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   Písně v romštině



Haleluja
      C            Emi        C            G D G 
R: Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja. 

    G                Emi 
1. Devla miro kamav tut 
G                         Emi 
Hazdav tut ke tut miro vast 
C                 D                 G  D 
Tiro duchos pre man vičinav. 
G                C       D 
Amaro Del lačho drom 
Emi               C 
Leskero vast zoralo 
D                   H               Emi 
Tuke phenav devla haleluja. 

R: Haleluja, haleluja... 

2. Devla miro kamav tut 
Hazdav tut ke tut miro vast 
Tiro duchos pre man vičinav. 
Amaro del lačho drom 
Leskero vast zoralo 
Tuke phenav devla haleluja 

Překlad: 
R: Haleluja, haleluja... 

1. Můj Bože, miluji tě, 
Zvedám k tomě mou ruku, 
Volám k sobě tvého ducha. 
Náš Bůh je správná cesta 
Jeho ruka je silná. 
Říkám ti Bože haleluja. 

2. Můj Bože, miluji tě, 
Zvedám k tomě mou ruku, 
Volám k sobě tvého ducha. 
Náš Bůh je správná cesta 
Jeho ruka je silná. 
Říkám ti Bože haleluja 

autor textu v romštině: Jan Džobák 



Izajáš

            Ami 
Andro Izajáš, šaj man žužarel, 
                                     Dmi 
phenel o Del, haj na daral, 
       G                                     Dmi 
arakhľom tumen, spasinďom tumen, 
 E7               Ami 
akana san mire. 

                               Dmi 
Amen sam Devla tire 
                                   Ami    E7 
Amen sam Devla tre čhave 
                            Ami 
Amen kamav tut Devla, 
                             C 
amen sam tire čhave. 
                            Ami 
Amen kamav tut devla, 
Dmi                      Ami    E7 
Amen sam tre čhave 
                            Ami 
Amen kamav tut Devla, 
                             C 
Amen sam tire čhave, 
                            Ami 
Amen kamav tut Devla, 
Dmi                      Ami    E7 
amen sam tre čhave. 

Opakuje se od začátku 3x 

Překlad: 
V Izajášovi mě mohou očistit, říká Bůh a nebojí se. 
Našel jsem vás, spasil jsem vás, Nyní jste moje. 
My jsme Bože, tvoji, My jsme Bože tvoje děti. 
Milujeme tě, Bože My jsme tvoje děti. Milujeme tě Bože, 
Jsme tvoje děti, Milujeme tě Bože. Jsme tvoje děti. 
Milujeme tě Bože. Jsme tvoje děti. 

autor: Jan Džobák



Devla miro
C                                                F 
Devla miro, me tut me kamav, 
G                             F          C 
Sar tut dikhava pro koča perava. 
C                                                F 
Devla miro, me tut me kamav, 
G                             F          C 
Sar tut dikhava pro koča perava. 
F               G              F                  C 
Devla, ma mukh, džav me pal tute, 
              G        F              C 
Bo me mušinav, bo me tut kamav. 
F               G              F                  C 
Devla, ma mukh, džav me pal tute, 
              G        F              C 
Bo me mušinav, bo me tut kamav. 

Opakuje se. 

Překlad: 
Můj Bože 
Můj Bože, tebe já miluji. 
Když tě vidím, padám na kolena. 
Můj Bože, tebe já miluji. 
Když tě vidím, padám na kolena. 
Bože, nedopusť, já jdu za tebou. 
Protože musím, protože tě miluji. 
Jdu za sebou, protože musím. 
Protože tě miluji. 

Autor: Jan Džobák



Šunes man

C                                     G 
Šunes man, pal tute me džav, 
C                          G 
Pal tute o jilo me dav. 
Dmi 
Pal tute, pal tut, Ježiš 
C               G 
Imar me rovav. 
Dmi 
Šunes man, phen tu mange 
C                  G 
Či tu kames man. 
C                      G 
Ježiš, tut me kamav. 
Dmi                 C    G 
Devla, av paš mande. 
C                       G 
Ježiš, tut me kamav, 
Dmi                 C    G 
Devla, av paš mande. 

překlad: 
oslouchej mě, jdu za tebou, 
Dám za tebe tvé srdce. 
Za tebou, za tebou, Ježíši, 
Já pořád pláču. 
Poslouchej mě, řekni mi, 
Jestli mě miluješ. 
Jdu Bože po tvojí cestě. 
Bože, pojď ke mně. 
Ježíši, miluji tě. 
Bože, pojď ke mně. 

autor: Jan Džobák



Miro jiloro

C           Emi F               G 
Miro jiloro,    miro Devloro, 
C                    Emi F               G 
Phares kamav tut, tuha me dživav, 
F                    G       F                 G 
Tut me na mukhav, tuha me dživav. 
C                    G               Ami  F 
Devla, Devla, Devla, šaj aves 
C                   G             Ami       C7 
Devla, Devla, Devla, kamav tut. 
F                                G 
O Ježiš, o Ježiš, šaj avel. 
F                                G 
O Ježiš, o Ježiš, šaj avel. 

Opakuje se. 

Překlad: 
Moje srdíčko, můj božíček, 
Moc tě miluji, s tebou žiji. 
Tebe nenechám, s tebou žiji. 
Bože, Bože, Bože, můžeš přijít, 
Bože, Bože, Bože, miluji tě. 
Ježíš, Ježíš může přijít, 
Ježíš, Ježíš může přijít.

Autor: Jan Džobák



O Jilo man dukhala

Ami                F 
O Jilo man dukhala, 
Dmi                  C      G 
Pal tute, Ježiš, tut kamav. 
Ami                      F 
Sväto sal, kamav tut. 
Dmi            C     G 
O jilo Ježiš tuke dav. 
Dmi 
Devla tut kamav, 
       Ami G F 
Rado tut dikhav, 
Dmi              C                G       E7 
Me tut báres kamav te dikhel. 
Dmi 
Devla tut kamav. 
       Ami G F 
Rado tut dikhav, 
Dmi              C                G       E7 
Me tut báres kamav te dikhel. 

Opakuje se. 

Překlad: 
Srdce mě bude bolet, 
Za tebou, Ježíši, miluji tě. 
Jsi svatý, miluji tě. 
Miluji tě,ježíši, srdce ti dám. 
Bože, miluji tě. 
Rád tě vidím. 
Moc tě chci vidět. 
Bože, miluji tě. 
Bože, miluji tě. 
Rád tě vidím. 
Moc tě chci vidět. 
Bože, miluji tě.
Autor: Jan Džobák



Sako džives
Ami                         F 
Sako džives tut užarav. 
Dmi                                E       E7 
Pal tiro drom me Devla džav .
Ami                         F 
Sako džives tut užarav. 
Dmi                                E       E7 
Pal tiro drom me Devla džav. 

Užarav kana tu aveha 
Tiro vast Devla tu thoveha 
Užarav kana tu aveha 
O vast tiro amen sasťarla 

Sako džives tut užarav 
Pal tiro drom me Devla džav 
Sako džives tut užarav 
Pal tiro drom me Devla džav 

Užarav kana tu aveha 
Tiro vast Devla tu thoveha 
Užarav kana tu aveha 
O vast tiro amen sasťarla 

Opakuje se o tón výš: Hmi G Emi F# F#7 

Překlad: 
Každý den tě čekám, 
Jdu Bože tvojí cestou. 
Každý den tě čekám. 
Jdu Bože po tvojí cestě. 
Čekám, kdy přijdeš, 
a položíš, Bože, svoji ruku, 
Čekám, kdy přijdeš, 
Tvoje ruka nás uzdraví, 
Každý den tě čekám, 
Jdu Bože tvojí cestou. 
Každý den tě čekám. 
Čekám, kdy přijdeš, 
a položíš, Bože, svoji ruku, 
Čekám, kdy přijdeš, 
Tvoje ruka nás uzdraví.

autor: Jan Džobák 



Sväte, sväte

C 
Sväte, sväte, meno má pán, 
F 
Sväte, sväte, meno má pán, 
G                                   F 
Sväte, sväte, meno má pán, 
           G 
náš Ježíš. 

C 
Požehňimen leskero lav, 
F 
Požehňimen leskero lav, 
G                               F 
Požehňimen leskero lav, 
F        G 
Haleluja. 

        C                      Ami 
Tiro džives, nekh bareder, 
                   Dmi        G            C    G 
Andra leste savoro o dživipen del. 
        C                      Ami 
Tiro džives, nekh bareder, 
                   Dmi         G            C   G 
Andra leste savoro o dživipen del. 

Překlad: 

Svaté jméno má pán... Ježíš 
Požehnané jeho jméno, 
Požehnané jeho jméno. 
Požehnané jeho jméno. 
Halelúja. 
Tvůj den, největší, 
Z něj dává všechen život, 
Tvůj den, největší, 
Z něj dává veškerý život.

Autor: Jan Džobák



Tu avľal Ježiš
1. 

Dmi 
Tu avľal, Ježiš, 
              A 
pre kadi phuv. 
         Gmi                                Dmi 
Tu avľal Devla vaš man te merel. 

(2x) 

       Cmi D 
Tiro kamiben 
                 Gmi 
Amenge diňal 
        C 
Tiro sentno Del 
          A                       A7 
Pro kerestos ov muľa. 
             Dmi                Gmi 
Šunes man, pro kerestos bini iľal. 
           C              F 
Šunes man, trito džives ov ušťiľa. 
           Dmi               Gmi 
Šunes man, leskero jilo phundrado. 
           A                  A7               Dmi 
Šunes man, šunes man, šunes man. 

překlad: 

Přišel jsi, Ježíši, 
na tuto zemi. 
Ty jsi přišel, Bože, ke mně umřít. 
Ježíši, tebá já miluji, 
ty jsi nám dal. 
Tvůj svatý Bůh 
zemřel na kříži. 
Poslyš, na kříž jsi vzal hříchy. 
Poslyš, třetí den on vstal. 
Poslyš, jeho srdce je otevřené. 
Poslyš, poslyš, poslyš.

autor: Jan Džobák 



Někdo mě vede za ruku

         C    G7 C G7 C 
1. Někdo mě vede za ruku, 
         F                  C 
když bojím se jít tmou. 
                G7    Am    C 
To je ten, který o mně ví, 
     Em  Gdim    Dm  G7 
který je na mně laskavý, 
    Am   G7    C 
je stále nade mnou. 

2. Někdo mi dává denní chléb, 
že nemusím mít hlad. 
To je ten, který o mně ví, 
který je na mně laskavý 
a chce mi pomáhat. 

3. Někdo mi dává sílu též, 
když už jsem unaven. 
To je ten, který o mně ví, 
který je na mně laskavý, 
ať je noc nebo den. 

4. Někdo mě vede za ruku, 
proto se nechci bát. 
To je ten, který o mně ví, 
můj dobrý Pán Bůh laskavý, 
který mě má tak rád. 

překlad Veroniky Kačo: 

1. O Del man chudel vastestar kaj pes tenadaras 
Hino paš ma jov miro Del 
Miro lačho jiloro 
So rado les dikhav.

2. O Del mange sikavel sar pes tedživel
Hino paš man jov miro Del 
Miro lačho jiloro 
So e zor jov man Del.



Raduje se všechen Boží lid

         Em                         Am     D                  G 
Raduje se všechen Boží lid, že svého Pána zná. 
         Em                           Am 
Ježíš přišel svůj lid zachránit, 
      D                   G 
On vrátí se zas k nám. 
           Em           Am         D                  G 
On se vrátí vytrhnout svůj lid, který spasil. 
          Em          Am     D                   G 
On se vrátí naplnit, co dávno nám slíbil. 
           Em             C                 Am Hm7 
On se vrátí, On se vrátí, On se vrátí. 

Překlad Veroniky Kačo: 

Sako rači našťi zasovav 
vičinav le Devles 
So me Devla čori kerava 
Me kamav le Devles 
Jov avela ke mande 
Mange prebačinla 
Miro jilo rovela 
Igen les sasťarla 
Jov avela, jov avela, jov avela 
Pal ma



Přemýšlej, děkuj a služ

            Em     D         Em       H 
1. Proč zvykli jsme si snadno žít 
   Em    D         Em 
a málo přemýšlet, 
      Em        D      Em        H 
oč v budoucnosti má nám jít 
Em         D        Em 
a jak se změnil svět. 
              G                         D 
R: Proto přemýšlej, proto díky vzdej 
C                               H7 
a všem lidem pomoz rád. 
         Em                 C Em C 
Zkus jednou vážně víru brát, 
Em   D          Em 
člověkem se stát. 

2. Bůh přišel v Kristu na dotek, 
Jak máme děkovat? 
Kdo poznal, že je Kristu Rek, 
ten umí díky vzdát. 

3. Kdo o Bohu je vypráví 
A nesplácí mu dluh, 
Ten o tajemství sotva ví, 
že v bližních je skryt Bůh. 

Překlad Veroniky Kačo: 

1.Soske sikľiľam peske lokes tedživel 
čepo tegondolinel 
Palo sveto peske tephirel 
Lokes tedživel. 

Ref: Vašoda giľavas the khelas 
Devles amen likeras 
Džahas amen phare dromeha 
Leskro lav šunas 



   Písně v češtině



Bůh mě spasil svou milostí

   Ami                          Dmi 
/: Bůh mě spasil svou milostí 
G                     C 
Otevřel mi své království 
F                    D 
Na mé hříchy zapoměl 
   E 
A cestu svou mi otevřel :/ 
                 Ami 
/: Bože jsi láska má 
      Dmi 
Jsi věčná spása má 
     G                              C 
Jsi štítem mým, jsi mou spravedlností 
     F                       Dmi 
Jsi cesta má, na které tě nalézám 
               E                Ami 
Můj duch jásá, má duše tě velebí. :/ 

autor: Pavel Kačo



Ježíš je můj pán

C                     C/A                         F 
Otče nebeský, pochváleno jméno tvé 
    G 
Já vzdávám ti chválu 
C                         C/A                      F 
Otce v nebesích, volám ústy právě teď 
    G 
Já vzdávám ti chválu 
F 
Běžím za tebou 
       Fdim 
Své srdce otvírám 
           C          Edim 
Do tvé náruče pospíchám 
            A/Dmi 
Jenom v tobě spásu mám 
          F                    G 
Ježíš Kristus je můj pán. 

Ty jsi Bůh, ty jsi Bůh, Ježíši 
Já vzdávám ti chválu 
Ty jsi Bůh, ty jsi Bůh, Ježíši 
Já vzdávám ti chválu 
Běžím za tebou, své srdce otvírám 
Do tvé náruče pospíchám 
Jenom v tobě spásu mám 
Ježíš Kristus je můj pán, je můj pán. 

Duchu svatý, Duchu svatý, chválím tě, 
Já vzdávám ti chválu 
Běžím za tebou, své srdce otvírám, 
Do tvé náruče pospíchám. 
Jenom v tobě spásu mám, Ježíš Kristus je můj pán, je můj pán. 

hudba a text: Ladislav Špivák



   Taizé



Ubi caritas

C       G     Ami      F         C       G 
Kaj o lačhiben, kaj jekh avres kamel (Kde je dobrota, kde jeden druhého miluje) 
C       G     Dm  F     G       C 
Kaj o lačhiben, odoj hin o Del. (Kde je dobrota, tam je Bůh) 
Kde je dobrota a láska, kde je dobrota, tam je také Bůh. 
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

Překlad textu v romštině: 
Kde je dobrota, kde jeden druhého miluje. 
Kde je dobrota, tam je také Bůh.



Laudate omnes gentes

C            F        G  Ami              Dmi  G 
Devla, savoren kames, o Del požehňimen. 
C            F        G  Ami               Dmi  G C 
Devla, savoren kames, o Del požehňimen. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

překlad romštiny: 
Ty, Bože, máš všechny rád, můj Bůh je požehnaný.



Nade te turbe

Emi              Ami 
Ma daran, o Del, 
D            G 
Savoren kamel, 
C            Ami6     H            Emi 
Na domukhel kaj amen te maren, 

Emi             Ami 
Ma daran o Del, 
D            G 
Savoren kamel, 
C        Ami6  H     Emi 
Tu sal Devla manca. 

překlad z romštiny: 
Nebojte se, Bůh všechny miluje. 
Nedopustí, abychom trpěli. 
Nebojte se, Bůh všechny miluje. 
Ty jsi Bože se mnou.



Před tebou

      Ami            G    C              F         E 
O šišitno angle tute nane, mro lačho Del, 
         Ami G        C           Dmi E 
Pal e rat o kham avel sa taťarel. 

Před tebou, pane, temno ztrácí sílu svou
Noc odchází a den jasně září. 

Překlad z romštiny: 
Tma před tebou není, můj dobrý Bože 
Po noci přichází slunce a všechno zahřívá. 



Každý den Pán mi sílu dává

D        A           D      Hmi E 
O Del amenge pomožinel 
D       A   D      E 
o Del hin amenca, 
E        D    C#        F#mi 
Ma daran, kamel amen 
  E          A       D       E 
Amenca hin, dikhel amen. 

  F#mi    D        E       A 
Amenca hin, dikhel amen. 

Každý den, Pán mi sílu dává, 
písní mou, je můj Pán. 
On se stal mým spasením. 
Když kráčím s ním, nemusím se bát. 
když kráčím s ním, nemusím se bát. 

Překlad z romštiny: 
Bůh mi pomáhá. 
Bůh je námi. 
Nebojte se, miluje nás. 
Je s námi, vidí nás.
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