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Letošní oslavy Mezinárodního dne Romů
proběhnou už podruhé online
Oslavy Mezinárodního dne Romů
pod taktovkou organizace ARA
ART se letos konají již posedmé –
a zároveň jako druhý ročník oslav
online. Připravena je série tří slavnostních večerů s hudebními hosty v podobě koncertních talk show
a doprovodný program.
„Vše jsme naplánovali tak, aby
oslavy mohly proběhnout, ale abychom zároveň byli schopni dodržet
přísně nastavená bezpečnostní
opatření. Proto jsme změnili formát
a dramaticky omezili počet vystupujících i členů realizačního týmu,“
vysvětluje David Tišer, ředitel organizace Ara Art a režisér všech tří
slavnostních večerů i jejich online
přenosů.
Ve středu 7. dubna si tak diváci
užijí koncert a povídání se členy hudebního uskupení Lače Manuša –
s frontmanem, zakladatelem a skvělým gypsyjazzovým kytaristou Tiborem Židou a se zpěvačkou Pavlínou Matiovou.
Na den hlavního svátku, tedy
čtvrtek 8. dubna, je naplánováno vystoupení kapely Bachtale Apsa, je

Pokračování na str. 2
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Radek Banga: (Ne)pošli to dál…
‖ „Minulý rok v lednu se
najednou ozvali z vydavatelství Albatros, jestli
bych nechtěl vydat knížku
o svém životě. Považovali
jsme to jednoduše za znamení z nebe, takže jsme se
dohodli a já začal psát.“ ‖

foto: Milan Malíček, Právo

Radek Banga je rapper, zpěvák, textař a hudebník romského původu,
který již od svých 13 let působí na
české hudební scéně. Vydává knihu
pod názvem (Ne)pošli to dál. Kniha
vyjde 15. dubna 2021 a můžete si ji
již nyní objednat v předprodeji na Albatros Media. O čem kniha vypraví,
si přečtěte v rozhovoru.
Ahoj Radku, nejen mě, ale určitě
i naše čtenáře, by zajímalo, čí byla
myšlenka napsat knihu?
Ta myšlenka mi ležela v hlavě už
dlouho. Před deseti lety jsem začal
dělat přednášky po školách, kde žákům vyprávím svůj životní příběh
a často mi lidé říkali, že bych měl napsat knihu. Čím více jsem to slýchával od učitelů i žáků, tím více jsem
nad tím přemýšlel. Dost tomu napomáhala i zpětná vazba po přednáškách, kdy jsem si uvědomil, že
existuje velké množství lidí, jenž
prošli nebo procházejí něčím podobným jako já. Mé vyprávění jim
velmi pomohlo, a to byl asi nejdůPokračování na str. 4
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Marcos
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zprávy

Co obohacuje naše dny během
pandemie?

Sar našl´ol e sast´i god´i

Většinu času je člověk přetížený negativními zprávami. Všude kolem jsou
jenom samé informace spojené s covidovou situací… Každého z nás, ať už
jsme muži nebo ženy, covid nějakým způsobem ovlivnil, a to buď pozitivně
nebo negativně. Vedeme válku, která je uvnitř našich vlastních hlav a samotná přítomnost nám utíká. Neumíme vypnout mozek, protože sledujeme příliš mnoho špatných zpráv, které náš život ovlivňují. Čím víc se bojíme, tím víc ztrácíme schopnost přítomně žít. Ve svém okolí znám spoustu
lidí, kteří covidem a negativními hrozbami žijí a řekla bych, že jsou tím až
posedlí. Nic nového od nich neuslyšíte, jsou jako televizní zprávy. Žijí ve
strachu a nechtějí si připustit řešení. Místo, aby žili svůj život, starají se
o životy druhých. Jejich zrak se upíná špatným směrem, každý další „lockdown“ je pro ně těžší a těžší. Upřímně je mi takových lidí líto, protože se
nedokážou zastavit a musí je bolet hlava kvůli stresům, obavám a depresím, které si sami vyvolávají.
Tak jako má mince dvě strany, tak bychom měli najít něco pozitivního,
co nám pandemie covidu dala. Řadě lidí, kteří byli celý život pohlcení prací a vyřizováním různých povinností, covid ukázal, aby se zastavili a podívali se na své rodiny a přátele. Taky na své zájmy, o kterých ani nevěděli, že je mají. Zjistili, že přítomnost je štěstí a jejich vztahy s rodinou se staly silnějšími. Lidé se zajímají více o své zdraví, hledají způsob, jak si zlepšit svůj imunitní systém, kupují vitaminové doplňky, otužují se, častěji si
umývají ruce a obnovují si své zdraví. Zlepšujeme se, protože se každým
dnem učíme.
Velké pozitivum vidím v tom, že automobilová a letecká doprava omezila svůj provoz. Tím pádem můžeme říct, že koronavirus pročistil vzduch
a dal přírodě prostor opět volně dýchat. Zajděte se podívat na východ slunce, zaposlouchejte se do zpěvu ptáka, natrhejte si čerstvou kopřivu a připravte si z ní čaj. Nebo se třeba jděte projít do lesa a přivítejte s láskou přicházející jaro. Pro nadšence, kteří milují výzvy - zkuste se třeba otužovat
ve studené řece. Pusťte si hudbu, nebo si doma jen tak zazpívejte. Je tolik
věcí, které nám život dává ke štěstí.
Zahoďte strachy, obavy a začněte se učit ovládat své emoce. Připomínejte sobě i ostatním, jaké máme štěstí, že jsme naživu! Dary, které dostáváme každý den, jako je třeba ranní vstávání, sprcha, oběd s přáteli, procházka, polibek. To, že máme teplou vodu, přívod plynu, elektřiny, střechu nad hlavou, bychom měli přijímat s vděkem a ne samozřejmostí. Ani
nevíme, kolik malých radostí během dne zažíváme. Zkuste si je třeba napsat na papír. Tyto dary jsou mnohem cennější, než se zabývat negativními zprávami a řešit je.
Čtenáři by se mohli zamyslet nad tím, jakou budoucnost si vyberou. Náš
svět nemusí být takový, jaký nám ukazují média. Pracujte na tom, abyste
měli lepší život a pohled na svět. Přeji vám, ve všem, co právě děláte, hodVeronika Kačová
ně štěstí a lásky. 

E epidemija covid 19 zaiľa calo luma,
he imar jekh berš mukhel pal peste
mulaňi saga. Aja tragedija barol, e
luma nadžanel, so oleha imar te kerel,
kamel, hoj o svetos te avel pale ajso,
sar has. O manuša andre aja bari
bibacht vazden upre mek aver nasvaľipen, rozmaren e spoločnosťa oleha,
hoj jekh avreske napaťan a chan pre
peste jekhvariko bari choľi. E vladno koalicija he e opozicija tiž hine
vaš ada došale, džan proci peste,
jekh avres peken tele, he angl´oda,
hoj šunen le manušen, so lenge nane
pre kedva, šunen, so phenen o džene andal o fabriki, he andal o všeľijaka organizaciji. Bare problemi keren he o nipi, napaťan le vedcenge,
napaťan, hoj o covid 19 murdarel le
manušen, he narešpektinen, so e vlada del avri, so nane tromal o manuša te kerel. Sar pes kamen te ľikerel,
he te hordinel pro muja o rešpiratora. Pre ada savoro pes pridžiďaren
he všeľijaka manuša, so džan proci
e vlada, peken tele lengre neve sistemi, sar pes te dochudel avri ala infekcijatar. O manuša peske den duma,
so kamen, chochaven u ale dezinformacijenca diliňaren le manušen pre
calo luma, hoj o covid 19 hin ča ekonomicko propaganda.
O covid infikinel but manušen,
o nasvaľipen barol upre, o slugadža
keren neve špitaľi, e karantena hin
pre calo luma u o nipos džal proci

e vlada, proci o šingune, he kamel
sloboda he peskro pravos. Gondolinav mange, hoj kada chaosis sigo
vazdela upre občansko mariben, hoj
o manuša pes murdarna avri korkore maškar peste. Imar dikhľom, sar
pes o džene marenas maškar peste
angl´oda, hoj varekas nahas pro muj
e maska. Aňi amenge le Romenge
nane pre kedva, so pes kerel, he amen
kamas te predživel. Aľe but Roma našade e goďi, napaťan le vedcenge, aľe
le fake profilenge, so le manušen ča
chochaven. Avka sar dživen, avka he
mišľinen. O chochaviben den pro
Fejsbukos avka sar te čačipen, he ala
peskra nasvaľa goďaha keren le Romendar tabori, he ohrožinen avka
amaro dživipen. O Roma aleha našaven peskro jekhetaňiben, jekh avres
našťi avri ačhen. O romane introverti ale bibachtaľipnaha anen maškar
amende aver, nevi he bari bibachtaľi
pandemija. O Roma, so dživenas
phurikanes, so len nane ňisave školi,
ta pestar keren bare virologa, imunologa a peskra goďaha infikinen pro
internetos mek but avre Romen. He
angl´oda but Roma napaťan, hoj o covid 19 hin a but Roma tiž nadoľikeren, so e vlada del avri. Choc dikhen,
hoj le covidoha hin problemos calona luma, he avka oleske napaťan. Keren peske, so kamen, ňič narešpektinen, he dživen avka, sar te bi pes ňič
pre luma nakerďahas. Pro Fejsbukos

Když zdravý rozum selhává

Oslavy Mezinárodního dne Romů
proběhnou už podruhé online
Dokončení ze str. 1 jíž nejvýraznější postavou je dnes již
proslulý romský akordeonista Mário
Bihári. Kromě muzikantů se však diváci mohou těšit také na zvláštní hostku, kterou bude dlouholetá přítelkyně a umělecká spolupracovnice Mária
Biháriho Bára Hrzánová.
V pátek 9. dubna se pak série slavnostních online večerů zakončí vystoupením oblíbené zábavové kapely Pefek Band. Každým z večerů provede
diváky zkušený moderátor a především také skvělý muzikant Vojta Lavička, kterého podpoří Claudie Laburdová.
„Vstup do prostoru, odkud se bude vysílat, bude povolen pouze s negativním testem, který na naše náklady provede zdravotnický personál přímo před vstupem do divadla. Testovat budeme samozřejmě každý den znovu. Spolu s dodržováním zásady tří R tak chceme eliminovat případné riziko přenosu viru,“ vysvětluje Tišer.
Vedle hlavních večerů jsou pro diváky jako doprovodný program připraveny na středu a čtvrtek také dvě nehudební akce. Ve středu 7. dubna
proběhne od 18 hodin debata o romské literatuře, kterou zaštiťuje nakladatelství Kher, jež do debaty vyslalo svou redaktorku Lenku Jandákovou
a jednu ze svých kmenových autorek Stanislavu Ondovou.
Ve čtvrtek 8. dubna pak od 17 hodin bude pro diváky MDR online připravena kuchařská show romského módního návrháře, výtvarníka a kuchaře, který v loňském roce zazářil v televizní reality show Master Chef,
Pavla Berkyho. Jeho vystoupení bude přenášeno vedle facebookové stránky Ara Art také na profilu Romsko-české dobroty, který sleduje bezmála
sedm desítek tisíc lidí.
„Samozřejmě, že bychom mnohem raději slavili náš svátek tak, jak jsme
zvyklí – zpěvem, hudbou a tancem ve velké společnosti lidí. Nechceme ale
jen plakat nad tím, že to nejde, raději budeme aktivně hledat všechny možné cesty, jak být spolu a vzájemně se podpořit. Věříme, že právě teď je čas,
kdy všichni musíme držet spolu a táhnout za jeden provaz. Když to uděláme, můžou tyto online oslavy být opravdu poslední a na všech dalších se
už uvidíme osobně,“ dodává Tišer.
To je ostatně i tématem letošního programu: Držíme spolu – Ľikeras
peha.
romea.cz

o Roma pes maškar peste halasinen,
jekh vaš o čačipen, aver vaš o chochaviben, chan pre peste bari choľi.
Varesave Roma keren lajf videa
u hine sar te bi našavenas e goďi,
džan proci o paragrafi, he o phandle
lendar imar džanen. Maren tele avre
Romen, hoj pes te naden te testinel
aňi te očkinel proci o covid 19.
Savo hin oda diliňipen, te o manuš džanel, hoj e luma del pal aja infekcija savore informaciji, he tiž phenel, keci manuša hine pozitivne he
keci manuša imar pro covid 19 mule.
Vareko kala informaciji prilel he rešpektinel u vareko peske olestar
nakerel ňič, he aňi oleske napaťal.
Ala pandemijaha hin problemi calona luma u vaš ada musaj o diliňipen
te džal pre sera u musaj te rešpektinel, so pes kerel, so pes le manušenge šaj ačhel, he savo bibachtaľipen šaj perel pro manuša. U hin oda
jednoducho, e veda del pal o covid
savore informaciji, he sako ďives pes
dodžanas, hoj pro covid imar mule
moneki but Roma. Romale, rešpektinen, so pes kerel pre calo luma, rešpektinen e covid pandemija, he
oda, so del e vlada avri, sar kamel
kaja pandemija te zaačhavel, he te
sasťarel avri le manušen. Ča peskre
rešpektoha he ľikeribnaha kije epidemija šaj predživas, he šaj visaras
pale o svetos, andre savo dživahas.
Gejza Horváth

Epidemie covidu 19 zasáhla celý
svět, už rok zanechává za sebou smrtící spoušť. Tragédie narůstá, svět
bojuje o přežití a chaos lidí vytváří
další nákazu, dělení společnosti, nedůvěru a vzájemnou nenávist. Vládní koalice i opozice má na tom také
svůj podíl, bojují proti sobě, oddalují lockdown, i proto, že naslouchají
hlasu občanů i představitelům průmyslu, různých společností, kultury a organizací. Dalším problémem
je veřejnost, která zpochybňuje nejen vědce, ale i samotný covid a různá vládní nařízení. Svými teatrálními projevy se na tom přiživují i různé
pochybné osobnosti. Tak vzniká nebezpečná masa lidí, která šíří dezinformace, zpochybňuje celosvětový

problém covid 19 a označuje ho za
pouhou ekonomickou propagandu.
Počty nakažených narůstají, vojsko staví nouzové nemocnice, karanténa je v plném proudu a občanská společnost se odvolává na svobodu a svá práva. Myslím si, že tento chaos brzo přeroste v občanskou
válku. Už jsem viděl, jak se lidé perou mezi sebou proto, že někteří neměli nasazenou roušku. I my Romové bojujeme o přežití, ale u mnoha
Romů zdravý rozum naprosto selhal. Nevěří vědcům, ale fake profilům, a aniž by si to uvědomovali,
sami skáčou do propasti. Jejich vytrvalost a odhodlanost určuje jejich
způsob myšlení i jejich životní styl.
Lež prezentují jako pravdu a silní

a odvážní svým slaboduchým chováním nás rozdělují i ohrožují na životech. Romové se tak stávají sami
sobě nepřáteli. Introverti touto hrůzou vnáší mezi nás další nebezpečnou pandemii. Z Romů, kteří uvěřili starým romským pověrám, se
dnes stali virologové, imunologové
a svojí „odborností“ infikují na internetu další Romy. I proto covid 19
mnoho Romů podceňuje a opatření
proti této pandemií nebere vůbec
vážně, i když vidí, že s ní bojuje celý
svět. Na Facebooku se odehrává boj
o pravdu a lež a těmito spory narůstá nepřátelství mezi Romy. Mnozí
aktéři se ve svých live videích v pomatení mysli nevědomě dopouští
i trestných činů. Romská řečnická
esa odrazují Romy od testování i očkování proti covidu 19.
Jak ubohé, když víte, že svět vám
poskytuje o dané infekci veškeré informace. Ať už jsou to počty nakažených nebo zemřelých. Chápu, že pochopit tuto skutečnost může být pro
někoho jednoduché a pro někoho velice náročné. V případě dnešní celosvětové pandemie musí ale společenská prestiž a emoce různých klanů
stranou. Člověk musí vnímat nebezpečí, které mu hrozí. Navíc je to jednoduché, věda poskytuje o covidu
veškeré informace a denně se dozvídáme, že na covid 19 umírá spousta
Romů. Romale, respektujme celosvětovou pandemickou krizi i vládní
nařízení a opatření. Svým respektem a chováním k epidemii můžeme
přežít a navrátit zpět svět, ve kterém
jsme žili.
Gejza Horváth

Marcos
březen

komentář

Sčítání lidu je tu. Jak vyplnit
formulář krok po kroku?
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komentář
Máme nový svátek:
Výročí pandemie!
Roman Horváth

Už tento víkend čeká Česko znovu po deseti letech sčítání lidu. Během dekády se ale ledacos změnilo. Letos poprvé bude možné
formulář vyplnit také elektronicky a jiná je i sada otázek, na kterou musíte odpovědět. Přinášíme
vám proto přehledný souhrn všeho, co o Sčítání lidu 2021 potřebujete vědět.
Kdo musí formulář vyplnit?
Sčítání se musí zúčastnit každý český občan s trvalým pobytem v Česku, a to bez ohledu na to, kde zrovna
pobývá nebo žije. Občanů žijících
v zahraničí, kteří už mají pobyt na
území Česka ukončený, se sčítání
netýká. Formulář ale musí vyplnit
i cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem u nás delším než devadesát dnů, sčítání se tak netýká
jen turistů, kteří jsou zde na kratší dobu.
Sčítací formulář je třeba vyplnit
i za děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům. Stejně
tak jej můžete vyplnit i za ostatní
členy rodiny, pokud se na tom domluvíte – stačí jen znát jejich osobní údaje, jako je jméno, rodné číslo
nebo číslo občanského průkazu.
Sčítání je povinné. Za nevyplnění elektronického nebo tištěného
formuláře hrozí pokuta až deset tisíc korun.
Jak vyplnit formulář?
Letos poprvé můžete formulář vyplnit elektronicky, a to od soboty 27.
března do pátku 9. dubna. Tradiční
listinná podoba pak bude k dispozici od 17. dubna do 11. května.
Online formulář
Elektronický sčítací formulář můžete vyplňovat už od soboty na

webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci „Sčítání21“.
Online formulář je na rozdíl od
toho listinného kromě češtiny dostupný také v sedmi dalších jazycích: angličtině, němčině, polštině,
ruštině, ukrajinštině, vietnamštině
a romštině.
Po přihlášení vás formulář dál
automaticky navede. Pokud byste
přece jen tápali, pomůže vám i podrobný videonávod. Kdo se nesečte
online, bude muset vyplnit listinný
sčítací formulář.
Do online sčítání se přihlásíte pomocí data narození a čísla svého
osobního dokladu, jako je občanský
průkaz, cestovní pas nebo jiné doklady vydané cizincům. Použít můžete také elektronické identity, bankovní identity nebo přihlášení přes
datovou schránku.
Listinný formulář
• Formulář pro domácnost – pro
všechny osoby, které bydlí v jednom bytě či jakémkoli jiném
typu obydlí
• Samostatný formulář pro osobu –
pro osoby žijící jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních
Pokud se nestihnete nebo nechcete nechat sečíst online, od 17.
dubna můžete vyplnit tištěný formulář. Až domů vám jej v předem
oznámeném termínu přinese sčítací komisař. Vyzvednout si jej můžete také na kontaktních místech sčítání, kterými je většina poboček
České pošty či krajské správy Českého statistického úřadu.
Spolu s formulářem rovnou dostanete i obálku, do které vyplněný
formulář vložíte a odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Obálka má předtištěnou adresu
a za její odeslání nic neplatíte.

Na rozdíl od online formuláře
musíte při tom tištěném dodržovat
některá pravidla:
• Odpovědi pište výhradně černou,
nebo modrou propiskou.
• Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.
• Pište jen do bílých polí.
• Do každého pole pište jen jeden
znak, včetně háčků a čárek.
• U dlouhých odpovědí použijte
zkratku.
• Tam, kde je možnost výběru
z více položek, správnou odpověď označte křížkem.
• Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.
• Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište
vedle.
Na co se při sčítání ptají
Oproti minulému sčítání v roce
2011 je otázek jen polovina. Zaměřují se především na vaše bydliště
a informace o osobách, které s vámi
ve společné domácnosti žijí. Naopak majetkové poměry ani zdravotní stav sčítání neřeší.
Konkrétní otázky se ptají například na to, jestli bydlíte ve vlastním
nebo v pronájmu, s kolika lidmi sdílíte domácnost či kolik místností je
ve vašem bytě. Některé otázky směřují i k vašemu vzdělání nebo zaměstnání.
Formulář obsahuje i otázky týkající se národnosti nebo náboženské
víry, je však jenom na vás, pokud na
tyto osobní otázky odpovíte.
O své osobní údaje ale strach mít
nemusíte: zveřejněné budou jenom
souhrnné statistické výsledky, ze
kterých není možné dovodit vztah
ke konkrétní osobě.
Taťána Lysková

O Roma vakeren
pořad ČR určený pro Romy.
www.romove.cz

Před pár dny, konkrétně 3. března, jsme oslavili smutné pandemické výročí. Kdo by tehdy očekával, že k něčemu takovému dojde a především, že
to dojde takto daleko. Nouzový stav a protiepidemická opatření se stala
naší běžnou součástí. Denní dávka čísel nově nakažených či zemřelých je
na denním pořádku. Slova jako lockdown se stala běžnou součástí našeho života. Ve všech médiích je koronavirus nedílnou součástí dennodenních zpráv. Dokonce i v rodinách a na tajných setkáváních se lidi nebaví
o ničem jiném než o koronaviru. Stalo se to takovým vděčným tématem,
vystřídalo to prázdné tlachání o počasí.
Při tomto smutném výročí se nabízí pohled zpět a zhodnocení klíčových
okamžiků. Pozitivně můžeme hodnotit začátek pandemie, kdy vlna solidarity ovládla český veřejný prostor a všichni si pomáhali. Lidé šili roušky, rozdávali jídlo potřebným a všichni se chovali tak, jak by se zachoval
člen společnosti, jejíž základy dlí v antické a křesťanské kultuře. Vláda dokonce rychle přijala veškerá nutná opatření a na pár měsíců jsme si všichni mysleli, že už bude lépe.
Negativně lze zhodnotit jednání české vlády po jarní vlně (možná i během ní, vzpomeneme-li tajuplné nakupování předražených zdravotnických pomůcek z Číny za miliardy korun). Vláda České republiky ztratila
veškeré zábrany a zdravý rozum. Jedná naprosto chaoticky, vyhlašuje opatření nahodile a skutečně požadovaná řešení odkládá a neuvěřitelně zadlužuje stát. Říká se, že skutečná krize odhalí, co v lidech je. V této vládě není
absolutně nic dobrého. Nemá žádný plán a pokazí, na co šáhne. Nebojí se
obviňovat lidi za nedodržování opatření a přitom si sama papalášsky užívá. Co dělá Monika Babišová v Dubaji, když má být v České republice a podporovat svého manžela a náš lid? Proč chodí Prymula na fotbal? Proč
ke včerejšímu dni bylo v Česku několik tisíc nových případů a na Tai-wanu pěkná a čistá nula? Proč umírají zbytečně lidé, kteří by mohli žít dál několik let?
Následkem jsou destabilizované a ztracené životy desítek tisíců lidí. Lidé
zůstávají nadále bez příjmů a děti nechodí do školy. Nedostatek sociální
interakce prohlubuje celospolečenské krize a bují deprese i mezi nejmenšími. Je to plnohodnotné završení osmiletého Babišova vládnutí.
Můžeme se ptát stále dokola a dokola a nenacházet odpovědi. Nabízí se
teď jedno řešení, obětovat další rok života a zúčtovat s vládou ve volbách
v říjnu. A doufat v lepší zítřky. A doufat v to, že se to již nebude opakovat.

Vláda schválila novou metodiku
přístupu k sociálnímu vyloučení
Vláda v pondělí 29. března schválila novou metodiku přístupu k sociálnímu
vyloučení pro čerpání evropských dotací v programovém období 2021 až
2027. Hlavními cíli jsou snížení počtu obyvatel, kteří se pohybují na hraně sociálního vyloučení, zvýšení počtu začleněných lidí nebo snížení počtu obcí, které se potýkají se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených
obyvatel. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).
Ministerstvo chce dále zvýšit počty obcí, které preventivně působí při
snižování rizik prohlubování sociálního vyloučení svých obyvatel nebo
koordinaci prostředků pro řešení problematiky sociálního vyloučení v daném území. Hlavními aktéry na centrální úrovni budou ministerstvo práce a sociálních věcí s Operačním programem Zaměstnanost +, ministerstvo školství s programem Jan Amos Komenský na zlepšení vzdělávání
a ministerstvo pro místní rozvoj s Integrovaným regionálním operačním
programem. Příjemci budou zejména obce.
Pro přiznání dotace MMR stanovilo několik kritérií. Nejvyšší váhu (50
procent) bude mít míra indexu sociálního vyloučení. Hodnocení indexu
sociálního vyloučení se pohybuje ve vymezených kategoriích od nuly do
100 bodů. Dvacetiprocentní váhu bude mít popis sociálně vyloučených lokalit a rozsah vyloučení. „Hodnocen je výskyt, vývoj a rozsah sociálně vyloučených lokalit, popis sociální situace a potřeb sociálně vyloučených
obyvatel a rizik budoucího vývoje na základě předloženého popisu situace,“ uvedlo MMR.
Dalším kritériem jsou například dosavadní aktivity žadatele při začleňování sociálně vyloučených lidí. Na pomoc obcím zvládnout problémy
s ghetty či chudobou funguje v Česku od roku 2008 Agentura pro sociální začleňování, která dříve spadala pod Úřad vlády, od roku 2020 působí
při MMR. Podle agentury je v českém prostředí sociální vyloučení spojováno s bydlením, vzděláváním, zaměstnaností a zadlužeností. Důležitou
roli hraje také takzvaná prostorová segregace, kdy mají lidé ve svém bydlišti zhoršený přístup k veřejným službám nebo také k možnostem pracovního uplatnění.
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Babička se nám…
(před deseti roky)
V panelákovém bytě tři plus jedna žije pětičlenná rodinka a nejstarší z nich
je babička, které táhne na šedesát. Je to normální rodinka, dá se říct, že
může být vzorem pro jiné. Vše je, jak má být. Poslední půlrok se to ale malinko zadrhává.
„Mami, nezdá se ti, že babi se nějak mění?“ ptá se osmnáctiletá dcera
matky.
„Co se děje? Něco se stalo babičce?“
„Ty se hned bojíš, ne, já jenom, že se chová jinak…“
„Jak jinak?“ dcera má obavu o svoji ovdovělou maminku.
„No, podívej se na ni pořádně, každou chvíli si barví vlasy, minulý pátek mě poprosila, abych jí upravila obočí a chtěla po mně make-up, rozumíš tomu?“
„Ne, já na ni nemám tak moc času, ale…“
„Taky jsem si všiml, na mně loudila cigarety, že ona nebude kouřit tabák,“ přidal se syn.
„Mami, a já jí koupila drahý parfém, když brala důchod. Naše babička
se asi zamilovala, ha, ha…“ prozradila nejmladší dcera.
„A to vy vůbec nevíte, že v noci chodí na počítač a sedí tam hezky dlouho, nevím, nevím, co zamýšlí tvoje maminečka,“ dal se taky do řeči otec
rodiny.
„Ty abys nebyl zlý, vím, že ti tady moje máma překáží…“
„To jsem nikdy neřekl, ale když nevěříš…“
„Nevěřím, moje máma není taková…“
„Jaká? Co chceš říct? Není ona jako ostatní ženské? Prosím tě, vždyť
není tak stará…“
„To není, ale moje máma je s námi spokojená a všichni ji máme rádi,
nebo ty ne?“
„Ale jo, proboha, já jen...vlastně já nebudu nic říkat...“ otec radši přestal s nimi mluvit, aby náhodou nedošlo k horšímu.
„Mami, a kde je vlastně babička?“
„Je v pokoji, kde by byla?“
Všichni jdou do pokoje k babičce, vejdou dovnitř a máma zbledne. Babička si balí kufr.
„Mami, co se děje? Ty někam jedeš? Ty jdeš od nás pryč?“ Dcera zděšeně valí zrak na máti. Babička se usmívá a její oči září.
„Posaďte se všichni, chci vám něco říct. Dneska k nám přijde jeden pán
a…“
Dcera se zhrozila: „Mami, jakej pán? Co to znamená?“
„Vydrž, počkej…“
„Mami, určitě jsi ho poznala na počítači, a víš, co jsou to za chlapy? Ten
si myslí, že jsi bohatá a zneužije tě, udělá z tebe ubožáka a ty budeš na stará kolena nešťastná…“ Dcera se rozplakala.
„Babi, máma má pravdu, jsou tisíce případů…“
„Já taky říkám, co máma,“ přidává se vnuk, ale nejmladší dcera se zastane babičky.
„Zbytečně tady na babičku všichni křičíme, a co když se pleteme? Co
když babička…“
„Nechte toho všichni, já vás mám ráda, ale nechci ty roky, které mi ještě zbývají, jen tak prosedět v dětském pokoji a koukat z okna. Já chci prožít ještě kousek života s někým, abych nebyla sama, abych cítila, že žiju.
Jsou to dva měsíce, co jsem vdaná za muže, který je vdovec jako já a máme
se rádi…“
„Mamííí…“
„Nezlob se, dcero, já musela, kdybyste o tom věděli, nedalo by mi to
a třeba bych ho odmítla, takto je to lepší…“
Zvonek zadrnčel a všichni otočili hlavu ke dveřím.
„Tak já jdu otevřít, to bude asi ten pán…“ řekl otec rodiny s úsměvem na
rtech.
V pokojíku se objevil starší pán slušného vzhledu, pozdravil s úsměvem
a řekl:
„Helenko, jsi připravená? Můžeme odjet?“
„Pavle, to je moje rodina a já se s nimi chci rozloučit…“
„Jistě, a máš krásnou rodinku, vidím, že tě mají rádi, ale teď tě mám rád
i já,“ řekl a usmál se.
Její rodinka je uplakaná a babička objímá svoji dceru a šeptá jí: „Nebuď
smutná, tvoje máma je šťastná.“
Irena Eliášová

www.romea.cz
informační portál
o světě Romů

Radek Banga: (Ne)pošli to dál…
Dokončení ze str. 1
ležitější impuls k sepsání knihy. Minulý rok v lednu se najednou ozvali
z vydavatelství Albatros, jestli bych
nechtěl vydat nějakou knížku o svém
životě. Považovali jsme to jednoduše za znamení z nebe, takže jsme se
dohodli a já začal psát.
O čem kniha je? Co všechno se v ní
můžeme dočíst?
Je to kniha o mém životě, ale nejen to.
Mimo mých vzpomínek na dětství se
zde řeší mnoho problémů s ním spojených – tátův alkoholismus, domácí
násilí i to, proč jsem byl od 15 let na
ulici. Popisuji, jak jsem se ze všech
těchto věcí dostával a jak se zároveň
vyvíjely mé názory na spoustu věcí.
Napsal jsem tam upřímně, co si myslím a zároveň chtěl poodkrýt pozadí toho, co se u nás doma dělo. Že každý člověk má nějaký příběh, ale ne
každý s ním naloží úplně dobře. Můj
táta měl obrovský potenciál, byl to
nesmírně chytrý a talentovaný člověk, který ale bohužel nezvládl svoje démony a propil se až tam, kde je
dnes. Kniha rozebírá snad všechny
aspekty problémů rodiny, kde se objevuje alkoholismus spojený s domácím násilím.
Jak dlouho trvalo knihu napsat
a jaká je kolem toho práce?
Trvalo to celkem něco málo přes rok.
Několik měsíců jsem sepisoval celou
knihu, následně ji různě proškrtával,
abych ji zdokonalil. Chtěl jsem věci
napsat tak, jak jsem je viděl v různých obdobích mého života. V podstatě jsem si kladl za cíl, aby čtenář se
mnou prožíval to, co je v knize - postupně až k dnešku. Chtěl jsem, aby
lidé chápali, jak jsem věci vnímal jako
dítě a jak je vnímám dnes. Pak to prošlo drobnou korekturou a následujících 6 měsíců se řešila grafika. Ta
práce kolem vzniku knihy je skutečně
velká. Moje manželka mi dělá zároveň manažerku a posledních několik
měsíců jsme si skoro neodpočinuli,
ale věřím, že se to vyplatilo. (směje se)

Má kniha nějaké zvláštní poselství
pro dnešní dobu?
Cílem knihy je to, aby si rodiče uvědomili, jaké stopy zanechávají na
svých dětech a zároveň aby si ti, jenž
museli podstoupit překážky v problematických rodinách (a nejen ti)
uvědomili, že se můžou dostat téměř
z čehokoliv. Stačí jen chtít, věřit ve
své sny a něco pro ně také dělat. Myslím, že v dobách pandemie je potřeba se o těchto věcech bavit víc než
kdy jindy. Izolace, která kvůli covidu
vznikla, výrazně zhoršila tyto problémy, takže je potřeba o nich otevřeně mluvit. Kniha ale není jen pro
ty, jenž zažili něco jako já, je pro každého, kdo hledá motivaci a inspiraci.
Kdy kniha vyjde a kde si ji můžou
čtenáři objednat?
Kniha vyjde 15. 4. a lidé si ji můžou
objednat již nyní v předprodeji na

Albatros Media. Poté bude k mání
všude po celé ČR.
Co nového chystáš ve svém životě?
S knížkou (Ne)pošli to dál se zároveň vydává mé nové album Věci jinak.
Jedná se o mou první čistě zpívanou
popovou sólo tvorbu, takže to, myslím, mé fanoušky hodně překvapí.
Vydávám ji navíc jako Radek Banga,
a ne jako GIPSY.CZ. Je to pro mne
úplně nový začátek něčeho dalšího.
Chystal jsem to album už dlouho.
A jaký máš pocit z vydání knihy
o svém životním příběhu?
Mám z knihy i alba velkou radost.
Pracovali jsme na tom velmi dlouho a věřím, že je to na obojím dost
znát. Pokud má tvorba lidem nějak
pomůže, budu to považovat za splněnou misi.
Rozhovor vedla Veronika Kačová

Rosneder d´ivesa andro iletos
Nadžanav, sar te kezdinav, hin man
igen pharo jilo, nadžanav, či kampav
te rovel, abo te asal. Predžiďiľom bari
dar vaš miri čhajori, chudľa odava nasvaľipen covidos 19 sar but manuša,
lakero sasťarkeriben sas igen pharo.
Hin la astma, avka sas odava igen daraduno. Andre špitaľa sas ke late igen
lačhe o doktora, the o sestrički, th´avka me igen daravas. Pre ňisoste naduminavas, čak pre miri čhajori, našťik chavas, našťik sovavas, o mozgos
mange nadelas. Ňikaske pro svetos
odava nakamav te predživen! Sar savore, adaďives andre špitaľa natromas te džal, hin e epidemija, našťik
chudav mira čhajora vastestar, našťik dav ke late lav, avka mek buter
o jilo dukhal! Čak som khere, the
modľinav man ko Del, kaj te pomožinel mira čhake, kaj te terďol paš late
o anďelis! Pal o šero mange džan ajse
chmuri, namištes, so duminav. Me

džanav, hoj nasom čak me jekh korkori, hin pal amari phuv but manuša,
so trpinen! Nakamav! Nakamav, kaj
te trpinav, imar nabirinav! Joj, Devloro, te uľahas ajso zazrakos sar andre
paramisi, te džalas oda viros het! Aľe
o zazraki nane, hine o doktora, me
lenge igen paľikerav, hoj pomožinde mira čhajorake, the dav lenge but
zor, nek avri ľikeren!
Adaj k´amende hin igen bari žaľa,
but džene imar mule. Sako daral
avri te džal maškar o manuša. Jekha
romňake mule tri manuša tel jekh
kurko, hin mange pro jilo bari žaľa.
„Lačho ďives, cetka Giňova, hin
tuke imar feder?“ phučav latar paš
e bota.
„Sar mange šaj hin? Nane ko
mange te džal te cinel o maro, avka
mušinďom te džal me, avresar uľomas andro haďos.“
Achaľuvav lake, hin odava imar

jekh čhon, so parunďa le romes, le
čhas the la bora. Lakro teštos hin
igen čišlo, o bala parne sar jiv, the
o jakha avri rovľarde.
„Me tut achaľuvav. Miri čhajori
imar hin olestar avri...“
„Tiri čhajori? Odi učiťeľka?“
„Hi, mek hin andre špitaľa, aľe
pomožinde lake…“
„Aľe joj hin phureder, ajse
štarvardeš berš, na čhajori…“
„No, štarvardeš the pandž, aľe
vaš ma avela furt miri čhajori…“
„Hin tut čačipen. Mire čhaveske
sas pandžvardeš the muľa, miro
rom tiž, the e bori geľa lenca. Imar
man nane ňiko, feder te o Del ľiňahas man sar mire čhavores…“ phenel, the mukhľa pes te rovel. The me
kezdinav te rovel, hin mange pharo
paš o jilo. Joj, Devla miro, som lošaľi, hoj namušinav te rovel pal miri
čhajori…
Irena Eliášová
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O Radek Banga:
(Ma)bičhav oda dureder...
O Radek Banga ehin rapperis, spevakos, dženo, so pisinel o lava andro giľa
the romano lavutaris, savo pes imar
khatar peskre dešutrin berš sikhavel
pre čechiko hudebno scena. Akana del
avri knižka, savi pes vičinel (Ma)bičhav
oda dureder. E knižka džala avri 15.
apriľis 2021, the šaj la tumenge cinen
andro předprodej pro Albatros Media.
Buter pal e knižka tumen doginena andro vakeriben.
Servus, Radku, na ča man, aľe bizo
he le dženen, so ginen, bi zaujiminelas, kaskro oda ehas gondolišagos,
te del avri e knižka?
Kada gondolišagos mange ehas andro šero imar but berš. Anglo deš
berš chudľom te phirel pal o školi, te
vakerel pal miro dživipen the buterval mange o džene phenenas, hoj bi
majinavas te pisinel knižka. So buter
oda khatar učiťela he čhave šunavas,
ta buder pre kada gondolinkeravas.
But mange andre kada mek šegetinlas, so phenenas o džene pal o přednaški, akor mange avľas pre goďi, hoj
ehin pherdo džene, saven ehas abo
ehin maj kajso dživipen sar man. Miro
vakeriben lenge but šegetinďas, the
kada ehas asik koda nekbareder zor,
so man delas, hoj te pisinav e knižka. Oka berš, andro januaris, pes ňisostar ňič dine anglal khatar vidavatelstvi Albatros, či bi nakamavas avri
te del knižka pal miro dživipen. Ľikeravas oda sar sikhaviben khatar ňebos, ta pes peha dovakerďam, the me
chudľom te pisinel e knižka.
Pal soste e knižka ehin? So savoro
pes andre late šaj doginas?
Ehin oda knižka pal miro dživipen, aľe
na ča pal kada. Maškar mire leperibena khatar čhavoripen pes kadaj ačhon
pherdo problema, so leha hine jekhetane – le dadeskro pijiben, kheribnaskero mariben, he kada, soske somas
khatar mire dešupandž berš pre uľica. Phenav, sar man khatar kale vjeci dochudavas, the sar paľis chudľom
goďi pre mire lava, pro pherdo vjeci.
Pisinďom ode čačes, so mange ehin

pre goďi, the mek bi kamavas te sikhavel koda, so pes k´amende khere palal ačholas. Hoj sakone manušes ehin
varesavo vakeriben, aľe na sako les dživel calkom lačhes. Mire dades ehas
baro potencijalos, ehas oda but goďaver the talentovimen manuš, savo aľe
zijand nabirinďas peskre demonen,
the prepijľas pes ži kodoj, kaj hino adaďives. E knižka sikhavel talam savore
aspekti andro problemi andre famiľija, kaj pes sikhavel o pijiben the mariben andro kher.

‖ „Andro januaris pes ňisostar ňič dine anglal khatar vidavatelstvi Albatros,
či bi nakamavas avri te del
knižka pal miro dživipen. Ľikeravas oda sar sikhaviben
khatar ňebos, ta pes peha dovakerďam the me chudľom
te pisinel e knižka.“ ‖
Keci but pisinelas e knižka the savi
buťi pašal late ehas?
Ehas oda čeporo buter sar jekh berš.
Vajkeci čhon pisinavas caľi knižka,
paľis všelijakes proškrtinavas, hoj te
dičhuvel feder. Kamavas o vjeci te pisinel kavka, sar len dikhavas andro
všelijaka berša andro miro dživipen.
Kamavas, hoj o dženo, so ginela, te čujinel koda jekh so he me, so ehin andre
knižka – khatar miro čhavoripen dži
andro adaďives. Kamavas, hoj o manuša te achaľuven, sar o vjeci ľikeravas, sar somas čhavoro, the sar len ľikerav akana. Paľis pes kerlas buťi pre
korektura the aver šov čhon pes kerlas e grafika. Koľa buťi pašal e knižka ehin čačes bari. Miri romňi mange
mek kerel manažerka the posledna

čhona peske maj naoddichňinďam,
aľe paťav, hoj oda ehas cena. (asal)
Kamel e knižka vareso te phenel le
manušenge the le svetoske?
E knižka kamel te sikhavel, hoj peske
o daja the dada te len pre goďi, save
dukha mukhen pre peskre čhavore,
the mek, hoj kole, so mušinde te cerpinel andro problemova famiľiji (the
na ča kole), te len pre goďi, hoj pes šaj
dochuden maj savorestar. Kampol ča
te kamel, te paťal andre peskre sune
the vareso perdal peste te kerel. Gondolinav, hoj andro ďivesa, sar ehin e
pandemija, kampol pal kale vjeci te
vakerel buter sar akor. E izolacija, savi
avľas khatar covid, kale problema kerel goreder, ta kampol pal lende buter te vakerel. E knižka nane ča perdal kole, save predžiďile vareso so me,
ehin perdal sakoneste, ko rodel e motivacija the inspiracija.
Kana e knižka džala avri, the kaj
peske la o džene šaj cinen?
E knižka džala avri 15. apriľis, the
o džene peske la šaj cinen akanak andro předprodej pro Albatros Media.
Paľis la tumenge šaj cinen všadzi andre caľi Čechiko republika.
Radku, so nevo andro tiro dživipen
kereha?
La knižkaha (Ma)bičhav oda dureder
pes mek del avri miro nevo album Vjeci avresar. Džal pal peršo giľavipen
andre miro popovo solovo tvorba, ta
mange gondolinav, hoj oda mire fanoušken but prekvapinla. Dav la avri
sar o Radek Banga, na sar o GIPSY.
CZ. Ehin oda perdal mande nevo začatkos, vareso aver. Richtinavas kada
album imar but časos.
The savo tut ehin šundo khatar
e knižka pal tiro dživipen?
Ehin man khatar knižka the he khatar
album but radosťa. Kerahas upre buťi
but dulones, the paťav, hoj oda džal pre
savore duj te dičhol. Te miri buťi varekaske varesar šegetinla, lava oda sar
ľikerďi misija.
Veronika Kačová

Nejhorší dny v mém životě
Nevím, jak začít, jsem na tom psychicky velmi zle, nevím, zda se mám radovat anebo plakat. Prožila jsem si hrozná muka, strach o mou milovanou
dceru. Dostala se do nemocnice s covidem 19 jako mnoho dalších. Její průběh nemoci byl velmi těžký, protože
moje dcera je astmatik, bylo to hrozné.
I když péče lékařů a sestřiček byla velmi dobrá, přesto jsem prožívala strach
a nedalo mi myslet na nic jiného než na
dceru. Nepřeji nikomu, aby to zažil!
Stejně jako ostatní nemůžeme do nemocnice za svými příbuznými, je epidemie, a tím to ještě víc bolí, že se nemůžete dotknout své milované, nelze
k ní promluvit a držet ji za ruku, jen být
doma a prosit pána Boha, aby u ní stál
anděl a pomohl jí dostat se z té nemoci.
Nejde spát, nejde jíst a myšlenky jsou
hrůzostrašné! Vím, že nejsem jediná,

kdo prožívá tato muka. Ale já nechci!
Chci už, ať to skončí, to trápení! Kéž by
existoval zázrak jako v pohádce a zmizela by tato virová nemoc! Ale zázraky
se nedějí a musíme věřit doktorům, že
zachrání životy lidí. Já jim velmi děkuji z celého srdce, že pomohli mojí dceři
a přeji jim hodně zdraví a síly, aby vydrželi tu námahu, tu tíhu, kterou mají.
Tady u nás je to moc smutné, hodně lidí zemřelo na covid 19, bojíme se
jít ven mezi lidi, abychom se nenakazili. Jedna starší paní přišla o tři své
milované v jednom týdnu. Je mi to
moc líto a cítím s ní.
„Dobrý den, paní Giňová, je vám
už trochu líp?“ ptám se jí u krámu.
„Jak mi může být? Nemám, kdo
by mi šel koupit chleba, tak musím
sama, jinak bych ležela.“
Chápu ji, je tomu měsíc, co po-

E phuri daj amenge…

hřbila své milované, manžela, syna
i snachu. Její tělíčko je vyhublé, vlasy úplně bílé a oči vyplakané.
„Je mi to moc líto, paní, cítím
s vámi. Moje holčička je už z toho nejhoršího venku.“
„Vaše holčička? Ta učitelka?“
„Ano, je ještě v nemocnici, ale pomohli jí…“
„Ale ona je starší, ne? Tak okolo
čtyřiceti, a ne holčička…“
„Ano, paní, je jí čtyřicet pět, ale
pro mě je pořád holčička…“
„Máte pravdu. Můj syn mi odešel
a bylo mu padesát, manžel šel hned za
ním a snacha taky. Už nemám nikoho,
radši kdyby si Bůh vzal mě a ne mého
synáčka…“ řekla a spustila pláč. Já se
neudržela a taky pláču. Ach, jak jsem
šťastná, že nemusím oplakávat dceru,
že ji ještě budu mít… Irena Eliášová

(anglo deš berš)
Andro panelakovo kher trin the jekh bešel jekh fajta, kaj hin pandž džene the ke lende bešel tiž e phuri daj. Savoro hin mištes, avka peske lačhes
dživen, šaj aven mištes vaš aver. Savoro lenge džal mištes, no jepaš berš
ke lende vareso zahakinel.
„Mamo, nadikhes, hoj e baba pes varesar meňinel?“ phučel la datar dešuochtoberšeskri čhaj.
„S´odava? Vareso la babaha?“ phučel e daj, bo imar daral.
„Jaj, tu imar daras, me čak, hoj hin aver…“
„Sar aver?“ daral e čhaj vaš peskri phivľi daj.
„No dikh, dikh pre late rendešnes, sako časos o bala farbinel, paraščovine lake mušinavas te kerel o cimbľi, the kamelas mandar mejkapos, achaľos koda?“
„Na, man nane ajci časos, aľe…“
„The me pre late dikhľom, kamelas mandar cigaretľi, hoj joj nafajčinela duhanos,“ phenel o čhavo.
„Mamo, the me lake cinďom kuč voňavka, sar chudľa o duchodos, amari baba pes kamaďa, ha,ha...“ phenel e nekterneder čhaj.
„The tumen aňi nadžanen, hoj phirel pro počitačis, raťi, ko džanel, so
kerel tiri dajori,“ phenel o dad asabnaha.
„Tu sal ajso namištes, tu mira da adaj nakames…“
„Oda me šoha naphenavas, aľe te mange napaťas…“
„Napaťav, miri daj nane ajsi…“
„Savi? So kames te phenel? Joj nane ajsi sar aver džuvľa? Joj nane ajsi
phuri…“
„Odava nane, aľe amen la baba savore kamas, abo tu na?“
„The me, aľe vaš o Del... me feder navakerav ňič...“ o dad ačhiľa te vakerel, te na avel goreder.
„Mamo, the kaj hin e baba?“
„Andre izbica, kaj uľahas?“
Savore džan ke baba andre izbica, aven andre, e čhaj ačhiľa sar bar. E
phuri daj zaphandel o kufros.
„Mamo, s´oda hin? Tu varekaj džas khatar amende?“ E čhaj pre daj
dikhel bare jakhenca. E phuri daj asal, the lakere jakha labon.
„Bešen savore, kamav tumenge vareso te phenel. Adaďives avela k´amende jekh murš…“
E čhaj daranďiľa, ačhiľa sar bar. „Mamo, savo murš, s´odava hin?“
„Užar...“
„Mamo, tu les prindžarďal pro počitačis, džanes, so hine ajse murša?
Jov duminel, hoj sal barvaľi, jov tut čak kamel te zňičinel, the tu pre phure ďivesa aveha sar o žobrakos...“ Kezdinel te rovel.
„Babo, la da hin čačo, pherdo ajse pripadi hine…“
„The me phenav so e daj,“ phenel o čhavo, čak jekhterneder čhajori phenel.
„Hjaba pre baba savore vičinas, so te amen nane čačo, so te e baba…“
„Ačhen savore cicho, me tumen savoren igen kamav, aľe nakamav ola
berša, so mange mek ačhon, te bešel paš e blaka, the predikhav, so pes kerel. Me kamav mek vareso te predživel varekaha, kaj te šunav, hoj dživav.
Imar som duj čhon solacharďi le muršeha, so hin tiž phivlo sar me, the
amen amen kamas…“
„Mamóóó…“
„Ma ruš pre mande, miri čhaj, me mušinďom, bo sar tumenge odava
phenďomas, o jilo bi man dukhalas, the me nageľomas romeste, avkake
odava hin feder…“
O zvonkos igen drnčinel, savore dikhen pro vudar.
„Džav me te phundravel, oda avela oda manuš...“ phenel o dad asabnaha.
Andre izbica avľa phureder murš, elegantno, paľikerel the phenel:
„Helenka, sal hotovo? Imar šaj džas?“
„Pavlos, odava hin miri fajta, kamav man te odkidel…“
„Mištes, hin tut šukar fajta, dikhav, hoj tut kamen, aľe akanak the me
tut kamav!“ phenel asabnaha.
Lakeri fajta roven, e phuri daj oblapinel peskra čha, the šuškinel lake:
“Ma rov, tiri daj hin bachtaľi.“
Irena Eliášová
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Jekh pal aver…

Jak Deži ke štěstí přišel?

Sar me lošanavas, hoj andro nevo berš avela feder, aľe nane ňič! Mek goreder, sar andro miro calo iletos nasas. Adaďives sako daral avri te džal,
te na chudel oda nasvaľipen covidos 19, the merela. Hin te šunďol, sar
o manuša merinkeren, sar hin o špitaľa sa pherde, the napašľon odoj čak
o phure manuša, aľe the o terne ňipi. Namištes mange hin pro jilo olestar.
Nasom čak me jekh korkori, sam but manuša, so duminas pro jekhgoreder. No, odava nane lačhes, mušinas avri te ľikerel, bo olestar diliňaľuvaha. Narado, aľe mušinav te džal vareso te cinel, čak te man naresav
varekahaj, kas nakamav.
„Pašutňi, pašutňi…!“
Joj, ipen pre mande vičinel e gadži. Narado la dikhav.
„Lačho ďives…“
„Lačho ďives, romňije, me tut nadikhľom, tiž naphires avri? Hin tut o respiratoris, mištes, dumazinaha. Dikhes, e uľica hiňi čuči, ňiko avri nadžal,
odava sa kerel o covidos 19, odija hnusno epidemija, hin man čačipen? Me
odava phenavas, perinkeraha jekh pal aver, odava sa kerde o manuša, so
amen kamen savoren te murdarel, paťa mange…“
„Aľe, romňije, odava…“
„Man nadiliňar, me odava sa džanav, mire phure kľončki odava šunen,
man hin čačo. Džanes, keci manuša andal amaro panelakos imar mule?
Nadžanes, no me tuke phenava, tranda, the nasas čak phure manuša, sas
maškar lende the o terne, the bijo ruški nadžanas avri. Phenav tuke, romňije, adaďives avka dživas, sar kana sas o baro mariben, ľidžas perdal e
bari dar, avela bari bida, the aňi nadžanas, khatar avel e mulaňi strela, prikerdo andre medicina…“
„Romňije, aľe me som…“
„Me džanav, tu dumines, hoj amen zachraňinena o bare? Ola politiki,
so hin? Ajaj, jon ňič nakerena, čak vakeren, calo berš nakerde ňič, trpinas
imar keci! The sa hin goreder, me šunavas andro autobusis, sar o murša
pes bavinenas, hoj o eroplanos pre Brna leťinelas, so te varesavo viros mukhelas avri?“
„Joj, adava ňiko natromal…“
„No čak! Me imar adaďives napaťav ňikaske, adaďives hine ajse veci,
no, imar me mušinav te džal…“ phenel, the irinel pes khatar mande. Me
dikhav, sar imar vakerel jekha gadžijaha…
Irena Eliášová

„Tady se nedá absolutně nic dělat,
v téhle domácnosti!!“ křičel hrozným hlasem náš tatík. Nic důležitého zrovna nedělá. Vypisuje tiket
sportky.
Sází, a to už trvá, co já si pamatuji, tak deset let. Nikdy nic nevyhrál.
Maximálně pátou. Ale on se nedá odradit, říká: „Jednou to přijde a já vyhraju.“
Vždy v pátek večer má svůj rituál
a ráno v sobotu jde na poštu vsadit.
Pořád dává stejná čísla. Je to vlastně
jeho jediné psaní, co psaní, křížkuje
čísla na tiketu. A to my celá rodina
v tu dobu musíme být zticha. On se
musí soustředit.
„Táto,“ říkám otci, „proč dáváš
pořád ta stejná čísla?“
„Já ti říkal stokrát, teď na mě nemluv!“
„Nerad tě ruším, opravdu, tati, ale
zkus to!“
„A víš ty, kolik roků dávám tato
čísla? Deset, co se Maruška narodila! Přinesla nám do domu štěstí.“
„No jo, ale nic si ještě nechytl!?“
„Jednou, a ty budeš koukat, jednou bude velká výhra!“
„To říkáš pořád a nikde nic…“
„Ty tomu nerozumíš a nech toho,
jen mě rušíš. Teď nevím, co jsem měl
udělat.“
„Zakřížkovat číslo,“ poradil jsem
mu a už bych byl rád, kdyby byl u konce. Už dvě hodiny křížkuje a my nemůžeme ani zapnout televizi.
„Tady se nedá pracovat! Já to říkám furt,“ bouchl do stolu a zuří.
„Tak si jdi do kuchyně, Deži, tam
to vypiš, ať si děti můžou zapnout televizi, dávají hezký film, americký,“
řekla máma tichým hláskem. Naše
máma, snad jediná manželka v dnešní době, která má velký respekt před
svým mužem!
„Nikam nepůjdu a televize nebude! Vypíšu tiket a potom si koukejte
třeba až do rána!“
Máma jen mlčky krčila ramena.
Takže nic, jdu na chat. To potrvá tak
ještě hodinu a přijdu o začátek filmu.
A to je každý pátek. Budu si muset
našetřit na televizi do svého pokoje.
Po hodině mě zavolal otec: „No,
pojď, pusť si tu telku. No, ani to nebolelo, viď?“
V obývacím pokoji jsme všichni,
už dávno běží film.
„Zítra ráno půjdeš na poštu a vsadíš mi sportku, ženo! Já jdu ráno na
fušku.“
„Půjdu, Deži, stejně musím nakoupit ve městě.“
A z filmu nic nemám, radši bych
seděl s kamarády na pivě…

Krásný sen
Po dlouhém čase mám nádherný sen. Jsem malá holka, moji rodiče jsou
se mnou a jsem nevýslovně šťastná, prožívám ten nejkrásnější čas svého
života... a najednou mi na dveře kdosi bouchá, a hodně. Asi jsem neslyšela zvonek, proto bouchá. Vyskočím z postele a otvírám dveře. Přede mnou
stojí asi tak třicetiletá ženská s vystrašeným obličejem.
„Co se děje? Co se stalo, že tak boucháte?“ ptám se jí a jsem naštvaná,
že mi přerušila sen.
„Paní, musíte mi pomoct, nemám kde sehnat sto korun, na taxi…“
„Paní a…“
„Musíte, můj chlapeček je moc nemocný a já nemám ani korunu…“
„Hned, ale…“
„Paní, prosím, potřebuje ihned doktora.“
„Dobře, jen se podívám, zda mám drobné... A kdo vám říkal, že zrovna
já mám peníze, vždyť jsem důchodkyně…“
„Všichni tady říkají, že jenom vy pomůžete…“
„Dobrý, dobrý, tak tady máte stovku a jděte!“ Dala jsem jí do ruky sto
korun. Poděkovala a rychlým krokem vyběhla po schodech ven. Jen doufám, že to tomu chlapečkovi pomůže. Nechápu, že neznámá paní ke mně
přijde pro peníze, i když bydlíme spolu na sídlišti, neznám ji... Nejde mi
o tu stovku, dneska to ani není žádný velký peníz, jde mi o to pomoct a já
už pomohla tolika lidem tady na sídlišti. Jsem ale zvědavá, zda by někdo
pomohl mně?
Dneska se žije každému nějak, myslím tím nám důchodcům a dělnické třídě, jsme zvyklí na málo peněz. Horší je to pro umělce! Ti byli zvyklí na velké honoráře a nyní nemají možnost pracovat, aby vydělali majlant, najednou je poznáváme lépe než předtím. Před pandemií si žili jako
králové, herci, kteří hráli role dobrých lidí a hrdinů. My jim to všechno
žrali, neboť to byla pouze role, a dnes? Dnes nadávají, jsou neslušní a je
jim jedno, jestli to je obyčejný fanoušek, anebo prezident! Ti naši televizní a filmoví umělci, co jsou zač? Zda jsou víc než „lidi“? Určitě NE! Jsou
stejní jako my, nejsou dokonalí, mají chyby jako každý. Jsou vulgární až
tak, že obyčejný fanoušek by se něčeho takového nedopustil! Oni ti herci
nehrají jenom role ze scénářů, oni totiž hrají i v životě jen a jen role! Řeknu vám, přestávám mít ráda herce, které jsem měla ráda, nyní se ukázali, jací jsou a já měla o nich jinou představu. Myslím, že více fanoušků to
vidí jako já. Už nemám chuť sledovat to jejich umění. Ti dokonalí umělci,
které jsme sledovali a užili si krásné chvíle u televize, už nežijí. Dnes herečka je herečkou, když se válí nahá v posteli a ukazuje svoje přednosti,
u mě to není umělkyně.
No, bohužel, doba je jiná a vše se mění. A my důchodci? My musíme držet hubu, my nejsme zajímaví. My jsme prakticky na to, abychom pomáhali…
Irena Eliášová

„Tady bude naprostý klid!“
No jo, je neděle a za chvilku bude
tah sportky. To si zase vyslechneme
od našeho tatíka!
Konečně si opsal tažená čísla sportky. Bude klid. A nebude! Najednou je
u nás úplně cizí chlap. Drží papírek
v ruce, mává s ním a najednou se stalo
něco zvláštního. Jeho obličej je celý
rudý, oči mu září a úsměv od ucha
k uchu. Jakživ jsem ho takto neviděl!
Kdybych nevěděl na sto procent, že je
to můj otec, řekl bych, že přede mnou
stojí nějaký komik, jako Fantoci. Je mu
děsně podobný, jako jeho dvojče. Ce-

lou svojí váhou, a to váží nejmíň 90
kilo. Vyskočil svižně na stůl a negramotně tančí, to ani není tanec. Snaží
se napodobit orientální tanečnici! Jeho
neforemná postava se sice snaží o břišní tanec, ale jaksi to nejde. Z kalhot mu
ulítl knoflík a ten si to míří přímo do
mámina oka. Ta vykřikla, ale otec nepřestává tančit, shodil vázu s kytkami
a rozlila se voda. Vůbec si nevšiml, že
mu padají kalhoty. Po mokrém stole
uklouzl a udělal krásnou šňůru, kterou
by mu záviděla lecjaká gymnastka! Já
si myslím, že už má po svém mužství.
Asi na to taky pomyslel a volá na nás:
„Pomozte mi, rychle, je zle!“
„Dežiku, co se ti stalo? Ještě si
ublížíš.“
Pomáháme mu všichni na nohy.
„Už je pozdě, ženo! Už jsem si
ublížil!“
„Panebože, neříkej, že sis ho…?“
„Už to bude tak, ženo, ale to nic,
za prachy se dá všechno spravit!“
„Počkej, drž, dám ti pásek, Deži.“
Starostlivá maminka rychle upravuje otce.
„Nech být, ženo! To už nebudu
potřebovat! Zahoď ty kalhoty, koupím si nové. A nejen to, koupíme si
všechno. Ten starý nábytek, všechno rozbiji, koupím nový. Televizi?
Koupím vám plazmovku! Koupím
si nové auto, ano, koupím si nové,
a byt? Mirku, zavolej majiteli, že dáváme výpověď z nájmu. Když bude
frflat, dostane po hubě! Jo, to udělám, stejně jsem to jednou chtěl udělat! Teď si to můžu dovolit! A tobě,
ženo, abys věděla, koupím myčku,
jako panička budeš!“
„Ale za co?“ maminka asi ví, co
mluví.
I já něco tuším. Poručil nám utřít
stůl a znova si na něj vyskočil. Stojí
v trenýrkách uprostřed stolu, úsměv
jako malovaný a jeho buclaté tváře
jsou stále rudé.
„Milá ženo, milé děti! Právě se díváte na multimilionáře, ha, ha, ha...“
„Cóóó?“ křičím já a sestra Maruška. A naše máti je zticha, nejeví žádnou radost.
„Ano, milá rodinko, váš tatík vyhrál. Mám všech šest čísel. Víte, co
to znamená?“

„Ne...“ odpověděli jsme zároveň.
„To znamená, že jsme velmi, velmi bohatííí! Ha, ha…!“ seskočil ze
stolu, „nejbohatší.“
„Opravdu, tatínku?“
„Už je to tak, děvenko moje! My
si budeme žít! A do práce už taky
nepůjdu! Najdu si něco na jednu
směnu. Co bych já, bohatý, makal
na tři směny?!“
„Táto, už sis zkontroloval svůj tiket?“
„Ani nemusím, koukej, to jsou
moje čísla, která dávám už deset
roků. Znám je nazpaměť.“
„Ale přeci jen…“
Maminka zapnula televizi a sedla si do křesla. Je podezřele zticha.
„Ženo, pojď k nám, nekoukej na
tu malou televizi, vydrž, zítra ti koupím tu velkou přes celou zeď! Přeci
ty, taková panička, nebudeš koukat
na prťavý obrázky! Dej mi ten tiket!“
„Dežiku...“
„No tak, co je? Dej mi ten tiket,
ať to máme ověřený na sto procent,
i když já vím, že jsem vyhrál. Bůh
mě má rád, vidíš?“
„Dežiku…“
„No, co je? Ty zase nevíš, kam jsi
ho dala?“
„Dežiku…“
„Nic si z toho nedělej, já taky občas zapomenu.“
„Dežo, nech mě domluvit!“
„No, co se pořád ošíváš, měj radost, holka, jsme bohatí!“
„DEŽO, JÁ TU SPORTKU NEVSADILA, JÁ ZAPOMNĚLA!“
„Cóóó...?“
„Já ji nevsadila,“ řekla znovu
máti a její hlas byl hodně slabý.
Otec už nemá líce rudé, zbledl
jako stěna, celý se klepe a já mám
pocit, že každou chvíli sebou švihne. Je na něho komický pohled, jak
nešťastně stojí ohnutý a z mokrých
trenýrek mu čouhají tenké nohy. Je
mi ho moc líto. Pomalu a jemně
jsem ho usadil do křesla. Podíval se
na mě a řekl:
„Natoč budíka na pátou, mám
ranní, nevolej majiteli a ty, ženo,
přišij mi ten knoflík…“
Irena Eliášová
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Sar o Dežis avl´a ko bachtal´ipen? Jeden za druhým…

„Adaj k´amende nadžal ňič te kerel!“ bara vikaha vičinel amaro dadoro. Nakerel ňič, čak avri pisinel
o tiketos pre športka.
So me pametinav, odava kerel
imar ajse deš berš. Aňi jekhvar ňič
nachudľa, aľe jov furt phenel,
dikhena, jekhvar chudava bare
love. Mindik paraščovine kerel pro
ritualis, the sombatone džal pre
pošta te del športka. Adaďives hin
paraščovin, o dad avri pisinel o tiketos, the amen savore mušinas te
avel cicho. Džav ke leste the phenav.
„Apo, soske detkeres furt
jekhmodošne čisli?“
„Me tuke phenav šelvar, akaňik
manca ma vaker!“
„Narado tut ačhavav, aľe zkusin
te del aver čisli.“
„The džanes, keci berš davav kajse čisli? Sar uľiľa e Marka, anďa
amenge o bachtaľipen.“
„Hi, aľe ňič nachudľal!?“
„Jekhvar, the tu dikheha, avela
but love!“
„Oda furt avka phenes, the
ňikhaj ňič...“
„Tu koda naachaľos, no čak man
priľikeres, akaňik nadžanav, so te
kerel!“
„Zakružkin o čislos!“ phenav
leske, the me uľomas rado, te ačhiľahas, imar duj ori pisinel, the amen
našťik mukhas e televizija.
„Adaj nadžal te kerel ňisavi buťi!
Me oda furt phenav!“ Kerel bari
vika, the pekľa pro skamind choľaha.
„Dža tuke andre kuchňa, Deži,
o čhavore kamen te mukhel e televizija, den šukar americko mozi,“
phenel amari dajori cichones. Miri
daj hin talam jekh romňi, so la hin
ajso rešpektos ke romes.
„Ňikhaj nadžav, the e televizija
naela! Pisinava o tiketos, the palek
šaj dikhen pre televizija dži tosara!“
E daj čak o phike krčinel. Naela
ňič, avka džav pro chatos, mek avka
jekh ora pisinela, the me avava bijo
filmos. The odava hin sako paraščovin. Mušinava mange te kerel
love, the cinava televizija andre miri
cimra.
Pal jekh ora man o dad vičinel:
„No, av, mukh e telka. No, aňi odava nadukhalas?“
Andro obivakos savore bešas,

o filmos imar čirla džal, nadžanav
le filmostar ňič.
„Tajsa džaha pre pošta, Zuza, the
deha e športka, me džav pre fuška.“
„Mištes, Deži, th´avka mušinav
te cinel vareso.“
Le filmostar man nane ňič, odava uľahas feder, te geľomas le pajtašenca pre lovina…
„Adaj avela cicho!“
No, imar avela pale le dadeha
vareso. Hin kurko, the losinena
e športka. Pisinel andal televizija
o čisli, hin cicho. Nane cicho! Amaro dadoro našaďa e goďi. Avri ušťiľa,
vičinkerel, kerel bari vika. Šoha les
avkake nadikhľom, o papirkos ľikerel, mavinel leha, the vareso ačhiľa.
O dad ačhiľa lolo sar rat, leskere
jakha labon, the asal. Jekhvarestar
ušťel pro skamind, the khelel, kerel
ajso kheľiben sar o herečki. La cholovjatar o gombikos leťinel, la dake
andre jakh. Zavriskinel e daj, peľa e
vaza le viragenca, o paňi sa avri čuľol. O dad pes šmikňinel, the perel
pre phuv, kerďa šňura, feder sar
varesavi gimnastka! No, duminav,
hoj imar naela muršeske.
Vičinel: „Pomožinen mange,
sig!“
„Dežikos, so tuke pes kerďa? Joj,
mek tuke kereha namištes!“
Chudľam les te ušťel.
„Ma phen, hoj oda tuke kerďal…?“
„Odava ňič, Zuza, vaš o love šaj
savoro des andro porjadkos.“
„Ľiker, dav tuke o opaskos,“ e daj
le dades opatrinel.
„Mukh avka, romňije, imar
amenge odava naela. Čhiv het e cholov, cinava mange nevi, savoro
amenge cinaha. E televizija? Čhiv
avri, cinava tumenge plazmovkica,
sa o nabitkos nevo. Nevo motoris
mange cinav. Mirkos, vičin le majiťeľiske, hoj džas het andal o kher, te
vareso frflinela, dava leske bari rana
andro muj. Th´avka odava kamavas
čirla te kerel. Akaňik šaj peske kerav, so kamav! The tuke, Zuza, cinava ajsi mičkica, sar bari raňi aveha!“
„The vaš so?“ E daj vareso duminel.
The mange džal vareso pal duma.
Mušinas te khoskerel o skamind,
the jov pale avri ušťiľa pro skamind,

andre trenka, leskere čhama lole sar
rat, the asal lošaha.
„Miri romňi, mire čhavore! Ipen
dikhen pro milijonaris, ha, ha ha!“
„Sóóó?“ vičinas me la pheňaha.
Čak e daj hiňi cicho, joj nalošanel.
„Hi, tumaro dadoro astarďa savore šov čisli, sam igen barvale, džanen, s´odava hin?“
„Na...“ phenas jekhvarsar.
Geľa tele palo skamind, the phenel: „Odava hin, hoj sam barvale,
igen barvaleee...!“
„Čačes, apko?“
„Hi, sam. The andre buťi imar
nadžav, soske me, ajso barvalo, kerava pro trin smeni? Džava čak pre
jekh smena. Dživaha amenge mištes!“
„Dado, imar kerehas kontrola
o tiketos?“
„Soske, me džanav o čisli, deš
berš davav.“
„Th´avka…“
E daj bešťa andro kreslos, the
mukhľa e televizija, hiňi varesavi cicho.
„Zuza, av maškar amende, talam
tu nadikheha pre ajsi cikňori televiza, tajsa tuke cinava odija bari, an
mange o tiketos.“
„Dežiko…“
„No, ta so hin? De mange o tiketos, nek odava hin sa mištes, me
džanav, hoj chudľom, o Del man kamel.“
„Dežiko…“
„No, so hin? Tu pale nadžanes,
kaj diňal?“
„Dežiko…“
„Ňič tuke olestar ma ker, the me
bisterav.“
„Dežo, mukh man te dophenel!“
„No so sal furt somorutňi? Sam
barvale!“
„DEŽO, ME E ŠPORTKA NADIŇOM, ME BISTERĎOM!“
„Sóóó..…?“
„Me la nadiňom,“ lakro hangos
hin igen cicho.
Le dades imar nane lole čhama,
hino ajso parno sar fala, the pal
o čanga leske kapinel o paňi. Hin
mange pre leste pharo. Lav les, dav
les te bešel andro kreslos. Jov pre
mande dikhel the phenel:
„Ker e ora pre tosara, džaha andre buťi, the tu, Zuza, siv mange pre
cholov o gombikos...“

Irena Eliášová

Já jsem se těšila, že nový rok bude lepší a veselejší, ale ne, je to horší,
než kdy jindy bylo za mého života. Dnes se každý bojí jít ven, každý se
bojí, že se nakazí tou nemocí covid 19 a umře. Je slyšet všude, jak lidi
umírají, jak jsou přeplněné nemocnice a neleží tam jen pacienti důchodového věku, ale i mladí, je mi z toho na nic! A nejsem sama, je nás
více, kteří myslíme na to nejhorší. Není dobré se vzdávat, musíme se
proti tomu postavit a nedopustit myšlení na nejhorší, nebo se z toho
zblázníme! Nerada, ale musím jít nakoupit, jen ať se nepotkám s někým, koho nemusím.
„Paní sousedko, paní sousedko...!“
Otočím se a je to tady! Zrovna tahle osoba!
„Dobrý den…“
„Dobrý, paní, já vás dlouho neviděla, taky nechodíte ven, že? Máte respirátor, to je dobré, můžeme si povídat. Jak vidíte, ulice jsou úplně prázdné, to dělá ten covid 19, ta hnusná epidemie, že mám pravdu? Já to říkala,
budeme padat jeden za druhým, to všechno provedli jistý lidi, kteří nás
chtějí zabít, věřte mi…“
„Ale paní, to není…“
„Mě nemůžete přesvědčit, já to vím, moje stará kolena to cítí, já mám
pravdu. Víte, kolik lidí z našeho paneláku už odešlo na druhý svět? Nevíte, já vám to řeknu, přesně třicet lidí, a to nebyli všichni staří, byli mezi
nimi i mladší. Já vám řeknu, je to hrůza a přitom se docela chránili, bez
roušek nikdo nešel ven! Dneska prožíváme to, co prožívali lidi za druhé
světové války, ten strach, hlad nastane a nevíme, od koho jsou ty smrtelné střely v podobě léků…“
„Paní, ale já jsem…“
„Já vím, vy si myslíte, že nás zachrání vláda, ti politici, co jsou tam?
I kdepak! Tomu nesmíte věřit, oni jen kecají a už rok trpíme, za celý rok nic
v té věci není lehčího, naopak ještě hůře. Tuhle jsem slyšela, jak se bavili
chlapi v autobuse, že prý letadlo kroužilo nad Brnem, a divně, co myslíte,
nepouští na nás nějaký vir kdosi?“
„To ne, to by si nemohl nikdo dovo…“
„No, jen aby! Dneska se dějí takové věci, že já už ničemu nevěřím, a nikomu, mějte se, paní, já musím...“ Pozdravila a odešla ode mě a já vidím,
jak zastavuje další známou…
Irena Eliášová

Šukar suno
Čirla nadikhľom ajso šukar suno. Som cikňi čhajori, miri daj le dadeha
hine paš mande, the me som igen bachtaľi, predživav jekhšukareder časos andro miro iletos... the jekhvarestar vareko durkinel pro vudar, aľe
igen. Talam našunďom o zvonkos. Ušťav tele pal o haďos, phuterav o vudar, the angle mande terďol varesavi gadži, hin lake ajse tranda berš, lakre jakha darade hin.
„So pes kerel? So ačhiľa?“ phučav latar the rušav, hoj mange ľiňa o suno.
„Romňije, mušines mange te pomožinel, nane man love, pro taxikos…“
„Romňije a…“
„Mušines, miro čhavoro hin igen nasvalo, the man nane aňi koruna…“
„Minďar, aľe…“
„Romňije, kampel mange te džal ko doktoris.“
„Mištes, čak dikhav, te hin man churde love... ko tuke phenďa, hoj man
hin love, me som duchodkiňa…“
„Savore adaj phenen, hoj čak tu pomožineha…“
„Lačhes, lačhes, adaj hin šel koruni, the dža imar!“ Diňom lake
o love, the joj denašel pal o schodi het. Čak te pomožinel o Del le čhavoreske. Nadžanav, sar e gadži džanďa ke mande te avel vaš o love. Me
imar ajci manušenge pomožinďom k´amende, so jekhetane bešas pro
sidlišťi, the aňi len naprindžarav. Nadžal mange pal o šel koruni, odava nane aňi ajse bare love. Aľe som zvedavi, či mange vareko pomožinela?
Adaďives pes savorenge varesar dživel, no the mištes, duminav amen
le duchodcenge, the olenge, so keren buťi, sam sikhade pro čulo love. No,
na avka vaš o umelci, so peske dživenas sar bare raja, bo chudenas bare
love, akaňik našťik keren buťi, hine igen choľarde. Mange avka dičhol,
hoj calo iletos čak amenge diľiňarenas o šere. Akaňik ačhile ajse, save
čačes hine andro iletos!
Jon nane feder sar amen, hine jekhmodošne, jon čak andre televiza
bavinen, so hin pisindo – lačhe manušes, viťejzis, bavinen mozis, the
amen lenge paťas! No nane odava avka, te avka kampenas te dživel sar
amen? Jon na, adaďives hine igen choľarde pre savorende, vičinkeren
the pro prezidentos, s´odava hin? Imar nakamav te dikhel pre lende andre televiza. Ola lačhe herci, so sas čirla, imar nadživen, o manuša lošanenas pre lende, džalas mištes pre lende te dikhel, bo jon sas bare
umelci! Imar adaďives ajse herci the herečki nane. Hine ajse, so andro
mozis andro haďos keren džugaľipen, o herečki čak sikhaven, save hine
nange, odava hin ajse herečkici! Nane len ňisavi ladž! Čak nek keren
bare love!
No, hin savoro nevo, savoro hin avresar! Hino aver svetos, the so amen
o duchodci? Amen ňič, pal amende nadžal. Amen sam čak pr´oda te pomožinel avreske…
Irena Eliášová
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