les pro derešis u prithoven 
leske penda rani le korbačiha!“

O generaľis sar te len na šunelas, aľe sar les precirdľa o katos le korbačiha, maj 
chudľa te vakerel. Phenďa pre peste sa. Sar chochavlas peskere kraľiske, hoj o pašuno 
kraľis demel pre lengeri phuv, hoj o slugadža odoj rabinen, čoren, murdarkeren le 
manušen. „Soske kada kerehas?“ phučľa lestar o kraľis. „Kamavas te sikhavel, savo 
som lačho generaľis, aľe sar dikhavas, sar mire slugadža vikhelen, mange kada kerlas 
igen mištes. Šunavas, savi man hin zor, hoj šaj parančolinav kajci slugadženge u hoj 
man šunel th`o kraľis u kerel oda, so me kamav.“ Kada savoro, so phenďa, o nekba-
reder sudcas irinďa u diňa leske te podirinel. Sar avres, ešeb na kamelas, aľe sar les 
o katos precirdľa le korbačiha, maj podirinďa. „Oda hin tut vaš kola, so hjaba perdal 
tute mule,“ phenďa o kraľis. 

Pr̀ aver ďives bičhaďa o kraľis le duje peskere nekbaredere radcen, hoj te den o ľil, 
so irinďa o nekbareder sudcas u so podirinďa o generaľis, okle kraľiske andre aver 
phuv. Andre oki phuv imar le generaľis rodenas, aľe ňiko na džanlas, kaj hino u so 
pes leha ačhiľa. Igen pes čudaľinlas oka kraľis, sar pal leste o nekbareder inaša le 
susedastar avle. Sa leske rozphende, so o generaľis vakerlas, sar chochavlas u keci 
talam ezera manuša hjaba perdal leste mule pro so duj seri. Hoj oda sa sas čačo, pre-
dine leske o ľil, podpisimen le kraľistar, le generaľistar the le nekbaredere sudcastar. 
Dičholas pre leste, sar ladžal, hoj leske avka paťalas u hoj pes diňa avka te diliňarel. 

Akorestar so duj phuva dživnas jekhetane bi o maribena sar lačhe susedi. Le gene-
raľis imar šoha andal e bertena na mukhle the andre bertena muľa. 
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O Rom maškaroda pes dochudľa andre phuv, kaj dživlas o nasvalo princos. Pre odi 
bacht e kraľovna arakhľa la phura Bľaškaraňa u anďa la khere andre diz. Adaj e rom-
ňi obdikhľa le čhas, prešunďa les, aľe e bari loš la lestar na has. „Kaj tuke te phenav 
čačipen, mri kraľovno, o čhavo pre oda nane lačhes. O nasvaľipen imar chudľa so 
duj buke. Mušinas so neksigeder les te chudel te sasťarel avri. Maj parančolinďa te 
randel jekh čaro purum u te kerel zoralo purumakero tejos. Calones les zapaťarďa 
andre lepeda la purumaha u sar e purum pre leste šuťiľa, zapaťarďa les andre aver 
nevo u trival ďiveseste les denas te pijel zoralo purumakero tejos. O čhavo mušinelas 
lačhes te chal, hoj te chudel e zor. 

So e phuri phenlas, oda le princoske kisitinenas. Jekhe kurkeha imar dičholas, hoj 
le čhaske feder. Imar les preačhile te paťarel andre purum u o tejos pijelas čak raťi 
the tosara. O čhavo mištes chalas u šunelas pes igen sasto sar mačho andre paňi. 

E kraľovna th`o kraľis na džanenas, sar la romňake te paľikerel. Denas la love, 
somnakaj, sa so bi čak kamelas, aľe e romňi na kamelas ňič. Kamelas čak khere, an-
dre peskero kheroro, ke peskere draba. Hjaba la prevakernas, hoj te ačhel paš lende. 
Avka la e kraľovna th`o kraľis ľigende andre lakero kheroro. Čumidle lake o vasta 
u thode lake andre len jekh gonoro somnakune dukati. „Amen adaj bičhavaha le 
inašen, hoj tumen te cinen u te keren sa, so kampel. Mi sa hin tumen, mi keren sa,“ 
mek jekhvar lake paľikerde vaš o čhavo the vaš peske. „San sar amari baba u avaha 
tumen so neksigeder te dikhel,“ pal kada pes le apsenca andro jakha rozgele.

E kraľovna na bisterďa aňi pro Rom. Diňa les jekh baro gonoro somnakune dukati 
u tiž oka kraľis, so diňa te zaphandel le generaľis. O Rom calo bachtalo geľa khere 
kijo čhave th`e romňi. 

Akorestar peske dživnas mištes. O Rom šoha na sas chalo. Te vareko ke leste avlas 
u kampelas leske te šegitinel, šegitinlas leske sar čak birinlas. U te na mule, dži 
adaďives bachtales dživen.

U so pes ačhiľa la rikoňa princeznaha? O kraľis lake fest daraďa, hoj la phandela 
andre bertena. Akorestar sar mek jekhvar uľolas. Diňa smirom sakones u sar geľa pal 
o princos, ačhiľa latar sa aver manušňi – lačhejileskeri.
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Dřevěná žena
Markéta Šestáková

V jedné vesnici žil Rom, jmenoval se Josef. Chtěl se oženit, ale nenašel žádnou ta-
kovou, která by se mu líbila. Bylo mu samotnému smutno, a tak se rozhodl, že půjde 
do lesa a ženu si vytesá. Vzal pilu, sekeru a šel. Chodil po lese, hledal vhodný strom, 
a když ho konečně našel, sedl si pod něj, a než se pustí do práce, že se posilní. Najedl 
se ale tolik, že samou únavou usnul. 

Zdálo se mu o ženě, kterou si přivedl do chalupy. Byla krásná a štíhlá, s dlouhými 
vlasy. Když se probudil, sluníčko už zapadalo. „Půjdu domů a ženu si vytesám zítra,“ 
rozhodl se. Jak se lesem vracel k chalupě, zakopl o velkou kládu. „Podívejme se,“ říká 
si Josef, „ani nemusím řezat strom. Odnesu si domů tuhle kládu a ženu si zítra vyte-
sám přímo z ní.“ Právě když procházel vesnicí, potkal ho další Rom. „Co to neseš za 
kládu? To ti na topení nestačí klestí?“ „To není na topení. Ženu si nesu.“ Soused nad 
ním kroutil hlavou a myslel si, že se z té samoty Josef dočista pomátl. 

Druhý den brzy ráno se dal do práce. Vytesal si přesně takovou ženu, o které se mu 
zdálo − štíhlou, krásnou, s dlouhými vlasy. Odpoledne zašel do města, aby jí koupil 
šaty a boty. Když se vracel domů, potkal svého souseda znovu: „Kdes byl?“ ptá se ho. 
„Ve městě, koupit ženě šaty a boty.“ Soused utíkal domů, aby to řekl své ženě. Ta se 
začala smát a povídá: „Nech ho, každý někoho potřebuje, aby mu nebylo smutno. No 
tak si z toho polena vytesal ženu!“ 

Za nějaký čas o Josefovi a jeho dřevěné ženě věděla celá vesnice. Ve stejné osadě 
žilo jedno děvče. Říkali mu Jorga. Jorze vrtalo hlavou, proč je Josef radši s dřevěnou 
ženou než s děvčetem. Rozhodla se proto, že se k němu do chalupy zajde podívat. Jo-
sef pracoval v lese, a tak každé ráno odcházel a vracíval se až večer. To Jorga věděla. 
Počkala tedy, až se vydá do lesa a šup, už byla v chalupě. Všude byl nepořádek, kam-
na studená, dřevěná žena v koutě − jen kouká a nic nedělá. „K čemu je mu taková?“ 
pomyslela si Jorga, když si dřevěnou ženu prohlížela. Zatopila v kamnech, uvařila 
halušky a poklidila v chalupě. Než se Josef vrátil, zmizela domů. 

Večer se Josef nestačil divit. Chalupa byla poklizená, kamna ještě teplá a v hrnci 
voňavé halušky. Podíval se na dřevěnou ženu a myslel si, že je za vším ona. Pochválil 
ji a pustil se do jídla. 

A tak to šlo den co den. Každý večer bylo uklizeno a uvařeno. Přesto v práci často 
přemýšlel nad tím, co se doma děje. A tak si jednou řekl, že se půjde v poledne po-
dívat, jak jeho dřevěná žena hospodaří. Jaké bylo jeho překvapení, když v chalupě 
pobíhalo živé děvče! Vešel dovnitř, Jorga se lekla a zčervenala. „Jak se jmenuješ a jak 
tě napadlo mi v chalupě hospodařit?“ spustil na ni Josef. „Jsem Jorga a chtěla jsem 
vědět, proč sis radši vytesal dřevěnou ženu, než aby sis našel děvče z masa a kostí. 
Zvědavost mi nedala, a když už jsem tu byla a viděla, jak žiješ, tak jsem udělala po-
řádek a uvařila.“

Josef si Jorgu prohlížel a moc se mu líbila. „Zůstaň, jestli chceš, a buď mojí ženou,“ 
povídá. Jorze se Josef také líbil, a tak souhlasila. Vtom se venku strhla bouře, nebe se 
zatmělo, hromy a blesky lítaly nad chalupou a stromy se pod nápory větru klátily, až 
člověk myslel, že se vyvrátí. Dům se začal třást a tu se dřevěná žena skácela k zemi. 
Josef i Jorga se lekli. Když bouře ustala, odnesli ji na dvorek a tam ji opřeli o strom. 
„Zítra ji rozřežu a spálím,“ rozhodl Josef. 

Druhý den, když Josef odešel do práce, začaly z dřevěné ženy i ze stromu, o který 
byla opřená, růst větve. Táhly se po dvorku až k chalupě. Prolezly otevřeným oknem 
a už se plazily po podlaze přímo k Jorze. Ta nic netušíc právě uklízela. Když je zbyst-
řila, vyběhla strachy na dvorek, ale větve se táhly za ní. Jorga neměla kam utéct. Tu si 
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teprve všimla, že větve vyrůstají z dřevěné ženy. Ty ji ale vzápětí pohltily a sunuly se 
přímo k ní, až Jorga náhle dočista zmizela. Bylo slyšet jen lehký vzdech. To dřevěná 
žena vzala Jorze tvář i tělo a nechala ji zakletou v tom svém dřevěném. 

Žena vešla do chalupy s úmyslem vydávat se za Jorgu. Uvařila, uklidila a čekala na 
Josefa, až se večer vrátí z práce. Ten se stejně jako včera celý hladový pustil do jídla. 
Jídlo mu dnes ale připadalo jiné. I Jorgino chování bylo takové chladnější než jindy. 
Včera pobíhala, smála se, laškovala, ale dnes? 

Když se najedl, povídá mu žena: „Je třeba rozřezat a spálit tu dřevěnou ženu.“ 
„Dnes jsem unavený, rozřežu ji zítra,“ opáčil Josef.

Ráno před odchodem do práce zašel za dřevěnou ženou, aby si ji připravil na od-
poledne. Dívá se na ni, i ona se mu nyní zdála jiná. Chtěl ji vzít do rukou, ale jako by 
z ní vycházelo nepatrné chvění. Nechal ji tedy opřenou o strom a odešel. 

Večer opět žena na Josefa naléhala, aby ženu rozřezal a spálil. „Udělám to ráno. Je 
sobota, do práce nemusím, budu na to mít celý den.“ 

Hned po snídani vzal pilu a sekeru. Žena ho pozorovala z okna a pomyslela si: 
„Když ji spálí, zůstanu nadobro v jejím těle a budu s Josefem.“ Mezitím si Josef při-
pravil kozu a vyřezanou ženu na ni položil. Natáhl se pro pilu a lehce s ní přejel 
po dřevě, jako by se mu silněji nechtělo. Vtom slyší tiché povzdechnutí. „Co to je?“ 
uskočil celý polekaný. Cítil, že na něj hledí oči dřevěné ženy. „Asi se mi jen něco zdá,“ 
pomyslel si. Vzal pilu a třesoucí rukou přes poleno přejel znovu. „Josefe!“ vzdychlo 
dřevo. Teď se lekl tak, až pilu odhodil. 

V tu chvíli vyšla žena z chalupy. „Co neřežeš?!“ křičí na něj. „Nemůžu!“ odpovídá 
Josef. „Ukaž, udělám to sama!“ popadla pilu a řízla do Jorgy. „Josefe, Josefe, to jsem 
já, tvá Jorga! Nenech mě rozřezat!“ naříkalo poleno. Josef neváhal, přiskočil k ženě 
a pilu jí vytrhl z rukou. Ta na něj nenávistně pohlédla. Chudák Josef nevěděl, co má 
dělat. Odstrčil tedy ženu a popadl poleno. „Nic se řezat a pálit nebude!“ zvolal Josef, 
„Ty nemůžeš být moje žena, i když máš její tvář, jsi úplně jiná!“ křičel na ni. 

Náhle se opět setmělo. Blýskalo se, hřmělo, země se třásla. Falešná Jorga najednou 
zmizela a před ním se objevily dvě dřevěné ženy. Josef nevěřil svým očím. „Teď si vy-
ber z nás dvou,“ vybízí ho jedna z nich. „Já jsem tvoje Jorga!“ křičí jedna. „Ne, to já!“ 
přehlušuje ji ta druhá. Josef stál a nevěděl, která je ta pravá. „Pojď ke mně,“ natahuje 
ruce první žena. „Ne, ke mně, Josefe! Já jsem ta pravá,“ říká druhá. Josef přistoupil 
blíž. Obě jsou na chlup stejné. Pak mu ale probleskne hlavou nápad. Prohlédl si první 
ženu, pak druhou. „Ty jsi moje Jorga!“ a objal náhle jednu z nich. Vtom už namísto 
dřeva objímá svou milovanou Jorgu. 

To dřevěnou ženu rozzuřilo natolik, že začala Jorgu i Josefa obmotávat svými vět-
vemi. Josef byl ale rychlejší, popadl sekeru a začal je mrštně odsekávat. Větví ale 
přibývalo a už se zdálo, že je oba pohltí a zadusí. Jenže Josef se nedal. Sekal a sekal, 
až dřevěnou ženu celou rozsekal. Bouře znenadání utichla a vše se zklidnilo. Dříví, 
co zbylo po ženě, Josef posbíral a hodil do ohniště. 

Když vše shořelo, podíval se na Jorgu a pohladil ji. Ona pohlédla na něj a povídá: 
„Jak jsi mě poznal? Jak jsi mohl vědět, že jsem to já, když jsme byly obě úplně stejné?“ 
„Jednoduše,“ povídá Josef, „vzpomněl jsem si na to, jak jsi mě volala, když jsem do 
tebe z rozkazu dřevěné ženy řízl. V tu chvíli mi bylo jasné, že jsi v jejím těle zakle-
tá. − Už je po všem. Žádnou jinou než tebe nechci! Abych svůj slib splnil, vezmu si tě 
za ženu. Chceš, Jorgo?“ „Ano,“ odpověděla a políbila Josefa. 

Na svatbu pozvali celou vesnici. I toho Roma se ženou, kteří se mu tehdy posmívali.
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Brišind
Renáta Berkyová

Bol raz jeden Róm. Volali ho Brišind. Býval na konci dediny, v starom domčeku pri 
lese. Brišind nemal nikoho. Bol na svete sám ako mesiac na nočnej oblohe. Mamka 
i otec mu umreli a ženu nemal. Hovoril, že zatiaľ nenašiel takú, čo by mu učarova-
la. Brišind bol pomalý a tichý, ale Rómovia i gádže ho mali radi, pretože mal dobré 
srdce. Keď mohol, vždy pomohol a ľudia mu na oplátku dali buď najesť, alebo pár 
drobných. 

Brišind bol takmer ako každý iný Róm v dedine a nebyť jeho krásneho spevu, urči-
te by sa o ňom nerozprávalo až dodnes. Jeho hlas bol ale výnimočný. Raz plný rados-
ti a šťastia, inokedy naplnený žiaľom a bolesťou. Vždy keď spieval, prebudil v človeku 
pocit, akoby to bolo naposledy. Nie jednému človeku pri počúvaní jeho piesní vyhŕkli 
slzy do očí. Brišind zo všetkého najradšej spieval, keď nad ich dedinkou pršalo. Aj 
preto dostal meno Brišind. A keď nad Rómami visel čierny mrak, z ktorého lialo ako 
z krhly, on chodil a spieval, sťa by chcel to šušťanie kvapiek prehlušiť. Vtedy si ľudia 
za oknom vraveli všeličo. Jedni, že sa takto rozpráva s Bohom, iní, že sa prihovára 
k tým, čo už pomreli. 

Bola sobota večer. Ľudia si to pamätali veľmi dobre, pretože v ten deň bol veľký 
sviatok. Slávil sa príchod jari, kedy sa rodil nový život a všetko kvitlo. Ľudia oslavo-
vali symbol života. Rómovia boli na tento sviatok doma so svojou rodinou. V peciach 
praskal oheň, niekde horela sviečka a u tých bohatších, petrolejová lampa. Rómovia 
oslavovali, popíjali a rozprávali si príbehy. Radovali sa z toho, že môžu byť doma so 
svojimi najbližšími, zdraví a šťastní. 

Aj v ten rok večer jeden starý Róm rozprával svojim deťom príbeh o veľkej láske. 
Sedeli okolo neho na zemi ako jablká okolo jablone a s otvorenými očami i ústami 
počúvali starcovo rozprávanie. Bol asi v polovici príbehu, keď sa za oknom potichu 
spustil dážď. Deti sa k sebe viac pritúlili a starec pokračoval. Aj Brišind bol v tento 
sviatok doma. Sám z postele počúval kvapky padajúce na strechu svojho domčeka. 
Predstavoval si, že sú to korálky, drahé perly, čo sa mu samé sypú do dlaní. Zrazu 
vstal a vyšiel von. Šiel po dedine a začal v tom daždi, ktorý za tú chvíľu zosilnel, 
spievať. Tentokrát však boli jeho piesne iné. Ľudí, ktorí ho počuli až stískalo pri 
srdci a starec musel opäť prerušiť svoj príbeh. Jeho pieseň sa pomaly tiahla dedinou 
a strácala sa v rytmickom daždi. 

Brišind si ani nevšimol, ako sa zrazu ocitol na okraji lesa. Videl malú cestičku, 
ktorá viedla do hlbokej tmy. Vybral sa po nej. Bola noc, ale mesiac osvetľoval cestu. 
Brišind v lese ešte nikdy nebol. Keď bol malý, starí Rómovia hovorili, že v ňom žijú 
zlé a nebezpečné lesné príšery, preto tam nikdy nevkročil. Veril im. Tú noc sa však 
Brišind nebál. Chodil po lese, dotýkal sa stromov, trávy a kvetov, počúval zvuky 
lesa a spieval. 

Z ničoho nič uvidel medzi stromami akúsi postavu. Po malej chvíli sa pred ním 
zjavila nádherná žena. Brišind stíchol. Takú krásnu ženu ešte nikdy v živote nevidel. 
Bola nahá, ale celú ju zahaľovali jej čierne a dlhé vlasy, ktoré sa vlnili až po zem. Na 
hlave mala veniec z lúčnych kvetov. „Prečo už nespievaš?“ Opýtala sa ho a potom 
povedala: „Tvoj hlas ma privolal až z najväčšej hĺbky tohto lesa.“ „Kto si?“ opýtal sa 
jej Brišind. „Som rómska víla a žijem v tomto lese. Ja ho aj strážim. Dobrým ľuďom 
dávam lesné plody a tých zlých trestám. Mám vo svojich rukách skutočnú moc lesa. 
Len ja môžem dovoliť, aby si ľudia brali jeho cenné dary. Liečivé plody, rastliny, stro-
my, či zver. Nie každý smrteľník je povolaný k užívaniu týchto darov. Preto sa vaši 
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ľudia boja chodiť do lesa. Avšak viem, že ty si dobrý človek, preto ti nič neurobím. 
Buď však opatrný, keď prejde mesiac na druhú polovicu oblohy, musíš rýchlo odísť, 
pretože by si sa už živý odtiaľto nevrátil!“ upozornila ho víla. Brišind jej odpovedal: 
„Dobre krásna rómska víla, pôjdem preč, ale ešte predtým mi musíš dať svoj veniec, 
ktorý máš na hlave.“ Víla nechcela, aby Brišind ostal v lese, preto mu ho dala. Brišind 
ho vzal a otočil sa na odchod. Z lesa však neodišiel. Jeho zvedavosť bola silnejšia než 
strach. Chcel vedieť, čo sa stane, až bude mesiac na druhej polovici neba. Ukryl sa 
preto do diery stromu, ktorý bol neďaleko. 

Po chvíli začali na čistinku prichádzať všelijaké zvery a príšery. Boli malé i obrov-
ské, chlpaté i bez srsti, s veľkými zubami a kopytami. Brišind sa začal triasť, no zo 
svojho úkrytu už ale nemohol vyjsť. So zatajeným dychom teda pozoroval, čo sa 
bude diať. 

Keď bol les plný príšer, objavila sa víla a takto k nim prehovorila: „Moji drahí. Ako 
každý rok, i túto jar musíme vzdať úctu a obetu našim vládcom – Nebu a Zemi. Viem, 
že si tentokrát vybrali ako obeť človeka, ktorého volajú Brišind. Čaká ho hrozný 
osud. Musíme ho zabiť a potom zjesť. Ale tento človek má veľmi dobré srdce, preto 
vás prosím, pusťte ho! Nechajte ho ísť!“ A ako víla prosila príšery na kolenách, začali 
jej po tvári tiecť slzy. Najväčšia a najhrôzostrašnejšia príšera víle odpovedala: „Nie! 
Musíme vzdať touto obetou úctu našim panovníkom. Musíme ho zjesť! A za to, že sa 
im chceš vzoprieť, budeš potrestaná!“ 

Hneď ako dopovedala príšera tieto slová, vyskočil Brišind zo svojho úkrytu, vzal 
vílu do náručia a utekal s ňou čo mu nohy stačili. Príšery sa s revom pustili za nimi. 
Pachtili za nimi, chrčali, lámali za sebou stromy a už už to vypadalo, že Brišind skon-
čí v ich papuliach, keď začali na štíty stromov vrhať svetlo prvé ranné lúče. Svitalo. 

Na les padal jemný ružový závoj a za vrcholkami už bolo vidieť slnko. Brišind s ví-
lou prestali za sebou počuť dupot kopýt a nôh. Boli už na samom okraji lesa. Spo-
malili a Brišind sa trochu bojazlivo otočil. Pred nimi sa týčila hora skál. Boli strašne 
vysoké a vytŕčali z nich kríky i bodliaky, akoby tu tie skaly stáli odjakživa. Prvé lúče 
slnka premenili príšery na kamene. 

Brišind chytil vílu za ruku. Chcel jej ukázať svoju dedinu a svoj príbytok. Víla sa 
však zarazila. „Brišind, zaspievaj mi niektorú z tvojich obľúbených piesní, “prosila 
potichu, „Poznám ich takmer všetky,“ pokračovala. „Tvoj hlas ma prilákal na okraj 
lesa vždy, keď bola búrka.“ 

Brišind začal spievať tak úprimne, hlboko a silno, že si ani nevšimol, ako sa mu 
víla stráca. Jej nohy, ruky, telo, vlasy. Všetko sa menilo na vodu. Z vody sa stal potok 
a z potoka riečka, ktorá lemovala skaly i les. 

Keď dospieval, víly už nebolo. Zosmutnel. V rukách ešte stále držal pár lúčnych 
kvetov z jej venca a nohy mal mokré až po kolená. Pomätený sa pomalým krokom 
pobral do dediny. Premýšľal, či to všetko bol len sen, alebo skutočnosť.

Nastal jasný deň a po dedinke už veselo pobehovali bosé deti. Zhlúkli sa okolo 
neho. Videli, že prichádza od lesa. „Kaj salas? Kaj salas?“ pokrikovali všetky, len jed-
no dievčatko si nič nevšimlo a ďalej sa hralo v mláke. Brišind k nej podišiel a podal 
jej lúčne kvety. Jeden z nich si dievčatko zastrčilo za ucho. Brišind sa vrátil do svojho 
domčeka. 

Ako však dievčatko rástlo, začali sa okolo neho diať zvláštne veci. Keď bol niekto 
medzi Rómami chorý, dievča ho navštívilo s plnou hrsťou akýchsi bylín. Z tých mu 
uvarila silný čaj, alebo zamiešala masť a človek za pár dní vyzdravel. Vravelo sa, že 
má v sebe moc, kúzla a čary a že jej poslaním je pomáhať ľuďom. Rómovia tušili 
správne. Brišind priniesol z lesa čarovnú moc víly.
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O slepé dívce
Markéta Šestáková

V jedné vesnici žil Rom se ženou a ti měli jedno jediné dítě a ještě k tomu slepé. 
Byla to holčička a jmenovala se Agneska, po matce. Všichni jí ale říkali Kori neboli 
slepá. Přestože Agneska neviděla, učila ji matka všechno tak, jako by zrak měla. 

Jak rostla, rostla i její krása. Byla půvabná a pracovitá. Zatímco rodiče obdělávali 
pole za chalupou, Kori doma uklízela a vařila. Když zbyl čas, chodila jim pomáhat, 
jindy se za pěkného počasí zaběhla vykoupat do potoka. Ve vedlejší chalupě bydlel 
chlapec, jmenoval se Janko. Byl pilný a moc hodný. S Kori odmalička kamarádili. 
Děvče se chlapci moc líbilo, i když věděl, že je slepé. Nikdy si však Kori netroufnul 
říct, že ji má rád. Janko byl sice urostlé postavy a měl černé husté vlasy, ale jeho 
tvář byla znetvořená. Kdysi, ještě jako chlapec, totiž spadl pod povoz s koňmi. Janko 
neměl žádného kamaráda. Ne, že by si s ním nikdo nechtěl hrát, ale byl to on sám, 
kdo vyhledával samotu. Nechtěl, aby se mu děti smály. S Kori kamarádil, protože ta 
jeho zjizvenou tvář neviděla. Zato on její krásu ano. Chodívali se spolu koupat a pro-
cházeli se po louce. Janko pro ni trhal všelijaké květy a vplétal je do jejích dlouhých 
vlasů. Jak šla Kori do lesa na klestí, Janko šel s ní, a tak to šlo pořád dokola. Kde byl 
Janko, byla i Kori. 

Jednou, když šli zase sbírat klestí, potkali starou Romku. Jak si tak povídali, všimla 
si, že je děvče slepé. Přistoupila k ní, pohladila ji po vlasech a povídá: „Vím, kdo by 
ti mohl pomoct. V lese žije starý poustevník, sbírá všelijaké byliny. Už mnoha lidem 
pomohl.“ „Ale já jsem slepá od narození,“ odpověděla Kori. „Za pokus to stojí! Jsou to 
ale tři dny cesty. Sama jít nemůžeš,“ pokračovala stařenka. Janko stál jako přikovaný. 
Kmotřička si s Kori ještě něco povídala, ale to už je Janko neposlouchal, přemýšlel, 
co všechno se stane, až se Kori vrátí zrak. Už se nebudou večer při měsíčním svitu 
koupat. Nebude jí trhat květy a nebude s ní celé dny. Kori ho nebude chtít, protože 
uvidí jeho zjizvenou tvář! „Jano, co nic neříkáš?“ ptá se ho Kori, „cožpak ty nechceš, 
abych viděla? Chci vnímat všechnu tu krásu kolem, květy, které mi trháš, a tebe, můj 
drahý Janko!“ – Jankovi stekla po tváři slza. „Ano, půjdeme k poustevníkovi spolu, 
aby ti zrak vyléčil,“ souhlasil nakonec Janko a vzal dívčinu ruku do svých dlaní. 
„Kmotřičko, Janko půjde se mnou. Vrátím se zdravá a pak si Janka vezmu za muže!“ 
S tím se rozloučila a spěchala domů, aby mohla rodičům o cestě k léčiteli povědět. 
Otec s matkou nechtěli svoji dceru pustit, ale Janko slíbil, že na ni dá pozor. 

Hned časně ráno se Kori připravila na cestu a už čekala jen na Janka. „Tatínku, jdě-
te se podívat, jestli už nejde.“ Jen co otec vyšel z chalupy, zahlédl chlapce přicházet. 
„Janko, chci ti něco říct. Víš, že až tě Kori uvidí, nebude tě chtít?“ „Vím, strýčku, ale 
miluju ji tolik, že chci, aby byla šťastná.“ „Jsi hodný chlapec, Janko, vždycky jsem to 
věděl. A proto, jestli tě Kori bude přes to všechno chtít za muže, budu jen rád.“ Kori 
už se nemohla dočkat, a tak vyšla před chalupu a rozloučila se s rodiči. Ještě několi-
krát se otočili, aby jim zamávali, a pak zmizeli v lese. 

Šli dlouho, les byl hustý a cesta nelehká. Večer Janko udělal lože z chvojí a rozdělal 
velký oheň, aby je neroztrhala divá zvěř. Ráno se opět vydali na cestu a tak to šlo po 
celé tři dny. 

Čtvrtý den přišli na velkou paseku. Ucítili teplo slunečních paprsků. Na mýtině 
stála chýška, všude kolem se sušily nejrůznější bylinky. Dveře do stavení byly ote-
vřené, a tak Janko vešel a pozdravil. Uvnitř seděl starý muž. „Pojď dál, Janko,“ pravil 
poustevník. Chlapec se divil, že muž zná jeho jméno, ale netroufal se ho na to zeptat. 
Poustevník si Janka prohlížel, tak znetvořenou tvář nikdy neviděl. Pak přistoupil ke 
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Kori, která právě vešla dovnitř. Hned poznal, že je slepá. „Přišli jsme za vámi, jestli 
byste…,“ ale poustevník Janka ani nenechal domluvit: „Vím, proč jste přišli. Připra-
vím nějaké bylinky,“ řekl a vyšel ven. Po chvíli se vrátil s hrstí plnou rostlin. „Chlap-
če, podej mi šátek.“ Janko poslechl, stařec do něj rozložil několik vrstev bylin a šátek 
zase složil. Na chvilku ho namočil do vody a potom ho zavázal Kori přes oči. „Tři dny 
a noci šátek z očí nesundávej. Pak sama poznáš, jestli měly byliny účinek. Víc ti po-
moci nemůžu.“ Janko a Kori poustevníkovi poděkovali a vydali se na zpáteční cestu. 

Procházeli hlubokým lesem a Janko dával pozor, aby se Kori nic nestalo a aby jí 
šátek nespadl z očí. Zatímco se Kori těšila, Janko byl smutný. Bál se, že až ho spatří, 
zděsí se a uteče. Poslední den cesty potom seděl dlouho do noci sám u ohně a pře-
mýšlel, až z toho celý unavený usnul. 

Dalšího rána se Kori vzbudila dřív než Janko. „Dnes je to čtvrtý den, zkusím si 
šátek sundat!“ zaradovala se. Pomaličku jeho cípy rozvazovala, zatímco si ho stále 
držela na očích. „Co když mi byliny nepomohou a já budu slepá i dál?“ bála se Kori. 

Když začala postupně spouštět šátek z očí, začalo ji v nich píchat, až jí slzy tekly 
po tvářích. Když si je cípem trochu otřela, zkusila pomaličku otevírat oči. Ach, jaká 
to byla nádhera! Kori vidí! Rozhlížela se kolem sebe a nemohla se vynadívat. Radostí 
objímala stromy a pozorovala přes jejich koruny modré nebe. „Janko! Kde je můj Jan-
ko?“ Rozběhla se k němu a chtěla ho vzbudit. Když se k němu ale sklonila, leknutím 
uskočila. „Co je? Co se stalo?“ diví se chlapec. Když si ale všiml, že Kori sedí o kousek 
dál a s hrůzou na něj kouká, vstal a povídá: „Věděl jsem od první chvíle, kdy jsem 
s tebou k poustevníkovi šel, že až uvidíš moji zohyzděnou tvář, odvrhneš mě. Pojď, 
vyvedu tě z lesa ven a slibuju, že mě už více neuvidíš.“ 

Jak řekl, tak udělal. Po zbytek cesty na sebe nepromluvili. Kori se na Janka občas 
podívala, ale hned zase zrak odvrátila. Když přišli na kraj lesa, dal jí uzlík a povídá: 
„Touhle cestou se dej, ta tě přivede až domů.“ Obrátil se a rázem se ztratil v houští. 

Kori stála na kraji lesa a nevěděla, co má dělat. „Mám zavolat Janka, aby šel se 
mnou, nebo mám jít sama?“ Chvíli se za ním dívala, pak se obrátila a běžela cestič-
kou domů. Těšila se na rodiče. 

U chaloupky se zastavila a chvíli si prohlížela domek a zahradu. Potom zaklepala 
na dveře, pomaličku je otevřela a vešla dovnitř. „Maminko!“ zvolala Kori. Ta se oto-
čila, zrovna vařila oběd. Kori ji objala. Matka se dala do pláče a zástěrou si utírala 
slzy. Vtom vešel i otec. Jak dceru spatřil, začal ji objímat i on. Takovou měli radost. 
„Vidím! Já vás vidím!“ křičela Kori a objímala rodiče. „Kde máš Janka?“ povídá otec. 
„Ten zůstal v lese,“ přiznala trochu smutně Kori. Starý Rom se na Kori přísně podí-
val, ale neřekl nic. Byl šťastný, že jeho dcera vidí. 

Po vesnici se rychle rozkřiklo, že se Kori uzdravila. Nikdo už jí Kori neříkal, 
ale všichni ji začali oslovovat Agnesko. Mládenci se o ni začali zajímat, zvali ji na 
procházky a sobotní tancovačky. Ona si zase celé dny zpívala a byla veselá. A tak 
ubíhal čas. 

Přešlo léto a nastal podzim. Agneska už Janka dlouho nepotkala. Začalo se jí po 
něm stýskat. Nebyla už tak veselá a ani na sobotní tancovačky nechodila. Chlapci ji 
sice zvali pořád dokola, ale ona se vždy na něco vymluvila. Vzpomínala, jak si spolu 
s Jankem hrávali a chodili se spolu koupat, jak ji měl rád, i když byla slepá, a jak ji do-
provodil k poustevníkovi, ač věděl, že ho pak nebude chtít. Teď teprve si uvědomila, 
jak Jankovi ublížila. Rozhodla se, že ho najde a poprosí o jeho odpuštění. 

Hned ráno se sebrala a vydala se do lesa. Celý den se jím prodírala, volala, ale niko-
ho nenašla. Večer se vrátila unavená a hladová. Otec dobře věděl, kde byla, ale na nic 
se jí neptal. A tak to šlo den za dnem. Ráno Agneska odešla a vracela se pozdě večer. 
U lesa na ni vždy čekával otec.
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A co mezitím dělal Janko? Ten se uchýlil hluboko do lesa, tam si postavil chýšku 
z chvojí, občas si ulovil něco k snědku a chodil pít k malé studánce. Kdyby jen věděl, 
že studánka je čarovná! Pokaždé, když se z ní napil a mokrýma rukama si omyl tvář, 
jizvy pomalu mizely. Po nějaké době po nich neměl na obličeji ani památky. To on 
ale nevěděl. Myslel na Agnesku a bylo mu líto, že už ji nikdy neuvidí. Věřil ale, že je 
šťastná. Neměl tušení, jak moc se pro něj trápí, že ho každý den hledá v lese a že je 
nešťastná z toho, jak mu ublížila. 

Po ránu už bývalo velmi chladno, a tak se Janko rozhodl, že se na zimu vrátí domů. 
„Nějaký den ještě vydržím a pak odsud odejdu,“ říkal si. Tak taky udělal. Zboural 
chýšku, uklidil po sobě ohniště a pomalu se vydal na cestu. 

Toho rána Agneska běžela do lesa jako obvykle. Celý den opět chodila a volala. 
Když už se stmívalo a chtěla se vrátit, zjistila, že nemůže najít cestu. A tak bloudila 
až do tmy. Tu dostala ukrutný strach. Bála se, že ji roztrhá zvěř nebo snad spadne 
někam do rokle. Začala plakat: „Co mám dělat?“ Vlezla si tedy pod malý smrček, 
oštípala chvojí a tím se přikryla. Unavená a uslzená usnula. 

Marně ji otec vyhlížel, Agnesky se toho večera nedočkal. Hned ráno se proto ob-
lékl, sbalil trochu jídla do uzlíku a vydal se ji hledat. Chodil po lese nahoru a dolů, 
volal, Agnesku však nenašel. Posadil se do mechu, že si chviličku odpočine, když tu 
slyší kroky. Snad to není Agneska! Otočil se a spatřil Janka. Vyskočil a zvolal: „Jan-
ko!“ „Strýčku, jsem tak rád, že vás tu vidím!“ A objal ho. „I já, Janko, jsem rád, že tě 
vidím.“ Strýc si chlapce prohlížel. To už není ten hoch se znetvořenou tváří. Před 
ním stál krásný romský chlapec. „Co pohledáváte tak hluboko v lese?“ „Agneska není 
od včerejšího dne doma,“ povídá, „kdybys věděl, co se pro tebe naběhala a kolik slz 
naplakala, že ti tolik ublížila.“ Janko na něj hledí a nevěří svým uším. Agneska, jeho 
Agneska pro něj trpí? „Bojím se, že zabloudila a že ji roztrhala divá zvěř,“ strachoval 
se její otec. Janko se lekl: „Honem, musíme ji rychle najít!“ A tak vyrazili. 

Chodili po lese křížem krážem, volali, ale Agnesku nenašli. K večeru už byli hrozně 
unavení. „Pojď, Janko, najíme se a vrátíme se. Možná, že už je doma,“ povídá Agnesčin 
otec. Sedli si na mech a dali se do svačiny, kterou měl muž v uzlíku. Jedli a pili, když 
vtom zaslechli nějaký šramot. Janko se ohlédl a uviděl veverku. Usmál se a jedl dál. 
Veverka okolo něj poskakovala a čím dál víc se k němu přibližovala, jako by chtěla 
ochutnat. Janko dělal, že ji nevidí a klidně jedl dál. Veverka už ale byla tak blízko, že 
mu vytrhla kus jídla z ruky. Když ho snědla, začala pobíhat od něho ke stromu a od 
stromu zase zpět k Jankovi. Ten nejprve nechápal, pak si ale myslel, jestli tam snad 
nemá mláďata a nepotřebuje pomoct. Vstal tedy a šel za ní, aby se ke stromu podíval. 
Ničeho zvláštního si nevšiml. Veverka ale poskakovala dál. Janko ji tedy následoval, 
až se zastavila u smrčku. Upřeně se na ni podíval a nechápal, co po něm chce. 

Tu veverka začala obíhat keř. Janko rozhrnul jeho větve, ale kromě chvojí pod ním 
nic nenašel. Jakmile ale odhrnul chvojí, objevil spící Agnesku. Pohladil ji po tváři. Dív-
ka se lekla a otevřela oči. Když spatřila Janka, začala plakat a prosila ho o odpuštění. 
„Janko, můj milovaný, už tě nikdy neopustím!“ vzlykala a tiskla se k němu. Ten nevá-
hal, vzal ji do náruče a odnesl k otci. Jak ho Agneska spatřila, začala tatínka objímat. 
„Agnesko, jsem tak rád, že jsme tě našli!“ radoval se i otec. Tu teprve Agneska pozvedla 
oči a zadívala se na Janka. „Janku, vždyť ty ale žádné jizvy nemáš!“ Janko nic nechápal. 
Sahal si na tvář a vyděšeně zíral na Agnesku i na jejího otce, který se jen usmíval a mlč-
ky přikyvoval. Agneska je vzala oba za ruku a vydali se společně k domovu. 

Tak, jak dívka řekla, se i stalo. Janka nikdy neopustila. Žili spolu dlouhá léta a po 
celou tu dobu se měli moc rádi. O jejich lásce se povídalo dlouho, a Romové si o ní 
vyprávějí ještě dnes.
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Sirota Adam
Zlatica Rusová

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden rómsky chlapec. Bol na tomto svete sám ako 
prst. Osada, kde bývali Rómovia a aj Adam sa volala Pažič. Každá Rómka, ktorá žila 
v osade mu pomohla, ako mohla. Jedna mu dala najesť, druhá prístrešok, tretia šaty. 
Nikto nevedel, komu Adam patrí. Našli ho v osade, zabaleného len v handre. Tak veru 
tento chlapec vyrástol.

Adam mal všetkých rád, ale najradšej mal jednu starú Rómku, ktorá bola tiež sama 
ako on. Pomáhal jej so všetkým, čo potrebovala. Aj gadžovia ju mali veľmi radi. Cho-
dili za ňou, aby im vyveštila budúcnosť buď z čaju, alebo z ruky. Nielenže poznala 
všetky bylinky, ale dobre vedela, na čo sa dajú použiť.

V jedno ráno povedala stará babka Adamkovi: „Dnes mi prosím ťa dones trochu 
suchého dreva. Večer mi je zima, všetky kosti ma bolia, stará som už.“ „Dobre starká, 
pôjdem. Ale musím ísť ešte k mlynárovi. Poprosil ma, aby som mu išiel na voz naložiť 
múku.“ „Dobre chlapec môj.“ Adam teda išiel k mlynárovi. Ten ho však nepustil hneď, 
ako si pôvodne myslel. 

Už bolo dosť hodín, keď Adamovi prišlo na rozum, že musí ísť babke na suché dre-
vo. Rozmýšľal, že už nepôjde, no mal pred očami starkú, ako sa sťažuje, že je jej večer 
zima a ako veľmi ju bolia kosti. Tak sa ešte vybral do lesa. Keď nazbieral suché drevo, 
sadol si, oddychoval a pritom nahlas premýšľal. „Ach, aký som ja len chudobný, roky 
mi idú a nemám nič, len ten biedny život.“ Pomaly mu padali viečka, až zaspal. 

Snívalo sa mu, že k nemu prišli krásne lesné žienky. Jedna z nich hovorila: „Pozrite, 
kto k nám prišiel takto neskoro? Chudák, zaspal.“ Druhá bola nahnevaná: „Ako to, 
že ostal na noc v lese? Nebál sa, že mu niečo urobíme?“ „Nie sestrička, neurobíme 
mu nič! Lebo on je chudák, sirota. Nemá nikoho na tomto svete,“ prihovorila sa za 
neho dobrá lesná žienka. „Mali by sme mu pomôcť!“ zvolala ďalšia. „Pozrite sestričky 
moje, niečo vám ukážem!“ zaznel hlas ďalšej víly a tá začala niečo hľadať. 

Našla pekný kus dreva, s ktorým začala pobehovať po lese. S ním nazbierala šum, 
hlas a vtáčí spev. A aby toho nebolo málo, dala aj zo svojho hlasu. To všetko vložila do 
dreva. Vytvorila husle a položila ich vedľa Adamka. Jedna lesná víla fúkla na chlapca 
a povedala: „Adamko, prajeme ti, aby si vedel na týchto husliach hrať tak, ako nikto 
v tomto chotári. A aby chýr o tebe išiel čo najďalej. Žiadna zábava, ani svadba, nech 
sa nezaobíde bez teba!“ Iná víla fúkla na Adama a povedala: „Keď už budeš tak pekne 
na tých husliach hrať, tak aj pekne spievaj!“ Po tom všetkom sa so smiechom rozu-
tekali do lesa. 

Len čo víly odbehli, Adam sa prebral zo spánku. „Dobrý Bože, ja som zaspal!“ Zohol 
sa pre drevo a našiel tam aj husle. „Čo tu robia husle?“ Opýtal sa udivene. Zobral ich 
do rúk, slákom po nich potiahol a zrazu začali samy hrať. Adamko sa zľakol, lebo 
nevedel, čo sa robí. Potom si povedal: „No čo, husle som našiel ja, tak budú moje!“

Pozbieral drevo a pobral sa domov. Babka ho už netrpezlivo čakala. „No čo Adam-
ko, došiel si? Už som sa zľakla, že si zaspal v lese.“ „Hmm, aj som zaspal, ale už som 
doma.“ „Adamko, príď spať na noc ku mne!“ „Dobre babka. Prídem!“ Chlapec sa s ňou 
rozlúčil a išiel von. 

Pri ohni už sedeli chlapci aj dievčatá. „Čo tu tak sedíte bez nálady?“ opýtal sa ich 
Adamko. „Nemá nám kto zahrať. Čočo išiel hrať na svadbu.“ V tom Adam vytiahol 
husle a spustil. 

Všetci Rómovia pozerali, či dobre vidia a či dobre počujú. Nikto z nich totiž netušil, 
že Adam vie hrať na husle tak krásne Ešte viac boli prekvapení, keď začal spievať. 
Zabávali sa až do rána.
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Od tej chvíle začal hrávať na všetkých oslavách len Adamko. A tam, kde nehral, 
ľudia hovorili, že sa zábava, alebo svadba nevydarila. Odvtedy, čo sa z Adamka stal 
muzikant, začalo sa mu dariť. Vzal si slušné dievča a žil spokojným životom. Nikdy 
však nezabudol, vždy mal otvorené srdce a dvere pre chudobných a siroty. Tak sa 
odvďačil za pomoc, ktorú dostal on. 
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O Lájošovi
Lajla Žigová

Byl jeden chudý Rom. Jmenoval se Lájoš. Měl tolik dětí, kolik je hvězd na nebi a ješ-
tě jedno navíc. Byli velmi chudí, neměli ani do úst co dát.

Když šel jednou Lájoš do lesa, přemýšlel, jak nasytit své děti. Najednou spatřil na 
cestě poleno. Nebyl to jen tak ledajaký kus dřeva, bylo něčím jiné. Lájoš jej vzal do 
ruky a povídá: „To poleno by se mi mohlo někdy hodit.“ A tak se i s polenem vracel 
domů. 

Cestou ho zahlédl bohatý gádžo, Fero se jmenoval. Prohlíží si Lájoše a ptá se ho: 
„Lájoši, co to máš za dřevo?“

„Představ si, Fero, to je takové poleno, že když s ním někoho praštím po hlavě, v tu 
ránu omládne.“

„To je dobré poleno,“ povídá na to Fero.
„Co chceš tedy za to, když jím mou ženu přetáhneš?“
„Chci jen jídlo a pití na celý měsíc.“
A tak Fero slíbil Lájošovi zásoby na celý měsíc a vydali se společně domů omladit 

Ferovu manželku. 
V kuchyni vzali velikánský hrnec, do něj nalili mléko, přisypali mouku a dali vše 

vařit. Nakonec do hrnce posadili Ferovu ženu. Když už voda vřela, řekl Lájoš Ferovi, 
aby manželku vytáhl, jinak se uvaří. Ale Fero ji v hrnci nechal. Lájoš popadl poleno 
a začal ženu bít, až ji zabil. Oba muži se na sebe podívali a zastyděli se. Nedalo se nic 
dělat, Fero si musel vyhlídnout jinou ženu. Našel si mladou dívku ze sousední vsi. 

Jednou se Fero se svou novou manželkou vraceli z kostela, když je uviděl Jožka, 
další bohatý gádžo. Vzal si Fera stranou a ptá se ho: „Jak to, Fero, že máš tak krásnou 
a mladou paní, míval jsi přece starou a ošklivou?“

„No, poslouchej, Jožko! Lájoš má takové poleno, kterým praštil mou ženu po hlavě 
a ona v tu ránu omládla.“

„I já bych takovou chtěl,“ říká si Jožka. A vydal se za Lájošem, aby mu ženu také 
omladil. Přislíbil mu jídlo a pití na celý měsíc, a tak se společně vypravili k Jožkovi 
domů.

Z kredence vytáhli ten největší hrnec, nalili do něj mléko, přisypali mouku a dali 
vše vařit i se ženou. Potom vzal Lájoš poleno a bil ji tak dlouho, dokud ji nezabil. Už 
se nedalo nic dělat, a tak si i Jožka musel vzít jinou, mladou ženu. 

Po nějakém čase šel Lájoš kolem hospody a slyší, jak si o něm Fero s Jožkou povída-
jí. „Jožko, no podívej, co s námi ten Lájoš udělal. Ženy nám zabil, proto jsme si museli 
najít nové. Jen on ví o tom, že to nejsou ty naše staré. Co když o tom někomu poví? 
Musíme ho zabít!“

Když to Lájoš uslyšel, utíkal domů a pověděl ženě: „Ženo moje, vykopu si hrob. 
Když mě někdo bude hledat, řekni, že jsem umřel.“

Ta se podivovala, ale nakonec ho poslechla.
A to už přicházejí Fero s Jožkou a ptají se Lájošovy ženy: „Kde máš muže?“
„Umřel.“
Nechtěli tomu věřit, a tak se šli přesvědčit. Došli k hrobu a vidí, nad hrobem pláčou 

děti. Nešlo jim ale do hlavy, proč je v hrobě díra. Podívali se tedy dovnitř a vtom jim 
Lájoš usekl nosy. Gádžové se naštvali, vytáhli Lájoše, hodili ho do pytle, přivázali 
k němu velké kameny a odnesli ho k vodě. Tam Fero povídá: „Pojď, Jožko, skočíme si 
na pivo. Teď už nám neuteče,“ a odešli. 
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Mezitím Lájoš začal křičet: „Lidičky, pomozte mi, chtějí mě poslat do ráje, ale já 
tam nechci!“

Zrovna šel okolo jeden pastýř a zaslechl jeho volání. Rozvázal pytel a ptá se ho, co 
se stalo.

„No představ si,“ spustí Lájoš, „chtějí, abych šel do ráje, ale já tam nechci!“
Pastýř přemýšlí a po chvilce povídá: „Tak já tam půjdu místo tebe.“ 
Na to ho Rom nasoukal do pytle, zavázal ho, připevnil kameny, vzal si jeho zvířata 

a šel domů. 

Po nějaké době se Fero s Jožkou vrátili k vodě, ale namísto Lájoše hodili do vody 
pastýře.

Hned na druhý den Lájoše potkají, jak jde se zvířaty na pole. Ptají se ho: „Jak to, že 
žiješ?!“

„No, jak jsem spadl do té vody, rozvázala mě tam krásná děvčata. Každá mě chtěla. 
A že když je políbím, dají mi spoustu zvířat. Políbil jsem jen čtyři. Jedna mi dala 
prasata, druhá krávy, třetí ovce a čtvrtá mi dala husy.“ 

„Když jemu daly zvířata, co by asi daly nám?“ pomysleli si gádžové a vydali se 
k vodě. Ke krku si připevnili velké kameny, skočili do vody a už se nikdy nevynořili.

Lájoš si nechal jejich domy, zvířata a všechno bohatství, co po nich zbylo. A tak se 
stal z Lájoše bohatý člověk, který si už nemusel dělat starosti, co dá dětem najíst.

Pal o Lajoš
Lajla Žigová

Has na has jekh čoro Rom. Vičinlas les o Lajoš. Has les ajci čhave, sar hin pro ňebos 
čercheňa, the mek jekh buter. Has igen čore, na has len so te chal.

Jekhvar gejľa o Lajoš andro veš u gondoľinelas pal oda, sar dživela, so dela le čhaven 
te chal. Ňisostar ňič dikhľa o kašt. Oda kašt na has sar aver kašta, ada has varesavo 
čudno. Iľa les andro vast u phenel peske: „Oda bi mange mek kampelas pre vareso.“ 
U gejľa khere. 

Dikhľa les jekh barvalo gadžo, vičinlas les o Feris. O Feris dikhel pro Lajoš u phučel 
lestar: „Lajoš, savo kašt tut hin?“

„Jaj Feri, oda hin ajso lačho kašt, sar leha pekav varekas pal o šero, maj terňol.“
„Oda lačho kašt,“ phenel o Feris.
„So vaš oda kameha, te mange oleha pekeha mra romňa?“
„Me ča kamav o chaben the o pijiben pre jekh čhon,“ phenďa pale o Lajoš.
Ta diňa leske o Feris so kamelas u gejle ko Feris khere, kaj te terňol leskera romňa.
Ile bari piri u čhide andre late o thud th`o aro u ačhile te tavel. Andre odi piri 

thode te bešel la Feriskera romňa. Sar e romňi imar taďolas, ta chudňa te mangel le 
Feris, kaj la te lel avri, hoj imar taďola, aľe jov la na iľa avri. Paľis iľa o Lajoš oda kašt 
u chudňa la te marel pal o šero dži la na murdarďa. Lajoš the o Feris pre peste dikhle 
u zaladžanďile, vašoda so kerde. Na delas pes ňič te kerel, o Feris mušinďa peske te 
lel avra romňa. Iľa peske la terňa romňa andal o aver gav.

Aver ďives džalas o Feris la romňaha andal e khangeri u dikhľa len o Jožkus. The 
jov sas o barvalo gadžo. O Jožkus iľa le Feris pre sera u phučel lestar: „Sar oda Feri, 
hoj tut hin šukar terňi romňi, sem tut has phuri džungaľi?“
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„Ta šun, Jožku! Le Lajoš hin ajso kašt, so leha pekľa mra romňa pal o šero u joj 
terňiľa.“

„He me kamav la terňa romňa,“ phenďa peske o Jožkus. Gejľa pal o Lajoš, kaj leske 
tiž la romňa te terňol. Diňa leske o chaben the o pijiben pre jekh čhon. Paľis o Lajoš 
gejľa leha khere.

Ile jekhbareder piri u čhide andre late thud th` o aro u thode sa te tavel the la rom-
ňaha. Paľis la chudňa o Lajoš te marel pal o šero dži la na murdarďa. No imar pes na 
delas ňič te kerel, ta iľa o Jožkus peske tiž la terňa romňa.

Jekhvar džalas o Lajoš pašal e karčma u šunďa, sar o Feris le Jožkuha pal leste 
vakeren. „Jožku, dikh, so amenca kerďa o Lajoš. Le romňijen amenge murdarďa. 
Vašoda amen mušinďam te lel avre romňen. Oda ča jov džanel, hoj ole nane amare 
romňija, hoj amen iľam avren romňijen, so te varekaske phenela avri. Mušinas les te 
murdarel.“

Sar oda o Lajoš šunďa, gejľa khere u phenel la romňake: „Šun, mri romňi, me man-
ge kerava o hrobos. Te man vareko rodela, phen, hoj imar muľom.“

E romňi les šunďa. 
Avle ke late o Feris le Jožkuha u phučen latar: „Kaj tro rom?“
„Muľa,“ phenďa pale e romňi.
O gadže gejle te dikhel. Avle ko hrobos u paš o hrobos dikhen le čhaven, sar roven 

pal o dad. Aľe na džalas lenge andro šero, soske les hin andro hrobos e chev. Dikhle 
andre chev u o Lajoš lenge odčhinďa o nakha. O gadže bares choľisaľile, ile le Lajoš 
avri, thode les andro gono u priphandle ke leste o bare bara. Paľis les ľidžanas paš 
o paňi. Sar imar odoj sas, ta o Feris phenďa: „Jožku, avas džas pre lovina, ma dara, 
jov amenge imar na denašela.“ Ta gejle.

O Lajoš chudňa te gravčinel: „Jaj manušale, šegitinen mange, kamen man te bičha-
vel andre Devleskeri bar u me odoj na kamav te džal.“ 

Džalas odarig jekh pastiris u šunďa les, ta les phundraďa u phučľa lestar, so pes 
leske ačhiľa.

„Ta šun,“ phenel o Lajoš, „kamen man te bičhavel andre Devleskeri bar, aľe me odoj 
na kamav te džal.“

O pastiris ňič na vakerel, gondoľinel u paľis phenel: „Ta me džava odoj vaš tuke.“ 
Ta les o rom thoďa andro gono. Priphandľa ke leste o bara, iľa leskere džvirinen 

u gejľa khere.

Avle o Jožkus le Feriha, kaj te čhiven le Lajoš andro paňi, aľe čhide odoj le pastiris.
Pr áver ďives dikhen le Lajoš le džvirenca sar džal pre maľa. Phučen lestar: „Sar 

oda, hoj džives?“
„Ta sar pejľom andro paňi, ta man phundrade igen šukar čhaja. Savore man kame-

nas u phende mange, hoj te len čumidava, ta man dena le džvirinen. Me čumidňom 
ča štaren. Jekh mange diňa le baľičen, dujto le gurumňen, trito mange diňa le ba-
kren u štaro le papiňen.“

O gadže peske phende: „Te les dine džvirinen, ta so dena amen?“ Gejle ko paňi, 
priphandle peske bare bara pal o meňa u chuťle andro paňi.

O Lajoš iľa lengere khera, le džvirinen, savoro barvaľipen, so pal lende ačhiľa.
Ta avka ačhiľa le Lajošistar igen barvalo manuš. Na mušinelas imar te sajinel pal 

oda, so dela le čhaven te chal. Imar les has savoro.



105

David, král medvědů
Lucie Kováčová

David byl jediným dítětem romských kotlářů. Otec kdysi spravoval kotle, proto ho 
nikdo neoslovoval jinak než starý kotlář a jeho ženu stará kotlářka. Ve vesnici byli jedi-
nými Romy. Před lety byla za lesem velká romská osada, ale jako by se po ní zem slehla. 
Usedlíkům to ani nepřišlo divné − jak rychle děti větru přišly, tak rychle zase zmizely. 

David rodičům starosti nedělal, byl to hodný a pracovitý hoch. Jen by byli rádi, 
kdyby se oženil s laskavou a pilnou dívkou, aby se co nejdříve mohli radovat z vnou-
čat. Rodina obyčejně vypomáhala statkáři na poli a kotlář, když někdo ve vsi potře-
boval, opravil i nějaký ten kotel. David mezitím pásl statkářovy ovce. Neměli toho 
moc, ale hladem nikdy netrpěli a žili si dobře.

Jednou, když David pásl ovce na louce u lesa, bylo slunce zrovna nejvýše, a tak příjem-
ně hřálo, až Davida ukolébalo ke spánku. Usnul ne víc než na hodinku, ale i to stačilo 
k tomu, aby se mu ztratila jedna ovečka. Ať počítal sebevíc, jedna stále scházela. Statká-
řova hněvu se nebál, v okolí se povídalo, že tu řádí medvěd, ale styděl se sám před sebou, 
že nedokázal své ovečky ohlídat. Procházel loukou sem a tam, jestli nenajde nějaké stopy. 
A opravdu! U lesa v blátě byly otisky dvou medvědích tlap. Hnal proto stádo na statek co 
nejrychleji dovedl a hned pověděl statkáři, co se stalo. Statkář se domluvil s mužskými 
z okolí, že zítra půjdou na medvěda společně − však už všem způsobil dost škody! 

David se ale vrátil zpět na louku, vstoupil do lesa a pokračoval stále hlouběji. Na kaž-
dém metru nacházel další a další stopy, které ho dovedly až k převeliké skále. Ale kam 
dál? Nikde žádná skulinka, žádný vchod. David najednou uslyšel supění. Jako by se 
k němu pořád blížilo. Jen se stačil schovat za menší skalní výstupek, už tu byl medvěd, 
v tlamě držel mrtvou kozu. David ani nedýchal. Medvěd, jako by věděl, že tu někdo je − 
pomalu se chvíli otáčel do stran. A pak, zničehonic, zmizel! David vyskočil z úkrytu 
a pospíchal ke skále: „Kam se ten medvěd poděl? Přece se nepropadl do země!“ lámal 
si hlavu. Poklekl na všechny čtyři přesně tam, kde stál i medvěd, a rukama šátral po 
zemi kolem skály. Tam, kde byla tráva nejhustší, přímo u paty skály, našel po chvíli 
malý otvor. Musel se ale do něj proplazit, tak byl otvor ve skále nízký. V tu ránu se 
David ocitl v naprosté tmě, ale nepřestal pomalu postupovat dál do jeskyně. 

Už se zdálo, že cesta nikde nekončí, když v dáli uviděl malé světlo a otvor, který vedl 
do krásné zahrady, která hýřila všemi barvami, až z toho Davida rozbolely oči. V životě 
neviděl tolik květin a stromů, ve kterých by žila taková spousta ptáků. Mezi stromy stály 
kameny jeho velikosti, jako by vyrostly přímo ze země. „Kde se tu asi vzaly?“ pomyslel si. 

Procházel se rozvážně zahradou a zvědavě se rozhlížel kolem, nad hlavou mu ště-
betali ptáci, ale medvěd nikde. Rozhodl se, že si na chvíli odpočine, a tak si sedl pod 
nejbližší strom. Přemýšlel nad tím, kde se tady mohla tak nádherná zahrada vzít, 
když tu najednou uviděl, jak se k němu blíží medvěd. Ale tenhle byl jiný, než které-
ho viděl před skálou, byl nejméně o hlavu menší. Už už se chtěl schovat za kámen 
vedle stromu, když vtom si ho medvěd všimnul, ale jako by se Davida bál. Otočil se 
a rychle odběhl. David zůstal stát na místě a chvíli vyčkával, jestli se medvěd přeci 
jen nevrátí. Nic se ale nedělo. Vstal tedy a vydal se cestou, kterou medvěd utíkal. 
Něco mu říkalo, že se nemá čeho bát.

Tu před sebou uviděl malou chaloupku. Došel k ní, zastavil se a poslouchal, jestli 
zevnitř nezaslechne nějaké hlasy. „Nestůj venku a pojď dovnitř,“ ozvalo se z chaloup-
ky. David vešel. To, co spatřil, by ho ani ve snu nenapadlo. Uvnitř ležela na zemi tro-
jice medvědů. Ten největší vstal, došel k chlapci a povídá: „Kde ses tu vzal, člověče?“

David odpověděl a vůbec mu nepřišlo zvláštní, že mluví s medvědem. „Ukradli jste 
mi ovečku a viděl jsem, jak sis nesl ke skále kozu, a tak jsem vlezl do skály za tebou.“
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„Vidím, že se nebojíš, to se mi líbí,“ řekl medvěd, „my ale nejsme opravdoví medvě-
di. Kdysi tu místo skály stála romská osada, můj rod byl jeden z nejznámějších. Pat-
řili jsme k nejlepším romským hudebníkům, jméno Šándor Oláh znal každý. Jednou 
se v táboře objevil medvěd a tvrdil, že je král medvědů a žádal mě o ruku mé dcery. 
Samozřejmě jsem se mu vysmál a vyhnal ho. Ale to jsem neměl dělat. Za trest na 
mě, mou rodinu a celou osadu uvalil kletbu. Já, má žena a dcera jsme se proměnili 
v medvědy, ostatní Romové v ptáky a celou naši vesnici zaklel do této skály. Živit se 
můžeme jen tím, co ulovíme ve tvém světě, proto jsem ti taky ovečku ukradl. A ty 
jsi po těch letech první člověk, který sem vstoupil a se kterým si můžu promluvit.“ 

„A jak se taková kletbu dá zrušit?“ vyzvídal David. 
„Uprostřed zahrady stojí strom, na kterém rostou švestky, ale jen jedna z nich je 

zlatá. V té se skrývá veškerá medvědí síla. Ten, kdo ji utrhne, získá moc nad všemi 
medvědy a zruší kletbu, která je na nás uvalena. Ale není to tak lehké. Strom hlídají 
ostatní medvědi a každé odpoledne pod ním odpočívá i jejich král. Moje dcera mu 
musí každý den zpívat k odpočinku. Není možné, aby ses ke stromu přiblížil. Kdyby 
tě ucítili, roztrhali by tě na kusy.“ 

„A co kdybych se převlékl za medvěda? To bych se mohl nenápadně vmísit mezi ně 
a zlatou švestku utrhnout,“ napadlo Davida. 

„To není špatný nápad,“ souhlasil medvěd. Nato vyšel z domu a za chvíli byl zpět 
i s medvědí kůží. 

„Obleč si ji, za chvíli bude poledne a má dcera bude muset jít ke stromu zpívat. 
Jakmile medvědí král začne podřimovat, bude už jen na tobě, aby ses k zlaté švestce 
dostal. My ti nemůžeme pomoci, ale řeknu ptákům, aby ti ukázali, kde švestku najít, 
abys neztrácel čas hledáním.“ 

David se tedy oblékl do medvědí kůže a opravdu − nikdo by nepoznal, že je v ní 
schovaný člověk. „Ať při tobě stojí Bůh, jsi naše jediná naděje,“ popřál mu medvěd 
a odešel za rodinou. David okamžik vyčkával. A tu uslyšel, jak Šándorova dcera zpívá 
staré romské teskné písně tak krásně, až ho z toho rozbolelo srdce. Nadešla jeho 
chvíle. „Musím jim pomoci,“ a s těmito slovy vyšel z chaloupky. 

Stará švestka stála přesně uprostřed zahrady a pod ní podřimoval ten největší med-
věd, jakého kdy David viděl. „To musí být určitě medvědí král,“ pomyslel si. Ostatní 
medvědi polehávali kolem, ale nikdo švestku nehlídal. Za stromem byl jeden z těch 
zvláštních kamenů a za něj se David schoval – vypadalo to, jako by tam podřimoval. 

Nad hlavou mu mezitím poletovali ptáci, jeden z nich si sedl na větev přesně tam, 
kde zlatá švestka rostla. Ale David věděl, že se v převleku na strom nedostane, s těmi 
medvědími tlapami by ji určitě neutrhl. Vše ale musel udělat rychle, medvědi mají 
citlivý čich, člověka hned zbystří. 

Rozhodl se tedy, že vyleze na kámen a z něj skočí na strom. Má jen jedinou šanci, 
jinak ho medvědi roztrhají. 

Pomalu si medvědí kůži svlékl a skrčil se za kámen. Když si ho žádný z medvědů 
nevšímal, rychle na něj vyskočil a už byl na stromě. Než se medvědi stačili vzpamato-
vat, držel David v ruce zlatou švestku. Vtom uslyšel udeřit hrom a najednou se před 
ním místo medvědů a ptáků objevili Romové z osady. Jeskyně taky zmizela a tam, 
kde ještě před malou chvílí stály ty podivné kameny, se krčily chaloupky, u nich stály 
vozy a kolem postávali koně. 

Jaká to byla radost mezi všemi! Král medvědů se svými kumpány už nezmohl nic. 
Od té chvíle museli poslechnout vše, co jim David nařídil. Přikázal, aby se vrátili do 
lesů a už nikdy lidem neškodili. 

V táboře pak nastalo nevídané veselí, oslava trvala skoro celý týden. A od té doby 
Romové z osady Davidovi neřekli jinak než král medvědů.
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s prarodiči a jimž prostřednictvím povídek vzdává hold. Na příkladu názorových 
střetů mezi pokrokovým dědečkem a babičkou ctící tradice zdařile zaznamenává 
proměny způsobu života Romů v Československu 2. pol. 20. století. Její povídka Pal 
miro papus / O mém dědečkovi vyšla v časopise romistických studií Romano džani-
ben (2008). 

Gejza Demeter (*1947, Ústí nad Labem) je novinář a prozaik. Po gymnáziu studoval 
medicínu, ale v sedmém semestru studia zanechal a vykonával pak různá povolání. 
Pracoval jako dělník, sloužil u policie, krátkou dobu působil jako redaktor týdeníku 
Spolana, ale svou skutečnou žurnalistickou dráhu započal až v roce 1991 jako dopi-
sovatel romského časopisu Romano ľil / Romský list, který tehdy začal vycházet na 
Slovensku. V té době se také stal členem Sdružení romských autorů se sídlem v Praze 
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a přispíval do jeho časopisu Romano Gendalos / Romské zrcadlo. V roce 1992 mu toto 
sdružení vydalo v romštině jeho první prozaickou práci, povídkový triptych O mule 
maškar amende (Mrtví mezi námi). Poté mu vyšlo časopisecky několik dalších povídek 
v romštině s překlady do češtiny a dvě povídky v antologii Čalo voďi / Sytá duše (2007).

V roce 2011 vydalo nakladatelství Triáda jeho knihu romských pohádek Ráj na 
zemi.

Irena Eliášová ml. (*1980, Liberec) je výtvarnice žijící se svou rodinou v Liberci. Je 
dcerou známé romské prozaičky Ireny Eliášové. Vyučila se prodavačkou a tuto pro-
fesi vykonává do dnešní doby. Kreslení se věnuje od dětství, jak sama popisuje, snaží 
se jeho prostřednictvím vyjádřit vlastní pocity a hodnotit okolní svět. Její kresba se 
stala předlohou pro obálku autorské prvotiny její matky Naše osada, na jaře 2013 
chystá svou první autorskou výstavu v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Ilona Ferková (*1956, Rokycany) je prozaička žijící v Rokycanech. Po absolvování 
základní školy musela kvůli špatné ekonomické situaci rodiny nastoupit do zaměst-
nání. Živila se manuální prací. V 90. letech potom pracovala jako koordinátorka 
česko-romské mateřské školy v Rokycanech. V prvních porevolučních letech začaly 
vycházet její první prózy. Aktivně publikovala v celé řadě romských periodik (Amaro 
lav / Naše slovo, Romano kurko / Romský týden, Kereka / Kruh atd.). Její autorskou 
prvotinou je povídková kniha Mosarďa peske dživipen anglo love / Zničila si život kvůli 
penězům (1992), následovala sbírka Čorde čhave / Ukradené děti (1996), v časopise 
Romano džaniben publikovaná próza Kalo, či parno / Černý, nebo bílý (2000) nebo 
Vakeriben pal e Anglija/ Příběhy z Anglie (2008). Ferková je také zastoupena v antolo-
gii romské prózy Čalo voďi / Sytá duše. Látku pro svá díla čerpá z reálných příběhů 
Romů ve svém bezprostředním okolí. Reflektuje v nich zejména důsledky asimilační 
politiky komunistického režimu (odebírání dětí do ústavů, nucené sterilizace apod.). 

Ilona Ferková patří k nejvýznamnějším představitelům romské literární tradice 
90. let 20. století. V roce 1999 převzala jako předsedkyně občanského sdružení Aso-
ciace romských žen Rokycany poděkování Nadace dobré vůle, v rámci udělení Ceny 
Olgy Havlové. 

Magda Gáborová (*1966, Pardubice) je romská prozaička žijící v Pardubicích. Po 
absolvování učiliště pracovala na různých pozicích. Později dokončila Podnikatel-
skou školu v Kolíně, absolvovala rekvalifikační kurz masérství a rehabilitace a po 
absolvování semináře Business Leaders Forum v roce 1999 začala podnikat. Od té 
doby podniká ve zdravotnictví, fyzioterapii a ambulatní péči. V letech 1999 a 2000 
se zúčastnila žurnalistických kurzů a začíná publikovat. Tvořit začínala nejprve čes-
ky, ale po povzbuzení Doc. Milenou Hübschmannovou začala psát také v romštině. 
Inspiraci pro svou tvorbu čerpá převážně z dětství, kdy naslouchala pohádkovým 
příběhům dědečka a dalších pohádkářů, a které by ráda předala prostřednictvím 
své tvorby čtenářům. Spisovatelčinu tvorbu nalezneme např. v časopise Romano 
džaniben či Amaro gendalos, kde publikovala vyprávění o léčitelských schopnostech 
a moudrosti autorčiny prababičky Miri prababa sas drabarňi / Moje prababička byla 
léčitelka, legendy a vzpomínková vyprávění Pal e Maria Terezia / O Marii Terezii a Pal 
o Jozefos II / O Josefu II. (2001) či vyprávění Bety (2002). Dále autorčinu tvorbu na-
lezneme i v antologii romské prózy Čalo voďi / Sytá duše.

Andrej Giňa (*1936, Tolčemeš, dnešní Šarišské Sokolovce) platí za jednoho z nesto-
rů romské beletrie a publikuje především v romských periodikách. Je autorem sbírky 
povídek Bijav, romane priphende / Svatba, romské povídky (1991) a několika desítek 
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kratších povídek, pohádek, fejetonů a vzpomínkových textů. Čtyři jeho texty byly 
otištěny v antologii Čalo voďi / Sytá duše (2007). V roce 1946 se jeho rodina odstě-
hovala do Prahy a odtud za prací do Rokycan, kde dosud žije široké příbuzenstvo. 
Vyučil se tavičem, pak dva roky večerně studoval pedagogickou školu a nakonec se 
nechal odvést na vojnu. Jako voják z povolání později studoval zdravotnickou školu 
v Hradci Králové a působil jako zdravotník pluku. Manželské a otcovské povinnosti 
jej nakonec odvedly zpět do Rokycan, kde pracoval ve slévárně Žampírka, nejprve 
v tzv. pucírně, čistírně odlitků, a posléze jako řidič. Dnes se synem podniká – rozváží 
suroviny na tradiční romskou pochoutku zvanou goja. Jaroslav Hovorka o jeho psaní 
a podnikání natočil dokumentární film Goja jedou (2006).

Agnesa Horváthová (*1949, Maťošovce nad Ťoplou) je prozaička žijící v Praze. Jeli-
kož vyrůstala v romské osadě na Slovensku, má na její tvorbu vliv silná vypravěčská 
tradice. Ačkoliv je jejím mateřským jazykem slovenština, píše svá díla především 
v romštině, kterou si osvojila až v rodině manžela. Jelikož si žádný z jazyků neosvo-
jila úplně, ukončila základní vzdělání v šestém ročníku. Největší inspirací je pro ni 
dílo Andreje Gini, u něhož obdivuje především barvitost jeho romského projevu. Než 
se sama začala věnovat vlastní tvorbě, působila dlouhá léta v legendárním romském 
folklorním souboru Perumos, později vedla na pražském Smíchově podobné soubory 
pro děti. Svými povídkami debutovala ve sborníku Kale ruži / Černé růže (1990), 
další publikovala v časopise Romano džaniben. V roce 2003 u nakladatelství Signeta 
vydala pohádkovou knihu Pal e bari Rama the aver paramisa / O velké Rámě a jiné 
příběhy.

Iveta Kokyová (*1972, Hořice) je prozaička žijící v Hradci Králové. V roce 1989 se 
vyučila strojní mechaničkou, tuto profesi pak několik let vykonávala, později praco-
vala jako uklízečka nebo balička. V současné době je terénní pracovnicí MMHK, při 
zaměstnání dálkově studuje sociální práci na Evangelické akademii v Praze. Externě 
pracuje v romské internetové televizi Romea TV jako moderátorka a reportérka, 
dále jako lektorka romského jazyka. V letošním roce prošla literární dílnou s in-
teretnickým přesahem pořádanou Novou scénou Národního divadla. K povídkové 
tvorbě v dvoujazyčné verzi ji přivedla až romistka Hana Syslová. Ve své tvorbě čerpá 
především ze svého dětství, z příběhů o rodině a autentických zážitků. Její povídky 
Šukar rat / Krásná noc a Imaginární pes vyšly v časopise Romano voďi.

Lucie Kováčová (*1986, Bílovec) je studentka žijící v Praze. V roce 2006 absolvovala 
Střední pedagogickou a Střední zdravotnickou školu v Krnově, v současné době stu-
duje romistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Účast v této knize je pro ni debutem, 
bylo to právě studium romštiny, které ji k psaní přivedlo.

Karol Lazár (*1958, Čakajovce) je básník a prozaik pocházející z hudebnické rodiny. 
Studium střední strojní školy předčasně ukončil z důvodu smrti otce. Aby pomohl 
matce zabezpečit svých sedm sourozenců, začal ve 14 letech pracovat jako vykladač 
vagónů, později jako zámečník nebo bezpečnostní technik. Od 90. let se angažuje 
v politice a sociální nebo kulturní oblasti. V roce 2001 založil dětský folklorní taneč-
ní a pěvecký soubor Deti vetra, který se těšil úspěchům na Slovensku i v zahraničí. 
První básně napsal téměř před dvaceti lety, k poezii se před pěti lety znovu vrátil. 
Píše ve slovenštině, neboť v jeho rodné obci se romsky nemluvilo, přesto jeho díla 
vycházejí také v olašské romštině – překládá je snacha Helena. V roce 2006 vydal 
knihu reflexivní a lyrické poezie Minding akozindi voudi / Dědictvo prokleté duše. 
Básně a povídky pak publikoval v časopisech Romano voďi a Romano nevo ľil, v roce 
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2010 publikoval svou poezii na stránkách Romea.cz v rámci projektu Šukar laviben 
le Romendar / Romové píší … Karol Lazár žije v rodných Čakajovcích, kde vlastní sta-
vební firmu zaměstnávající Romy.

Roman Michalčík (*1983, Teplice) vystudoval management obchodu, služeb a ces-
tovního ruchu. Dnes žije v Praze, kde podniká v realitách. Objevil se také v menších 
rolích v několika českých filmech, například Bastardi 2, Bastardi 3 nebo Zejtra Na-
pořád. Filmové prostředí ho inspirovalo k tvorbě vlastních scénářů. Momentálně 
tak připravuje svůj první krátký film, pro který čerpá z vlastního života. K psaní 
povídek se dostal až v návaznosti na otevřenou výzvu nakladatelství KHER, na jehož 
webových stránkách se svou tvorbou debutoval. 

Zlatica Rusová (*1951, Kameňany) je prozaička žijící na Slovensku. Pochází z hu-
debnické rodiny, její dědeček byl proslulý vypravěč. Po základní škole pracovala 
v Piešťanech jako dělnice v textilní továrně, před odchodem do důchodu byla za-
městnaná v nemocniční prádelně. Psát začala před několika lety, když vážně one-
mocněla. Její motivací je zejména zachycení vyprávění svého dědečka, aby neupadlo 
v zapomnění. V Česku vyšla Zlatici Rusové trojice vyprávění ve sborníku romistic-
kých studií Romano džaniben (Sar o Rudi vitezinďa o lustro / Jako Rudo vyhral luster; 
Ko o Roma sjam / Kto sme my, Cigáni; Bela. 2009) a její povídka Romane romňa / 
Romské ženy byla publikována na serveru Romea.cz v rámci projektu Šukar Laviben 
le Romendar / Romové píší. Zlatica Rusová je členkou romského literárního klubu na 
Slovensku. Pravidelně publikuje také v jím vydávaných almanaších. 

Markéta Šestáková (*1952, Rokycany) je známá výtvarnice žijící v Českých Budě-
jovicích. Po smrti matky vyrůstala v dětském domově. V dospělosti potom hledala 
vlastní kořeny a znovu objevila svět Romů, včetně svého manžela. Vystřídala několik 
dělnických profesí, po roce 1989 ale přišla o práci a od té doby je nezaměstnaná. 
Od té doby se naplno věnuje výtvarné činnosti. Podle vlastních kreslených předloh 
vyšívá romantické obrazy zachycující svět Romů. Ty jsou součástí sbírek několika 
muzeí, objevily se také v rozličných českých i zahraničních publikacích. Šestáková 
mimo to sbírá klasické romské pohádky a příběhy, které potom přetváří jak ve své 
výšivky, tak v literární díla. Některé ze svých příběhů a komentářů uveřejnila v ča-
sopise Romano Hangos.

Lajla Žigová (*1980, Opava) je publicistka a prozaička. Vystudovala Střední školu 
sociální v Kolíně, později pracovala jako sociální pracovnice ve sdružení Ezop. Psaní 
romských povídek se věnovala již na škole, publikovala v tehdejším periodiku Roma-
no kurko. Nyní působí jako redaktorka romského časopisu pro mládež Kereka, své 
texty také pravidelně píše, v romštině i češtině, pro noviny Romano hangos. Laila 
Žigová žije ve Valašském Meziříčí, je šťastně vdaná a má dvě děti. 
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