
Sako rači

1. Sako rači pašo pani bešav
ginav mange, Devla, tiro lav.
O Roma kamen tuha, Devla, te dživel,
le tu len savoren te peste.
O Roma kamen tuha, Devla, te dživel,
le tu len savoren te peste.

Ref: /: Bajlo, bajlo, bajlo,
tuke, Devla, bašavav,
kaj te džanen savore,
kaj tu džives :/

2. Sako rači le čhavenca bešav,
ginav lenge tiro svato lav.
/: Šunen, čhavale, so o Del duma del,
o Del kamel tumen savoren. :/

Amen sam tire, Devla

1. Amen sam tire,
amen sam tire čhave,
Devla amaro.
Amen tuke bašavas.

2. Tuke gilavas,
amen tut Devla kamas.
Tu sal baro Del,
so pro ňebos kralines.

Ref: Tu sal barardžal.
Tiro lav phendžal,
hoj tu jekhvar aveha,
aveha pal amende.

3. Amen sam Roma,
amen tuke gilavas,
rado tut dikhas,
tuke, Devla, bašavas.

4. Amen paš tute sam,
kija tuke amen džas.
Tu sal amaro,
amaro raj jekhoro.

Večer u vody

1. Každý večer na břehu sedím,
a čtu si, Bože, tvé slovo.
Romové chtějí žít s tebou, Bože,
vem si je všechny k sobě.
Romové chtějí žít s tebou, Bože,
vem si je všechny k sobě.

Ref: /: Radostně, radostně, radostně,
ti, Bože, hraji,
aby všichni věděli,
že žiješ. :/

2. Každý večer s dětmi sedím
a čtu jim tvoje svaté slovo.
/: Poslouchejte všichni, co Bůh říká.
Bůh vás má všechny rád. :/

Jsme tvoji, Bože

1. Jsme tvoji,
jsme tvoje děti,
Bože náš,
tobě hrajeme.

2. Tobě zpíváme,
máme tě rádi.
Jsi velký Bůh,
který v nebi kraluje.

Ref: Všechno jsi stvořil.
Dal jsi své slovo,
že se jednou vrátíš,
vrátíš k nám.

3. Jsme Romové,
tobě zpíváme,
máme tě rádi,
tobě hrajeme.

4. Jsme s tebou, 
jdeme za tebou.
Jsi náš Pán,
náš jediný Pán.
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Sal miro del

1. Andre bertena me bešav
a pre tute, Devla, duminav.
O jiloro miro tuke dav,
andre tire vastora.

2. Šun, tu Devla, mire lava,
me tut mangav jilestar.
Tuke me, Devla, gilavav,
a ča tuke bašavav.

Ref: Sal miro Del, sal miro Del,
a me tut kamav, Devla,
a me tut kamav Devla,
av ke mande

3. Kana mekča, džava khere,
tire lava šunava,
hin man, Devla, mekča jekh beř
a me pes nadarav.

4. Kana imar bešav khere,
a pal tute pirav, Devla,
o jiloro miro putervava,
te aves tuke mande.

Šun, devla

/: Šun, tu Devla, šun,
so me tuke phenava.
Tu man muklal korkores
te dživel. :/

/: Imar man niko nakamel,
imar man niko nakamel,
joj Devla, Devla, Devla
so me kerava :/

/: Šunes man, le man,
Devla, ke peste,
palis man sako kamela,
palis man sako šunela
joj, Devla, Devla, Devla,
tuha me dživav. :/

Jsi můj Bůh

1. Za zavřeným oknem sedím
a nad tebou, Bože, přemýšlím.
Své srdce ti odevzdávám,
do tvých rukou.

2. Bože, slyš má slova,
já tě prosím z celého srdce.
Pro tebe já, Bože, zpívám
a jen pro tebe hraji.

Ref: Ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Bůh,
a já tě chci, Pane,
a já tě chci, Pane,
přijď ke mně.

3. Kdy už konečně půjdu domů,
tvá slova budu slyšet.
Mám, Bože, ještě jeden rok,
ale já se nebojím.

4. Teď už, Bože, sedím doma
a k tobě, Bože, chodím.
Své srdce ti otevřu,
abys ty mohl přijít za mnou.

Slyš, Bože

/: Slyš, Bože, slyš,
co ti chci říct.
Tys mě nechal žít samotného. :/

/: Už o mě nikdo nestojí,
už mě nikdo nechce,
co si, Bože, počnu? :/

/: Vyslyš mě, Bože,
vezmi mě k sobě.
Potom mě každý přijme,
potom mi bude každý naslouchat,
Jen s tebou budu žít. :/
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Sar me gelom pašo pani

1. Sar me gelom pašo pani 
durminav me pre tu, Devla.
Kaj mange sal,
tu sal miro lačho Del.
Me tut igen kamava.
Šunes man, šunes man.

2. Uzaravas, vičinavas,
av tu ke ma lačho Devla.
Kaj mange sal,
tu sal miro lačho Del.
Tuha kamav te dživel.
Šunes man, šunes man.

3. Phuterava miro jilo,
te aves tu pale ke ma.
Šun, Devla, šun,
me som tiro čhavoro,
tu sal miro dadoro.
Šunes man, šunes man.

Pre tu užarav

1. Palo svetos phirav,
tut me, Devla, rodav,
/: rodav tiro drom.
O jiloro tuke phuterav,
sako džives me tut vičinav,
tu sal miro Del. :/

2. Tu vaš mange mulal,
o dživipen diňal,
/: me pal tute džav,
o jiloro miro tuke dav.
Pašo paňori pre tu užarav,
tu sal miro Del. :/

3. Jekhvar kija rači, 
bešav pašo pani,
/: pre tut užarav,
tu sal miro lačho svato Del.
Pašo pani pre tu užarav,
av ke tu mande  :/

Bože, myslím na tebe

1. Když jsem procházel kolem vody,
myslel jsem na tebe, Bože.
Kde jsi?
Jsi můj dobrý Bůh,
s tebou chci žít.
Ty mě slyšíš, ty mě slyšíš.

2. Čekal jsem, volal jsem,
vrať se ke mně, dobrý Bože.
Kde jsi?
Jsi můj dobrý Bůh,
s tebou chci žít.
Ty mě slyšíš, ty mě slyšíš.

3. Otevírám svoje srdce,
vrať se ke mně.
Slyš, Bože, slyš,
jsem tvoje dítě,
ty jsi můj otec.
Ty mě slyšíš, ty mně slyšíš.

Čekám na tebe

1. Chodím po světě
a hledám tě, Bože,
/: hledám tvoji cestu.
Chci ti srdce dát,
každý den tě volám,
jsi můj Bůh. :/

2. Ty za mne zemřel
a život za mne dal,
/: za tebou chci jít,
své srdce ti chci dát.
Čekám na tebe u vody,
jsi můj Pán. :/

3. Jednou večer
sedím u vody,
/: čekám na tebe, Bože,
jsi můj dobrý Pán.
U vody čekám, Pane,
vrať se ke mně. :/
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Nane love

1. Nane love, nane gada,
so me, Devla, kerava?
Nane love, nane gada,
so me le čhaven dava?
Nane love, nane gada,
so čoro kerava?
Phen tu mange, phen tu, Devla,
so le čhaven dava.

Ref: /: Rado tut dikhav,
rado tut dikhav.
Sal miro Del,
sal miro Raj. :/

2. Nane love, nane gada,
imar, Devla, nadarav.
Nane love, nane gada,
imar me narovav.
Nane love, nane gada,
ale tu, Devla, sal.
Me nadarav, miro Devla,
te tu amenca sal.

Amen les pačas

/: Amen les pačas, amen les šunas.
Hin manuša – so napačan
paleste te džal, te džal paleste,
palo Del. :/

/: Lačho Del, mangav me tut,
vaš-lenge, ó, ó, Devla.

Lačho Del, me tut mangav
vaš – lenge, hoj – te pačan jon amenge
bo tu sal, tu džives, :/
Devla. 

Bez peněz

1. Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
co si, Bože, počnu?
Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
co dám svým dětem?
Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
co budu, já chudák, dělat?
Řekni mi, Bože,
co dám svým dětem?

Ref: /: Rád tě vidím,
rád tě vidím,
jsi můj Bůh,
jsi můj Pán. :/

2. Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
ale už se, Bože, nebojím.
Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
ale už nepláču.
Jsem bez peněz, nemám co na sebe,
ale ty, Bože, jsi.
Nebojím se, když jsi ty, Bože,
s námi.

Věříme

/: My v něj věříme, my ho slyšíme.
Jsou lidé nevěřící, nechtěj za ním jít,
za ním nechtěj jít,
za Bohem. :/

/: Pane můj, já tě prosím 
za všechny, ó, Pane.

Pane náš, prosím já tě za všechny,
jen aby v tebe věřili,
že jsi – a jsi živ, :/
Pane náš. 
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O del kamel savoren

1. Bud Roma, bud Roma
pre ada svetos bešel.
Bud Roma, bud Roma,
pre ada svetos dživel.

Ref: Sako len džanel,
sako len džanel,
kaj on le Devles užaren.

2. Bud Roma, bud Roma
džanen so hin bari bok,
bud Roma, bud Roma
phirel palo pharo drom.

Ref: O Del len kamel,
o Del len kamel,
o Del savoren užarel.

3. Bud Roma, bud Roma
kher kherestar phirel.
Bud Roma, bud Roma
le Devles vičinel.

Ref: O Del len kamel,
o Del len kamel,
o Del savoren vičinel.

Bůh má všechny rád

1. Hodně Romů, hodně Romů
žije na této planetě.
Hodně Romů, hodně Romů
bydlí na této planetě.

Ref: Každý ví,
každý ví,
že na Boha čekají.

2. Hodně Romů, hodně Romů
ví, co to je velká bída.
Hodně Romů, hodně Romů
jde těžkou cestou.

Ref: Bůh je má rád,
Bůh je má rád,
na všechny čeká.

3. Hodně Romů, hodně Romů
chodí od domu k domu.
Hodně Romů, hodně Romů
k sobě volá Pána Boha.

Ref: Bůh je má rád,
Bůh je má rád,
všechny k době volá.
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Chvalte Pána

1. Chvalte Pána, on je s námi,
chvalte Pána srdcem svým.
On je živý, je tu s námi
a v nás také duchem svým.

2. Jděte cestou, kudy kráčel,
choďte v jeho šlépějích.
On má jméno Ježíš Kristus,
přinesl nám spasení.

Ref: Tobě díky, Pane náš,
že jsi život za nás dal,
Vzal jsi na sebe hřích náš na věky.
Ty jsi vskutku Mesiáš.

3. Bible Písmo svaté je,
krásné slovo pravdivé.
Tys nám oči otevřel,
vidíme, že vše je tvé.

4. Ty jsi cesta, ty jsi pravda,
ty jsi, Pane, život náš.
Pane, ty k nám stále mluvíš,
ty nás, Pane, dobře znáš.

Ježíši chválu vzdám

1. Ježíši chválu vzdám,
chci říct, jak rád ho mám.
/: Protože on je Bůh,
on žije, on je Duch,
on veliký a mocný je náš Bůh. :/

2. Hale, haleluja,
hale, haleluja.
/: Protože on je Bůh,
on žije, on je Duch,
on veliký a mocný je náš Bůh. :/

Vždyť ty jsi Ježíš

1. Ty jsi můj Bůh a Pán
a já tvé dítě smím být.
Pane, vidíš bídu mou
a přesto máš mne stále rád.
Já vím, že o mně všechno víš,
proto ti chci být, Ježíši, blíž.

Ref: Vždyť ty jsi Ježíš,
říkáš mi: Mám tě rád
a svou láskou 
chceš mi všechno dát.
Já nechci sám už žít,
dej mi ruku svou,
Ježíši můj, jen ty víš,
s láskou lásku dát.

2. Tak mi dej svou lásku znát
abych já ji mohl druhým dát.
Já už nechci lásku jen
na ústech mít, ale v ní žít.
Sobectví a pýchu už nechci znát,
chci žít ve tvé lásce a mít rád.

Když Bůh je s námi

1. /: Tobě chválu zpívám, Pane můj,
já vím, že tam v nebi je tvůj dům. :/

Ref: /: A tak tě žádám,
vrať se k nám zpět,
ať život náš může kvést, :/
ó Pane můj.

2. /: Ty nám lásku dáváš, Pane můj,
za nás hříšné, Pane, oroduj. :/

3. /: Ty jsi, Pane, život za nás dal,
naše hříchy od nás odebral. :/

6


