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Úvod 

Magické praktiky, nadpřirozeno a magie jsou pojmy, které 

jsou pro mnohé spojené s iracionalitou, "pověrami", pro něž není 

v západní civilizaci v dnešním 21.století místo. 21.století je 

v zemích Západu ovládáno racionalismem, mezi lidmi převládají 

materiální hodnoty a prosazuje se individualismus. Na druhé straně 

existuje na světě mnoho kultur, kde převládá silný vztah k tradicím, 

individualismus je zastíněn kolektivismem, role a status 

jednotlivce jsou určovány připsanými statusy jako je pohlaví či 

věk. Hlavní podstatou není jednotlivec sám o sobě, ale důležité je 

zvláště jeho místo, které zastává v rodinném "žebříčku" a 

postavení, které zaujímá v komunitě. 

Co by zařadil pod pojmy magické praktiky či nadpřirozeno 

člověk vychovaný v prostředí, kde je kladen důraz na rozum a 

individualitu a co by naopak pod tyto pojmy zařadil člověk, který 

žije v souznění s přírodou a v komunitě, kde převládají kolektivní 

představy? Ač je tato otázka jen těžko zodpověditelná, považuji za 

nutné ji zde nastolit. Jevy, které budu ve své práci popisovat, 

považuji jakožto vnější pozorovatel svým způsobem za magické, 

avšak tento názor se mnou nemusejí sdílet členové dané komunity, 

kteří se na to dívají pohledem "zevnitř". Jinými slovy: to, co je pro 

mě jakožto pro vnějšího pozorovatele nadpřirozené a magické, se 

může jevit členům popisované komunity jako běžná věc, nad 

kterou není třeba se podivovat. Naopak způsob léčby, který já 

pokládám za běžný, má pro členy komunity určité magické 

významy. Nejsnáze to lze objasnit konkrétním příkladem. Jednou 

z nemocí, o které se budu v dalších kapitolách zmiňovat, je 

jakhendar (doslova "z očí", přenes. uhranutí). Při léčbě jsou 

vykonávány rituální praktiky, které odhalují, kolik lidí nemocného 

uhranulo, poté se přechází k léčebnému rituálu.Už sám název 

v sobě nese konotaci čehosi magického a tajemného. Pro členy 

komunity je však jakhendar běžnou nemocí, kterou obvykle 

dostanou, když jedou do města nakupovat, během návštěvy 



příbuzných v jiné lokalitě nebo při jiné události, kde se sejde více 

lidí. Naopak například užívání prášků vyvolává v komunitě určité 

představy o jejich magické moci. Přisuzují práškům takovou moc, 

že je většinou nedobírají tak, jak to určuje lékař, což má jistě 

souvislost nejen s nedostatečnou informovaností ohledně užívání 

léků, ale též s představami, že už užití jediného prášku stačí 

vzhledem k jeho magické síle k celkovému uzdravení. Například 

antibiotikum Penicilin se často užívá na vysoké teploty, bolesti 

hlavy, zvracení a další obtíže. 

"Výraz magie se používá pro velké množství jevů od vysoce 

ritualizovaných systémů víry až k okruhu čistého profánního 

chování."1 Pojem magie z hlediska nábožensko-etnologického je 

vysvětlován takto: "Magie zahrnuje rituální chování a způsob 

jednání, jímž se člověk snaží působit na věci a události, které leží 

za normálním okruhem jeho vlivu. Magie užívá předměty nebo 

slova, jimž připisuje automatické a mechanické působení. Účinnost 

magického působení se dosahuje prostřednictvím této imanentní 

síly. "2 V bystranské komunitě se používá magických praktik 

v souvislosti s léčením lidí postižených chorobou, která vznikla 

vlivem působení transcendentálních sil, kterými mohou být buď o 

benga (čerti, zlí duchové), o mule (zesnulí předci) nebo o De! 

(Bůh). Magických praktik se také užívá při léčení chorob 

způsobených očarováním, kde roli transcendentních sil zastupují 

lidé, kteří mají určité magické schopnosti. "V l'udovom liečení 

európských i mimoeurópskych národov sa odrážajú animistické 

predstavy o prirode a viera v nadprirodzené síly.(. . .) Choroby, ale 

aj úrazy, móžu byť i dósledkom hnevu nadprirozených bytostí, ba 

móžu ich spósobiť aj l'udia, ktorí sa v takejto činnosti vyznajú. "3 

Jak již bylo výše zmíněno, i v komunitě bystranských Romů se 

setkáváme s nemocemi způsobenými buď nadpřirozenými silami 

nebo lidmi, kteří ovládají umění magie. "Mágia spočíva 

1 Franz Koenig, Lexikon náboženství, 1994 
2 Tamtéž 
3 Slovensko - Cud II.čásť. Emília Horvátová. Obzor, Bratislava, 1975 
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v predstave, že každý objekt má určité charakteristické vlastnosti, 

ktoré podl'a istých princípov možno preniesť na iný objekt. "4 

(Podrobněji je o tomto typu magie pojednáno v kapitole 4.) 

Magické léčitelství je prostoupeno škálou náboženských a 

magických praktik, kterým jsou přikládány léčebné účinky. 

Podstatnými součástmi léčebných rituálů jsou zaříkávací formule. 

"Každé zariekaniejeformou príkazu, ktorým člověk, presvedčený o 

vlastných schopnostiach, sile hovoreného slova a účinnosti 

použitých prostriedkov, chce dosiahnuť konkretny vysledok. "5 

Přikazující formule najdeme i v bystranském léčitelství.6 

Zaříkávací formule jsou opakovány vždy třikrát, čímž je 

intenzifikován význam zaříkání. 

Magické praktiky, které jsou provozovány při léčbě nemocné 

osoby, musí být vykonány náležitě, aby se magická léča neminula 

účinkem. Jedná se o jakýsi ritualizovaný souhrn úkonů a pravidel, 

jenž léčitel důsledně dodržuje. 7 

James George Frazer rozděluje magii na magii homeopatickou 

a na magii kontaktní. Magie homeopatická je založena na principu 

podobnosti. To znamená, že podobné vytváří podobné a výsledek 

se podobá příčině. Magie kontaktní funguje na principu doteku

kontaktu, kdy věci, které byly ve vzájemném kontaktu, mají moc 

na sebe vzájemně působit i poté, co byl fyzický kontakt přerušen. 

Oba tyto typy magie autor shrnuje pod názvem sympatetická 

magie, protože oba druhy magie fungují na stejné bázi vnitřního 

souladu. 8 

Na bázi kontaktní magie funguje počarování u bystranských 

Romů, kdy věc související s obětí počarování má moc působit na 

člověka, i přestože již ve vzájemném kontaktu nejsou. 

4 Tamtéž 
5 Tamtéž 
6 Například: Sar kerav, avka sig te našl'ol- Ve chvíli, kdy toto vykonávám nechť 
se nemoc ztratí apod. 

7 O jednotlivých magických praktikách práce pojednává v následujících kapitolách. 

8 James George Frazer, Zlatá ratolest. Praha, Mladá fronta, !994 
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Homeopatická magie se může využívat také při léčbě nemocí, kdy 

je nemoc převedena na léčitele. 9 Tento jev se objevuje i 

v bystranské komunitě, a to u léčby nemoci phosaviben. Po 

provedení rituálu na nemocném člověku, se nemoc automaticky 

přenáší na léčitelku, která poté musí provést léčebný rituál i sama 

sobě. 

"Cílem pozitivní magie či kouzelnictví je vyvolat žádoucí 

výsledek; cílem negativní magie či tabu je zabránit nežádoucímu 

výsledku." 10 V Bystranech lze zařadit mezi negativní magii-tabu 

souhrn určitých pravidel, které musíphari džuvl'i (těhotná žena) 

dodržovat. V Bystranech je uvrženo tabu na dívání se na džungale 

veci (nečisté věci) , mezi které jsou zařazena zvířata (hadi, žáby, 

ještěrky atd.), zesnulí nebo filmy hororového žánru. Zuzana 

Dubová ve své diplomové práci píše, že těhotná žena se nesmí na 

takové věci dívat po celou dobu těhotenství, aby nepotratila. 11 

V Bystranech těhotné ženy dodržují toto pravidlo první tři až čtyři 

měsíce těhotenství. Proč tomu tak je, mi vysvětlila Kori, která je 

v osadě uznávanou léčitelkou. 

"No kavka hiňi, hoj achal'ardži, hoj džanes, hoj al'e sar hiňi duj 

čhon, trin čhon ta na. Ňektoro džuvl'i pes, sar tuke phenava, 

zadikhel pre kajso zv- pre kajso zveratos, ta šaj pes tar vareso 

ač hol. 

??: No a te e džuvl'i hiňi andro pandžto čhon? 

Ta imar baro cikno, ta šaj dikhel. 

??: Ta šaj dikhel? He pre mules? 

He pre mules. Na šmejinel te džal te dikhel sar hiňi duj čhon, trin 

čhon. Na achal'il'as mek, džanes. Narokom dikhel, dikhel, dikhel, 

dikhel. No ajoj andre kada šaj _ imar o cikno chudel te daral, 

"12 na. 

9 Tamtéž 
10 James George Frazer, Zlatá ratolest. Praha, Mladá fronta, 1994 
11 Zuzana Dubová, Tradiční romské léčitelství, diplomová práce, 2003. Práce je 
k dispozici na katedře romistiky 
12 No když už v sobě malého cítí, víš, ale jak je ve druhém nebo třetím měsíci 
tak nesmí. Některá žena se, jak bych ti to řekla, zadívá na takové zvíře, tak se Gí) 
z toho může něco stát. 
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Léčitelství v Bystranech by se dalo rozdělit do dvou hlavních 

kategorií. Do první skupiny můžeme zařadit léčitelství tradiční 

(phurikano sasťariben 13), ve kterém jsou využívány znalosti 

léčebných prostředků. Mezi účinné léčebné prostředky patří 

například česnek, který se používá při snižování teplot (česnek se 

dává do ponožek), vkládá se do úst při bolestech zubů atd. Dalším 

prostředkem, který se hojně využívá při léčení, je moč. Moč je 

sterilní a má dezinfekční účinky, používá se například pří léčení 

zánětu středního ucha, který se mimo jiné léčí také mateřským 

mlékem. O možnostech léčby zánětů středního ucha se zmiňuje 

paní S.: "Bokhale kana. Čhivel pes la dakro thud andal e čučí, na 

predžal, ta čhivel pes muter. No hinke na predžal, ta thoves o 

dikhle letne paňenca pro kana, no avka. Ta imar sar hinke na 

predžal, hin adaj jekh romňi, so andal o kana avri cirdel. 

??: A sar? 

S: Le mujeha. "14 

Pod kategorii tradičního léčitelství lze zařadit léčitelství 

spojené s magickými praktikami. Nemoci léčené rituálními 

praktikami se obvykle vyznačují tím, že běžné lékařské postupy 

nejsou v těchto případech účinné. Na otázku, jestli bystranští 

Romové s těmito nemocemi chodí k lékaři a zda je moderní 

medicína v těchto případech úspěšná, se mi dostávalo těchto 

odpovědí: O dochtora pre kada na spomožinen. O dochtora na 

džanen s 'oda. (Doktoři na tohle nepomáhají. Doktoři nevědí, co to 

je). O nadpřirozených silách, které způsobují různá onemocnění, 

??: A když je žena v pátém měsíci těhotenství? 
Tak to už je dítě větší, to už se může dívat. 
??: Může se dívat? I na mrtvého? 
I na mrtvého. Nesmí se dívat, když je ve druhém nebo třetím měsíci. Ještě se v ní 
nepohnulo __ , víš. Stále se dívá, dívá, dívá. No a v tom se může __ a už se dítě 
začne bát, že. 
13 Milena Hi.ibschmannová, Hanka Šebková, Edita Žilnayová. Romsko-český a česko
romský slovník. Praha 2001, Fortuna 

14 Bolavé uši. Používá se mateřské mléko, pokud bolest nepřejde, dává se moč. No a 
když to znova nepřejde, tak pokládáš na uši vlažné obklady, no takhle. A jak to opět 
nepomůže, tak je tady jedna Romka, co z uší (zánět) vytahuje. 
??: A jak 
S: Ústy (15.1 0.2004, Soňa H.) 
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se ve své knize zmiňuje Elena Lacková: "Romové uznávali tři 

hlavní příčiny nemocí: trest za špatné činy: O Delles marďa, Bůh 

ho potrestal, říkalo se. Pak se říkalo: arakhl'a les e vera, našla si ho 

křivá přísaha. A konečně pokerde les, očarovali ho." 15 Podobně je 

tomu také u bystranských Romů, kteří věří, že určité nemoci jsou 

způsobeny křivou přísahou, počarováním nebo je seslal Bůh. 

Do druhé skupiny můžeme zařadit moderní medicínu. Moderní 

medicína je využívána, pokud mají nemoci přirozenou příčinu. Na 

nemoci, jež vznikly působením magie, léky nezabírají. 

15 Elena Lacková, Narodilajsem se pod št'astnou hvězdou, Triáda 1997 
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1. Vymezení práce a lokalita výzkumu 

1.1 Metodologie 

Romskou osadu Bystrany navštěvuji pravidelně od roku 2003. 

V polovině roku 2004 jsem se začala zajímat také o tradiční 

léčitelství a pořizovat na toto téma nahrávky s místními Romy. N a 

začátku roku 2005 jsem rozšířila sbírání materiálu o využívání 

magických praktik v léčitelství. Ve své práci vycházím převážně 

z vlastního sesbíraného materiálu, který je doplněn o poznatky 

získané z literatury. Jednotlivé kapitoly obsahují lékařskou 

diagnózu, ve které jsou mimo jiné zmíněny ty praktiky, jež mohou 

mít z lékařského hlediska pozitivní vliv při léčbě nemocného. 

Tato monografie popisuje magické praktiky a principy v léčitelství 

bystranské komunity. Nahrávky, ze kterých budu čerpat, byly 

pořízeny v romštině, tedy v mateřském jazyce konzultantů. 

Nahrávky jsou různého typu. Jsou mezi nimi strukturované 

rozhovory i volná vyprávění, která plynula spontánně. Většina 

mých konzultantů se řadí mezi uprune Roma (viz. následující 

podkapitola o Bystranech). Z řad telune Roma mám nahrány 

rozhovory pouze se dvěma konzultantkami. Povšimla jsem si, že 

informace, jež mi jedna z těchto žen poskytla o léčbě záchvatů 

způsobených přísahou, se liší od léčby, kterou mi popisovali 

konzultanti patřící mezi uprune Roma. Stálo by jistě za to, udělat 

více rozhovorů s telune Roma a porovnat, zda se jednotlivé 

magické léčebné praktiky mezi bystranskými Romy opravdu liší a 

pokud ano, v jaké míře. Je možné, že šlo pouze o náhodu a tyto 

odlišné praktiky zná pouze rodina této konzultantky a nijak to 

nesouvisí s tím, že tato žena patří mezi telune Roma. Bohužel jsem 

se o této odlišnosti dozvěděla až v průběhu své předposlední 

návštěvy bystranské osady, takže nezbyl čas se touto otákou 

zabývat hlouběji. 

Nejvíce budu čerpat z informací, které mi poskytly dvě místní 

uznávané léčitelky. Při nemocích chodí tamní Romové žádat o 

pomoc právě tyto dvě moudré ženy. 
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Mimo rozhovorů budu vycházet i z metody zúčastněného 

pozorování, kterou využiji především v kapitole zabývající se 

uhranutím - jakhendar. 

Tuto práci lze využít například ke komparativní studii s jinou 

komunitou. Vzhledem k dlouhodobému soužití Romů s neromy by 

bylo zajímavé více se zaměřit na léčebné praktiky, které byly nebo 

jsou běžné i mezi slovenským venkovským obyvatelstvem. 

Původním záměrem práce bylo natočit rozhovory i s neromskými 

obyvateli Bystran a ke každé kapitole napsat, zda podobné magické 

praktiky využívá i neromské obyvatelstvo, případně nastínit 

náboženské pojetí magických příčín nemocí u Romů na jedné 

straně a u neromského obyvatelstva na straně druhé. A však na to by 

bylo potřeba více času a i více prostoru, než který nabízí bakalářská 

práce. Zajímavé by bylo také poukázat na spojení s původní 

indickou kulturou a zaobírat se archetypy, které přetrvávají 

v magických rituálech a jejichž původ by mohl být indický. 

1.2 Bystrany 

1.2.1 Popis lokality 

Než se dostanu k samotnému tématu magických léčebných praktik 

v Bystranech, představím pár větami bystranskou komunitu, kde 

jsem materiál sbírala. Bystrany se nacházejí asi 20km od Spišské 

Nové Vsi. Žije tam 2780 obyvatel, z toho 1870 Romů. 16 Většina 

Romů žije v osadě, jež je situována asi půl kilometru nad obcí. 

Podmínky, v jakých tamní Romové žijí, jsou kritické. Nemají 

v domech zavedenou vodu, kanalizaci ani plyn. Na celou osadu 

připadají dvě studny, ve kterých je závadná voda. Osada je tvořena 

jak dřevěnými chýškami, tak zděnými domy. Začátek osady lemují 

tři bytovky. 

Romové se sami dělí na uprune Roma (horní Romové) a telune 

Roma (dolní Romové). Tento termín označuje hlavně územní 
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rozdělení. Dříve s sebou toto označení neslo konotaci sociálního a 

kulturního statusu. Podle mých konzultantů tyto termíny přetrvaly 

z minulosti, kdy se Romové opravdu striktně rozdělovali na uprune 

a telune. Dnes je tomu tak, že členové rodin, kteří patří mezi 

uprune Roma, tvrdí, že lepší jsou uprune Roma a Romové patřící 

mezi telune Roma naopak tvrdí, že telune Roma jsou ti lepší. A však 

mnohem důležitější je vědomí náležitosti k osadě jako takové. Jak 

říká často paní P.: ,,Amen Vil'bachakre Roma, amen sam žuže 

Roma, amen sam nelifeder Roma ". 17 Vymezují se tím oproti 

Romům z jiných (především přilehlých) osad. Příkladem takové 

kulturní distance je vztah bystranských Romů k Romům ze Žehry 

(osada vzdálená několik kilometrů od Bystran), na které pohlížejí 

jako na rituálně nečisté. Používají pro ně označení rukoňara (ti, co 

pojídají psi, dosl. psáři). Slovenští Romové sami sebe rozlišují dle 

pravidel rituální čistoty. Pravidla, která se musí pro udržování 

rituální čistoty dodržovat, se týkají především přípravy jídla a toho, 

jaké jídlo je konzumováno. Za rituálně nečisté Romy jsou 

považováni ti, co konzumují psí maso. Pro ilustraci, jak se může 

stát člověk rituálně nečistým, uvádím příhodu, kterou mi vyprávěla 

moje bystranská přítelkyně. Mluvila o tom, že její muž přivedl 

k nim domů nějaké Romy ze Žehry. Jeden z návštěvníků se napil 

z jejich sklenice, kterou pak paní P. rozbila na tisíc kousků, protože 

by se z ní v životě nenapila. Mohla by se tím stát "nečistou". 

Jak jsem se již zmínila, rozdělení bystranských Romů na 

uprune a telune přetrvalo spíše v územním rozlišení, než že by se 

týkalo rituální čistoty. Zákaz komensality mezi těmito dvěma 

"skupinami" bystranských Romů není pravidlem a je určován 

především podle vzájemných vztahů jednotlivých rodin než podle 

územního rozdělení osady. Taktéž uzavírání sňatků mezi Romy 

z obou částí osady je běžnou záležitostí. 

Mezi uprune Roma se řadí velkorodiny jako jsou Žigovi, 

Horvátovi, Dunkovi, Tulejovi, Kandračovi, Šándorovi, Pohlodkovi 

16 http://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=342 
17 My bystranští Romové, my jsme čistí Romové, my jsme nejlepší Romové 
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a Holubovi. Mezi tzv. telune Roma patří Pačanovi, Žigovi, 

Šándorovi, Pechovi, Kroščenovi, Horvátovi a Mirgovi. 

Ráda bych zde ještě ocitovala výrok paníM., která mi na mou 

otázku, zda se Romové z horní části odlišují od Romů z dolní části 

části osady, odpověděla: "Oda jekh či telune abo uprune Roma, furt 

sam amen o Roma jekh. Od a hín s ar maškar o gadže, varesave 

Roma híne lačhe, varesave híne nalačhe. 18 Velkým problémem je, 

že jsou Romové v Bystranech (stejně jako v dalších mnoha osadách 

či v městských ghettech) sociálně izolováni od majoritní 

společnosti. Izolaci zde prohlubuje například rozdělení mateřských 

a základních škol na romské a neromské. Podle výpovědi asistentky 

v romské mateřské školce nemají romské děti žádnou šanci dostat 

se do bystranské školky, kterou navštěvují neromské děti.Veškeré 

pokusy bystranských Romů přihlásit své děti do neromské školy 

skončily nezdarem. Dostalo se jim vždy stejné odpovědi- máme 

již obsazeno. Starší Romové často vzpomínají na to, kdy byla jedna 

škola společná pro všechny. Z těchto dob mají kamarády ze školy, 

se kterými si rádi popovídají, když se potkají ve vesnici. A však 

tím, že jsou školy oddělené, nemá dnešní mladá generace místních 

Romů žádné kamarády mezi Neromy a naopak, proto jsou sociální 

sítě bystranských Romů omezeny často pouze na sítě příbuzenské a 

vzniká čím dál tím větší propast mezi romskou a neromskou 

komunitou. Pro ilustraci zde uvádím část výpovědi pana R., ve 

které výstižně popisuje současné poměry na Slovensku. ,,Adaj pro 

Roma najšťík díkhen. Amen o Roma sa mušínas te džal avrether e 

bučí te kerel, te zarobínel peske lovore, hoj te džívas amenge 

lačhes, hoj pre urovňa te džívas. Akana kamas te džívas sar h 'aver 

dženo, nafurt pal amare phure, prababíčkí.(. . .) Amen hín ímar 

neví demokracija, kamas lačhes amenge te džível, te užívínel amare 

čhaven, andre kada kamas te síkhl'ol, te kerel. No al'e adaj pre 

18Na tom nezáleží, jestli jsou to dolní či horní Romové, stále jsme to my, jedni a 
ti samí Romové. Je to stejné jako mezi Neromy, někteří Romové jsou dobří, jiní 
jsou špatní. 
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Slovensko pes vobec na de!, aňi vobec pes kada na kerel adaj, bo le 

Ramen furt poňižinen andre savoro. "19 

Romové žijí na Slovensku usedlým způsobem života několik 

staletí. "Spiš bol súčasne jednou z prvých oblastí, kde s a Cigán i 

začali usadzovať ( .. .). Část Ciganov prebrala v 15.storočí funkci u 

beharov, ktorú dovtedy vykonávali obyvatelia Beharoviec ". 20 

Emília Horvátová ve své knize píše, že již ve 14.století byli 

Romové na Slovensku všeobecně známí. Na Spiši se v 15.století 

věnovali kovářství, existují také záznamy, že se Romové v téže 

době účastnili vojenských akcí. 21 Přestože některé romské 

komunity tvoří spíš uzavřené enklávy, vždy docházelo ke 

kontaktům Romů s majoritní společností, na které byli Romové 

svým způsobem závislí. Jejich obživa závisela na neromech, kteří 

využívali služeb romského obyvatelstva, ať už se jednalo o 

kovářské výrobky, obstarávání hudby při různých slavnostech, 

košíkářské práce atd. "Ekonomická výměna mezi slovenskými 

sedláky a Romy měla zvláštní charakter: služby a práce Romů byly 

povětšinou odměňovány naturáliemi, tj. potravinami k okamžité 

spotřebě, nikoli penězi."22 Mezi Romy a slovenským 

obyvatelstvem probíhal vzájemný ekonomicko-hospodářský 

kontakt. "Ekonomická výměna mezi gádži a Romy byla 

samozřejmě doprovázena jistými kulturně komunikačními "rituály" 

či zvyklostmi."23 Vzhledem k dlouhodobému vzájemnému 

kontaktu mezi Romy a neromským obyvatelstvem lze předpokládat 

sociokulturní paralely mezi těmito skupinami. "Súčasný stav 

rómskej kultury je preto nielen dósledkom vlastného vnútorného 

vývoj a, ale tiež dósledkom pósobenia vonkajších vplyvov. 

19 Tady se na Romy nemůžou dívat. My Romové musíme jít jinam pracovat, abychom si 
vydělali peníze, abychom dobře žili, žili na úrovni. Teď chceme žít jako ostatní lidé, ne 
stále jako naši prarodiče, prababičky.( ... ). Už máme novou demokracii, chceme si žít 
dobře, uživit naše děti, také se chceme učit, pracovat. No ale tady na Slovensku to vi:tbec 
nejde, vůbec se to tady ani takhle nedá dělat, protože Romy zde ve všem ponižují. 
(9.2.2005, Regec Š.) 

20 Emília Horváthová, Cigáni na Slovensku, Bratislava 1964 
21 Tamtéž 
22 Milena Hiibschmannová, Vztahy mezi Romy a Židy na východním Slovensku 
před druhou světovou válkou. Romano džaniben 1-2.200 
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V súčasnom spósobe života a kultúre Rómov preto nachádzame 

často fenomény, ktoré bol i známe aj v majoritním prostredí. Aj 

vplyvy kresťanského učenia boli často sprostredkované majoritním 

obyvatelstvom. "24 U Romů se tedy můžeme setkat s jevy, které 

byly dříve běžné i u majoritní populace. Z magického léčitelství je 

takovým jevem například uhranutí. Víra v uhranutí byla dříve 

rozšířena mezi neromským obyvatelstvem a Romové patrně tyto 

praktiky od neromského obyvatelstva přejali. 25 

1.2.2 Bystranské léčitelky 

V Bystranech žijí dvě léčitelky, které úspěšně pomáhají léčit 

různá onemocnění. Obě dvě patří mezi uprune Roma. Verona se 

specializuje hlavně na léčení phosaviben. Magickým praktikám se 

naučila od své maminky, která pocházela z Markušovců. 

Kori pochází z Letanovec a je jedinou ženou v osadě, která 

provozuje obřadní přísahy. Kori je taktéž osobou, která pomáhá 

léčit záchvaty způsobené přísahou. Mimo jiné za Kori chodí také 

maminky, pokud je jejich miminko prephaglo (přelomené).Kori 

s takovým děťátkem cvičí a masíruje ho. "Šun. Prephaglo 

čhavoro, čhivav les tele, nangoro. Thovav les pro skamind. Čhivav 

perňica. Thovav les pro skamind, bo me kerav. Hino prephaglo. 

Lav olejis, imar thovav avri o vasta pervo, lav olejis vaj olejikos 

detcko. Morav o pašvare, kaja sera, kaja sera. Cirdav o pašvare 

tele, upre, tele. Precirdav hinke tele, hinke upre. Previsarav, 

rozmorav. Lav o čanga thovav kija kaja musi, hinke aver čang kija 

kaja musi. Previsarav, vazdav kanendar. Šerorestar upre krucinav. 

Pačarav les. Imar na. Ča nangores andre perňica. Ča kavka andro 

23 Tamtéž 
24 Arne B.Mann, Duchovná kultura Romov. ln: Dingir 1/2004 
25 Markéta Hajská, Fenomén zoči, In: Romské osady v kulturologické 
perspektivě, Brno 2003 
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pherno pačarav andre perňica. Dei e čuči. Sovel ži tosara. "26 

Dříve Kori také pomáhala v Bystranech rodit děti. Dnes bystranské 

ženy jezdí rodit do porodnice. 

1.2.3 N áboženství a magie v Bystranech 

V komunitě bystranských Romů jde náboženství ruku v ruce 

s magickými představami. Téměř sto procent obyvatel bystranské 

osady je římskokatolického vyznání (v poslední době se však 

situace mění a mnoho lidí začíná přecházet k letniční církvi), přesto 

je jejich víra prostoupena mnoha magickými představami, které 

mohou mít až archetypální původ. Mezi tyto představy patří 

například trest za křivou přísahu, kdy zlí duchové sesílají na 

provinilého trest v podobě nemoci. 

Bystranští Romové velmi uznávají a ctí panenku Marii, jejíž svaté 

obrázky nalezneme v každé domácnosti. Uznávání kultu Matky 

najdeme také u původního indického obyvatelstva. "Bohyně jsou 

typické pro džáti spadající pod "pančamá" a pro venkovské 

obyvatelstvo (které je rovněž do značné míry protoindický 

substrát)."27 S uctíváním panenky Marie se setkáváme u více 

romských skupin, otázkou však nadále zůstává, zda se jedná o 

univerzálii, nebo jestli můžeme mluvit o indickém dědictví. 

Romové pravidelně kostel nenavštěvují, avšak s Bohem 

promlouvají velmi často. Obrací se na něj se svými potížemi, 

starostmi a přáními. Bystranští Romové věří na boží trest a snaží se 

žít tak, aby je boží hněv nepostihl. Boží trest se může projevit 

například řadou onemocnění. 

26 Poslouchej. Přelomené děťátko celé svléknu. Položím ho na stůl. Dám tam 
peřinku. Položím ho na stúl, protože ho léčím. Je přelámané. Vezmu olej, nejdřív 
si umyji ruce, vezmu si olej nebo dětský olejíček. Masíruji mu žebra, jednu 
stranu, pak druhou stranu. Hýbu žebry nahoru, dolú, nahoru. Pohybuji znova 
dolů, znova nahoru. Převracím, promasíruji. Chytím ho za nohy, přikládám 
k jedné paži a opět druhou nohu k druhé paži. Obrátím, zvednu ho za uši. 
Kroutím mu hlavičkou. Zabalím ho. Už ne. Jen nahatého do peřinky ho zabalím. 
Jen ho zabalím do plenky v peřince. Dostane pít. A už spí až do rána. (6.5.2005, 
Kori) 
27 Vysokoškolská skripta- Dómové, Milena Htibschmannová 
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Velmi důležitou roli zastávají u bystranských Romů 

přechodové rituály. Prvním přechodovým rituálem je křest. 

Symbolizuje přijetí nového člena do života, do nového světa. Před 

křtem je novorozeně vystaveno nebezpečí, které na něj číhá 

v podobě nečistých sil, které mohou novorozeněti uškodit. 

Dalším významným přechodovým rituálem je pohřeb. Bývá 

zvykem alespoň jeden den vartovat u zesnulého. V dnešní době se 

chodí za zesnulým do domu smutku anebo se vartuje u jeho fotky a 

zapálených svíček. Při vartování se vypráví různé histroky, 

hádanky a vtipy. Bystranští Romové věří, že když člověk umírá, 

chodí ho navštěvovat ostatní zesnulí členové rodiny, aby ho mohli 

připravit na cestu pr 'aver svetos- na jiný svět. Pozůstalí také 

vypravují nebožtíka na cestu na jiný svět. Dávají mu do rakve věci, 

které měl dotyčný rád. Bystranští Romové věří, že pokud by ho na 

cestu řádně nevybavili a nedali mu do rakve jeho oblíbené věci, 

mohl by se pak vracet zpět na zem. 

1.2.4 Ochrana před nečistými silami 

U Romů se setkáváme s fenoménem romských jmen. Jak píše 

Milena Htibschmannová, aver nava (druhá jména) dříve sloužila 

k ochraně před nečistými silami?8 V bystranské komunitě má 

téměř každý mimo oficiálního jména ještě jméno romské, kterým 

ho ostatní členové komunity oslovují. V Bystranech se užívají 

romská jména typu: Kalo (Černý), Kal'i (Černá), Bange čhanga 

(Křivé nohy), Thulo nakh (Tlustý nos), Mačho (Ryba), Vuš (Ret), 

28 Milena Hiibschmannová, Šaj pes dovakeras- Můžeme se domluvit,Univerita Paleckéo 
v Olomouci, Olomouc 2002: ,,Aver nav má ochrannou funkci, komunikuje-li člověk 
s aver svetos, s jiným světem. Pojem jiného světa je velice běžný v romských pohádkách. 
Zde vystupují dokonce trin sveti, tři světy, obdoba indického tin lok.( ... ) V hinduistické 
filozofii je koncept tří světů propracovaný a hranice mezi nimi jsou jasné. Za tisíc let, 
které Romy dělí od jejich indického zázemí, se hranice tří světů rozkmitaly, znejasněly, 
ale jasné zůstává jedno: existuje svět sil, kterými člověk nevládne. Jsou buď devlikane, 
božské, čisté. (Je to snad indický svět Dévů, božských bytostí?). Anebo jsou bižuže, 
nečisté. (Snad indický svět démonú?). A komunikaci s nimi by se měl člověk, obyvatel 
tohoto světa, vyhýbat.( ... ) A kryje se podobným způsobem jako před komunikací 
s nebezpečnou, mocenskou, neromskou společností: matením stop, zneprůhledněním 
identity, jiným jménem- aver nav." 
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Melal'i (Špinavá) atp. V bystranské komunitě se romská jména 

hojně užívají, avšak podle mých konzutantů jim není přičítána 

ochranná funkce. 

"Mezi nečisté síly z jiného světa patří nemoci. Ani ony se nesmějí 

nazývat pravým jménem, aby se nepřivolaly. Epilepsii se říká 

někde oda nasval'ipen, "ta nemoc", někde jen oj a, "ta". Jinde 

nalačho nasval'ipen, nedobrá nemoc. "29 V Bystranech se tato 

kryptonyma nezachovala. Například epilepsii se říká buď 

epilepticko zachvati (epileptické záchvaty), nebo pokud je tato 

nemoc způsobena přísahou, nazývá se čhivkerelleha (hází s ním), 

chučkerelleha (poskakuje s ním). 

Se specifickou ochrannou proti chorobám jsem se 

v Bystranech nesetkala. "Jekhvar kamel o De! te mukel nasval'ipen, 

našťi tu ochrajines ňisoha, na, našťik. ,ao 

29 Tamtéž 
30 Jakmile chce jednou Bůh seslat nemoc, nemůžeš se ničím ochránit, nejde to. 
2005-10-24-01, Margita H. 
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2. Přísahy - nemoci vzniklé vlastním zaviněním (porušením 

přísahy) a jejich léčba 

2.1 Typy přísah 

"V náboženském smyslu je přísaha považována za slavnostní a 

veřejné odvolání k Bohu jako svědectví pravdivosti určitého 

výroku (asertorická přísaha) nebo jako záruka pravdivosti určitého 

příslibu (promisorická přísaha)."31 Tato definice trefně vystihuje 

taktéž rozdělení přísah v rámci bystranské komunity, kde se 

setkáváme s těmito dvěma hlavními fenomény přísahy. Za 

asertorické přísahy můžeme považovat tzv. přísahy obřadne2 (lel 

vera). Naopak promisorickými přísahami lze označit tzv. běžné 

přísahy (thovel vera), které bývají součástí většiny narativních 

vyprávění či běžné komunikace v rámci každodenních situací. 

Výjimku tvoří přísahy, které se týkají zbavování se špatných 

návyku. Spadají pod obřadní přísahy, jsou to však přísahy 

promisorické. 

2.2 Obřadní přísaha a její využití v rámci komunity 

K vykonání obřadní přísahy dochází při určitých rozepřích 

mezi bystranskými obyvateli, které se vztahují k nějakému činu, 

jenž se vymyká daným normám ve skupině. Obřadní přísahy se 

konají také při příslibech věrnosti (přísahají ženy) a při přísahách 

sloužících ke zbavování se návyků, které jsou za hranicemi 

přijatelného chování (hraní automatů, alkohol), kdy hlavními 

aktéry přísahy jsou muži. 

2.2.1 Řešení sporů obřadní přísahou 

31 Franz Koenig, Lexikon náboženství, 1994 
32 Toto označení mi připadalo nejvhodnější, jedná se však pouze o operativní 
termín, který jsem si sama zvolila. 
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Pokud dojde k situaci, kdy se někdo dopustí činu vymykajícího 

se běžným normám a není známo, kdo tento čin spáchal, přichází 

na řadu obřadní přísaha. Tímto činem bývá například krádež nějaké 

cennosti. Pro ilustraci zde uvádím úryvek z rozhovoru, ve kterém 

jedna má konzultantka uvádí příklad, kdy se chodí přísahat. 

"Vareko phenel, hoj čordžom love, hi a me man na il'om ola love he 

samas buter džene akana sam, hi a tumenge vareso našl'ol. No a 

tumen phenen, hoj džan pre vera. Kavka a akana amen sam adaj 

savore džene, na? Ta džas savore, jekh dženo musaj amendar te 

il'as akana he na džanen ko. Napriklad me šaj il'om abo }oj, chocko 

šaj lel. No a akana amen musaj te džas pre vera, no. No a imar }oj 

džanel, hoj kas te de! vera, imar jo} čujinel, ko il'as ko na. Mušines 

te prisahinel kijo Deloro, hoj či il'al. "33 

Obřadní přísaha nahrazuje v takovýchto situacích funkci jakési 

lokální soudní instituce. V rámci komunity je přísaha brána velmi 

vážně, proto v častých případech ani k samotné přísaze nedojde a 

viník se raději přizná, než aby podstoupil křivou přísahu a tím na 

sebe přivolal možné sankce. 

2.2.2 Přísahy věrnosti 

Obřadní přísaha se využívá také při slibech věrnosti. Slibu 

věrnosti se dožaduje muž u své ženy. Důvodem těchto slibů bývá 

delší manželův pobyt mimo komunitu (např: výjezdy za prací), kdy 

žena přísahá svému muži věrnost a oddanost. Přísahu žena pronáší 

takto: "Solacharav, hoj s ar džas het, kim ča tuha dživava, kim ča 

tuha avava, kim na merava, pal tute ňič na kerava. "34 Tato přísaha 

je jakousi pojistkou muže, jež mu zajišťuje manželčinu věrnost. 

33 Někdo řekne, že jsem ukradla peníze, no a já jsem ty peníze nevzala a bylo 
nás více pohromadě jako je nás teď, no a vám se něco ztratí. No a vy řeknete, že 
půjdete přísahat. Takhle a teď jsme tady všichni, že? Tak půjdeme všichni, jeden 
z nás to musel vzít a teď nevíte kdo. Například jsem to mohla vzít já nebo ona, 
kdokoli to mohl vzít. No a teď musíme jít všichni přísahat. No a ona (obřadnice) 
už ví, koho má na přísahu vyzvat, ona to již vycítí, kdo to vzal nebo ne. Musíš 
přísahat k Ježíšovi, jestli jsi to vzala. (14.1 0.2004, Ul' a) 
34 Přísahám, že jak odejdeš, dokud s tebou budu žít, dokud jen s tebou budu, 
dokud nezemřu, nic za tvými zády neudělám. (2005-10-25-03, Kori) 
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K obřadní přísaze bývá žena také vyzvána, pokud ji muž 

podezřívá z nevěry. Jestliže má žena čisté svědomí, podstoupí tuto 

přísahu bez obav a maželovi tím dokáže, že mu je opravdu věrná. 

2.2.3 Přísahy zbavování se zlozvyků 

Tyto přísahy podstupují hlavně muži a to ti, kteří bojují 

s nějakou závislostí (gamblerství, alkohol). Při obřadu slibují, že se 

tohoto návyku vzdají. Místní léčitelka mi vyprávěla o jednom 

muži, který chtěl, aby mu udělala džungal'i vera (nečistou přísahu). 

Tento muž trpí závislostí na automatech a podstoupením přísahy se 

chtěl této závislosti zbavit. Při obřadní přísaze mu bylo řečeno, že 

pokud přísahu nesplní, bude si sám sobě způsobovat řezné rány 

nožem, což se po porušení přísahy stalo. Pro ilustraci zde uvádím 

úryvek z vyprávění o tomto muži. "No he jo} pal mande phirlas he 

leskri daj pal mande phirlas. Ča de, mri čhaj, ča de les vera- de les 

vera, bo phenel, but love prehrajinel. No ta me phenav, na 

hoj te vareso pes ačhola, hoj pre mande t 'avel. No lil'as obrazis, 

gejl'as pre vera, tele sar e bitovka, kodej palal ode} les diňom vera. 

??: Avri? 

Avri, avri. Na šmejinel andro kher. Avri les diňom vera. No mek 

jov lil'as e čhuri andro vas, avka !a čhuraha vera lelas a phenav: 

"šun, te pes tu ke vareso ačhola, pre man de ma ker, dikhes, kaj me 

tut na kamav vera te de! naši! u, deha tu tut korkoro vera ". Phenel: 

"na, deha tu man vera. " Sa pre mande, hoj me te les dav vera, no 

ta me les diňom. Te na splňineha kaja vera, ta kala čhuraha, tut 

korkoro čhingereha, he korkoro tuke ubližineha tire celoske, avka 

has. lov pes čhingerlas, o bloki phagerlas, savoro sa andro kher. 

No, phenav, kampolas tuke kada, Kalo, kaj kavka mačolas he ta me 

imar leske pro jakha na sikhavavas. Me aňi kodej na džavas, kaj les 

chudelas e vera. Kavka napriklad, bo jov pes čhingerlas, kavka 

čhingerlas. Odoj hin andri- andre Anglija he kada kerel. 

??: Furt kada kerel? 
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Furt. Kecivar mačol. Sar nane mato, ta na. Ča sar mato, akor pes 

čhingerel. Kola vlastna čhuraha furt, a ča furt Ia čhuraha, bo jo v 

avka lil'as Ia čhuraha vera, no ta avka pes čhingerel, kerel. La 

romňaha na dživel. "35 

Tento způsob obřadní přísahy není zcela běžný. Aktéři 

většinou slibují před svatým obrazem Bohu a panence Marii, že se 

vzdají určitého návyku, avšak nevyžadují nějaký určitý trest za to, 

pokud slib nedodrží. V tomto je přísaha, kterou provedl Kalo, 

neobvyklá. 

2.2.4 Magický rituál 

Obřadní přísahy vykonává (de! vera) v Bystranech Kori. 

Pokud někdo požaduje z jakéhokoliv důvodu obřadní přísahu, musí 

jít nejprve za touto ženou a požádat ji o vykonání obřadního rituálu. 

Poté, co Kori souhlasí s provedením obřadní přísahy, zaplatí 

žadatel menší poplatek za přísahu. Většinou se platí 100 až 200 SK. 

Obřad probíhá venku na kopci u kříže před zraky ostatních 

členů komunity. Aktéři přísahy musejí před obřadním rituálem 

dodržovat určitá pravidla, aby byla přísaha účinná. "Mušinel tut 

čiste svedomi te avel, na šmejines paňi te pije!, na šmejines te cha!, 

na šmejinel tute čata avel andro ba/a, vobec ňič, čisto a do pol 

pasa čhiďi tele, no avka šlu- šlubines kijo Dei, ke paňenko 

35 No tak i ona za mnou chodila, jeho máma za mnou chodila. Jen mu dej, dcero 
moje, dej mu přísahu, protože povídá, hodně peněz prohraje. No tak já povídám, 
ne aby se pak něco stalo a mně by něco bylo. No vzal obraz, šel přísahat, dole 
jak je bytovka, tam jsem mu vzadu udělala obřadní přísahu. 
?? Venku? 
Venku, venku. Nesmí se dělat v domě. Venku jsem mu udělala přísahu. No a 
ještě vzal nůž do ruky, takhle s nožem přísahal a já povídám: "poslyš, když se Ti 
něco stane, na mě to nedělej, vidíš, že já Ti nechci takhle násilím přísahu dát, 
uděláš si ten obřad sám." Povídá: "ne, ty to uděláš". Všechno bylo na mně, ať já 
to udělám, tak jsem mu přísahu dala. Když tento slib nesplníš, tak se tímto 
nožem sám budeš řezat, sám si budeš ubližovat, tak to bylo. On se řezal, okna 
rozbíjel, všechno rozbíjel v domě. No, povídám, měl jsi tohle zapotřebí, Kalo. 
Když se tak opíjel, ani jsem se mu nešla na oči. Ani jsem tam nešla, když ho 
přísaha dostihla. Tak například, protože se řezal, takhle se řezal. A dělá to i 
v Anglii. 
?? pořád to dělá? 
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Marija "36 Ten, kdo žádá po někom přísahu, sám dozírá na to, aby 

přísahající tato pravidla ráno dodržel, nic nejedl, nepil, nemyl se, 

nečesal se či nekouřil. 

Přísaha vždy probíhá v brzkých ranních hodinách (kolem páté 

až šesté hodiny ráno). Ke kříži se přinese svatý obraz, před kterým 

klečí přísahající, jenž musí být do půl pasu svlečený. Přísahu 

nejdříve předříkává Kori, přísahající ji pak po ní opakuje. Přísahá 

se buď k Bohu, panence Marii nebo ke zlým duchům a k čertům. 

2.2.5 Magická -ochranná moc dřívka (kašt) 

Pokud jde někdo přísahat s úmyslem slib nedodržet nebo podat 

křivou přísahu, může mu pomoci magická moc dřívka. Když si 

přísahající vloží do úst kus dřívka, přísaha neplatí, protože všechna 

zlá moc jde do dřívka, a tím pádem se přísahající vyhne sankcím za 

křivou přísahu. " Tu oda vecos kerdžal a les vera, tak thoves tuke 

andro dand kaš, les vera. Pal e vera poručines. (. . .) Poručines koj a 

vera sa pro kaštoro a čhives avri andal o muj. Kada džanav, hoj 

pes kerel. Adaj te ochraňinel pes pal e vera. Kaš hin tut he lačho he 

nalačho, bo sar e choroba zaklopines tak hino perdal tule 

nelifeder, bo o kaš pre peste lel savore chorobi a hinke sar les vera 

a thoves tuke o kaš andro dand a pal'is čhives les avri andal oda 

dand, tak poručines koj a vera, s a pre koda kaš (. . .). "37 

V Bystranech se hodně mluví o jednom muži, jenž ochrannou 

moc dřívka při obřadní přísaze využil a tím se vyhnul sankcím, jež 

křivě přísahajícího člověka postihují."He o dad lil'as vera, diňas les 

Pořád, pokaždé když se opije. Když není opilý, tak ne. Jen když je opilý, tak se 
řeže pořád tím svým nožem, protože tak to slíbil, tak se řeže, tak to dělá. S ženou 
nežije. (2005-1 0-25-03, Kori) 
36 Musíš mít čisté svědomí, nesmíš pít, nesmíš nic jíst, nesmíš mít ani sponu ve 
vlasech, vůbec nic, čistá a do půl pasu svlečená. No tak přísaháš k Bohu, 
k panence Marii. (2005-10-27-01, Lída H.) 
37 Ty jsi tu věc udělala a přísaháš, tak si vložíš do úst dřívko a přísaháš. Tu 
přísahu poroučíš celou na dřívko a pak dřívko vyhodíš. Tohle vím, že se tady 
dělá, aby se ochránilo před přísahou. Dřevo máš dobré i špatné, protože když 
zaklepeš (pozn.na dřevo) nemoc, tak to je pro tebe nejlepší, protože dřevo na 
sebe bere všechny nemoce a když si zase dáš do zubu dřívko a přísaháš a pak ho 
vyndáš z toho zubu, tak poroučíš celou přísahu na to dřívko( ... ) (6.5.2005, 
Irenka H.) 
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e daj vera, bavinelas au tomata, jov našťik preačholas o au tomata 

te bavinel. E daj les ke phenel, jov furt prehrajinlas but love, 

phenlas leske e daj: na dživav tuha, ži kim na les vera, hoj na 

bavineha automata! O dad phenel: Lačhes, džava tuke tosara vera. 

Tak kim mr- e daj ušt'elas tosara upre, imar jov thovelas andro mu} 

kašt, avka džalas vera te lel. Pre koj a vera na has platno, so jov 

l l b ' h dv d ' "38 e as vera, o zmar t o zas an ro mu]. 

2.2.6 Sankce za křivou přísahu 

V Bystranech Romové věří, že pokud někdo křivě přísahá, 

bude potrestán. Trestajícím je beng (čert, zlý duch). Tresty, které 

dopadají na křivě přísahající, mají podobu nemocí. Nejčastější 

nemoc způsobená křivou přísahou jsou záchvaty- čhivkerelleha, 

chučkerelleha (hází to s ním, skáče to s ním). "Napriklad, narvinel 

tuha, ňektore- ňektores hin nervove, ňektores hin kaj se Jej s, no hoj 

čhivkerelleha. Na has či peske rada de! korkoro. Napriklad te bi 

murdarlas le dženen andro kher. No ta džav, chuden o murša, 

peken les andre phuv, no h 'avka chuč- čhivkerel le muršen, le 

manušen pal peste, b 'oda pf, pf, lačhe manuša leha bučí keren, 

oda na korkoro "39 

Trest za křivou přísahu se nemusí projevit hned. Onemocnění 

se může dostavit po měsíci, po půl roce nebo dokonce až po roce. 

"Kas ke naučinkinel e vera, thovel vera a na kerel od a, nasplňinel 

oda. No a perel oda časos oj a hodzina, so tut perel upre. No a imar 

pal oda napadňinel- napadňinel varekaske vera, džanes, tak sar 

koše!, s ar thovel vera, avka pes ač hol.( .. .) No al'e od a pes les ke 

opakinel furt. budz kadi tri mešiace abo kadi pol roka abo berš 

38 I můj otec přísahal, máma ho poslala, hrál totiž automaty, nemohl je přestat 
hrát. Máma mu říká, on pořád prohrával hodně peněz, máma mu říkala: nebudu 
s Tebou žít, dokud neodpřísáhneš, že nebudeš hrát automaty! Táta říká: Dobře, 
ráno Ti půjdu přísahat. Tak než máma ráno vstala, už si dal do pusy dřívko a tak 
šel přísahat. Ta přísaha neplatila, co on odpřísáhl, protože už si to vložil do 
úst.(2004-16-12-0 1, Ul' a) 
39 Například, jsi nervózní, někteří mají nervové (záchvaty), někdo je má takové 
silné, no že to s ním hází. Sám si nepomůže. Například by i zabil lidi v místnosti. 
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podl'a toho, hoj kaske učinkinel oja vera, džanes a kaske 

naučinkinel, šaj avel tel o čhon, tel o duj čhon, tel o trin čhon šaj 

imar oja vera. "40 Neexistují pravidla, která by určovala, koho trest 

za křivou přísahu stihne a kdy. Vyšší moc je nevyzpytatelná, proto 

se může stát, že někoho trest za křivou přísahu nestihne, naopak 

někoho stihne trest ještě v tentýž den, kdy přísahal a někoho stihne 

onemocnění třeba po měsíci. Důležité nejsou sankce samy o sobě. 

Významné je především spojení s transcendentálními silami, ke 

kterému během obřadní přísahy dochází. Vědomí komunikace 

s vyšší mocí vzbuzuje mezi bystranskými Romy náležitý respekt a 

k instituci obřadní přísahy vzhlížejí s úctou a pokorou. 

2.2. 7 Léčba nemocí způsobených křivou přísahou 

Jestliže u někoho propuknou po přísaze záchvaty ( chudel les 

vera), musí se provést obřadní rituál, aby se dotyčný uzdravil. 

Léčebný rituál vykonává táž léčitelka, která provádí rituály při 

obřadní přísaze. Zde uvádím popsaný průběh léčebného rituálu. 

,,Adaj imar but vera lil'e. Te ole manušes chudel napriklad 

pharavav pre leste oda gad, so hin pre leste ča o gad, cholov na 

musaj. Ča o gad, lav karfin, čokanos a lidžav pal o ... dikhes, od a 

na šmejinav avri te phenel, na phenav, na phenav tuke kada. Na 

šmejinav tuke kada te phenel avri, oda nalačhes. Oda ča majinav 

me korkori te džanel kalestar. Račik lidžav het oda vecos dur, kada 

tuke šaj phenav, lidžav dur, kajme džanav.Man de!, hoj te lidžav a 

preačholles. "41 

No tak jdu, muži ho chytí, hodí s ním o zem, no tak pohazuje s muži, lidi má na 
sobě, protože to tfuj tfuj dobří lidé mu pomáhají, to ne on sám. (9.2.2005, Kori) 
4° Komu neúčinkuje přísaha, zapřísahá se a pak to neudělá, nesplní to. No a 
přijde ten čas, ta hodina, co na Tebe padne. No a po tomhle už dostihne, dostihne 
někoho křivá přísaha, víš, tak jak kleje, jak se zapřísahá, tak se pak stane. No ale 
to se mu pak stále opakuje (záchvaty, pozn.autorky). Buď každé tři měsíce, nebo 
každý půlrok nebo rok, podle toho, jak komu ten trest účinkuje, víš a komu 
neúčinkuje, může už trest přijít během měsíce, dvou nebo tří měsíců. (2005-1 0-
26-02, Verona) 
41 Tady již mnoho Romů přísahalo. Když to toho dotyčného člověka chytne, 
roztrhnu na něm například tu košili, co má na sobě tak jenom tu košili, kalhoty se 
nemusí, jen košili. Vezmu hřebík, kladivo a nesu to k ... vidíš, to nesmím 
vyzradit, nepovím, nepovím Ti to. Nesmím Ti tohle vyzradit, to není správné. O 
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Důležité je tedy na postiženém člověku roztrhnout jeho košili. 

Při prvním nahrávání jsem se nedozvěděla, kam se košile odnáší, 

ale při druhém mi to Kori sama pověděla, aniž bych se na to 

dotazovala. "Ta o gad les, pharaves. Lidžas pašo kerestos 

____ vaj andre virbate tel o virbate, pal o dzevet virbi. Andre 

dzeviato majines te marel koda, koda vecos so kas- pre kaste 

chudel. Mares andre virba o karfin le čokanoha. Mares tut te na 

dičhol avri. Preačhol. "42 Setkáváme se zde s magickou mocí čísla 

devět. Košile musí být přibita právě až na devátou vrbu, aby byla 

léčba účinná. 

Takovouto léčbu záchvatů způsobených křivou přísahou 

provádí pouze tato žena a je povolávána hlavně v těžších případech 

anebo k lidem z rodiny. Uvádím zde pro ilustraci jeden případ, kdy 

ji zavolali, aby nemocného vyléčila. "Adaj jekhe romes leskre

lakre bibakre, le Marcinoskre, Ia Jrenakro Em i lis chudelas jej s. No 

a odoj has upreder petnact murša les chudenas, na denas leske 

ňiko rada, gejl'om me korkori, gejl'om me korkori andre, kerdžom 

les ke, preačhil'a les, ta kavka man počindža, andro baripen na 

džanelas, kaj te džal. A na denas leske murša rada, petnact murša 

has __ ko Macejis save murša a ňiko leske rada na delas a me 

leske diňom kada korkori. Te na ča muken les, len palleste tel o 

gad a me les kerava, mek džava het. No kim avl'om pale, imar le 

romes preačhil'a. No imar pal'is ňič leste nane ži adadžives. No ta 

kada hin vera. "43 

tom mám vědět pouze já sama. Večer odnesu tu věc daleko, tohle Ti mohu říct, 
odnesu daleko, kam vím já. Mě to dá, abych to odnesla a přestanou mu záchvaty. 
(9.2.2005, Kori) 
42 Tak vezmeš košili, roztrháš. Odneseš ke kříži nebo k vrbě, za devět vrb. 
Do deváté vrby bys to měla zatlouct, tu věc na kterou ho chytá (záchvat). 
Přitlučeš do vrby hřebík kladivem. Zatlučeš to, aby nebylo nic vědět a přestane 
to (nemoc). (6.5.2005, Kori) 
43 Tady měl jeden muž -Emil od Ireny- hodně silné záchvaty. No a tam ho drželo 
víc jak patnáct mužů, nikdo si s ním nevěděl rady, vešla jsem já sama, vešla jsem 
sama dovnitř, uzdravila jsem ho, nemoc zmizela a on mi tak zaplatil, že ani 
samou pýchou nevěděl, kam jít. A nevěděli si s ním muži rady, patnáct mužů_ 
bylo u Macejise, takoví chlapi a nevěděli si s ním rady a já jsem si s ním sama 
poradila. Jen ať ho nepouštějí, sundají z něj košili a já to udělám než odejdu 
pryč. N oj ak jsem se vrátila, záchvaty již ne měl. N o a až dodnes mu už nic není. 
No tak tohle je přísaha. (9.2.2005, Kori) 

23 



Když není léčitelka nablízku, léčí místní lidé záchvaty takto: "Te 

po prví raz he zbačinen, hoj džanen, hoj s 'oda. Raz dva pre lende 

pharaven o grati a po kraki ligenen, po kraki čhiven. No hoj imar 

duj tovar te na avel, hojte n 'avel, te hoj }on zbačinen, hoj koda hin 

veratar. Al'e te na zbačinen, hoj hin veratar he na pharaven pre 

lende o grati ta hin len furt koj a vera, furt len chudel. "44 

Léčebné rituály se shodují v tom, že v obou případech je nutné 

na nemocném roztrhnout košili a odnést ji pryč. Při tomto úkonu se 

nesmí člověk, jenž roztržené oblečení odnáší, podívat za sebe. Jak 

zmínila druhá konzultantka, je velmi důležité, kdy se začne takto 

nemocný člověk léčit. Pokud se hned při prvních záchvatech tento 

obřadní úkon neprovede, dotyčná osoba se již záchvatů nezbaví. 

Existuje ještě jedna alternativa, jak léčit falešnou přísahu. 

Konkrétně se jedná o přísahu týkající se slibu věrnosti. Pokud žena, 

slibující svému muži věrnost, slib nedodrží, dostihne ji trest za 

porušení přísahy. Jedna konzultantka mi vysvětlila, že léčba takto 

způsobených záchvatů se liší od léčby záchvatů za křivou přísahu. 

Tato informace není ověřena z více zdrojů, protože rozhovor s 

konzultantkou byl pořízen při jedné z mých posledních návštěv 

Bystran. "Tak normalňes zachvati, zachvati, chučkerel tuha, o calo 

ce/os. Pomoca tuke nane, kim bi na bešelas tuke pro mu} nanga 

bul'aha (. . .) Aňi deš džene te bi tut chudenas, tak pomoc tuke nane, 

kim kada na kerel tuke. Pro mu} nanga bul'aha musaj te džal, 

zagaruvel e vera, džanes. (. . .) Mušinel tuke te bešel nanga bul'aha 

pro muj a trin džene tut te chudel, no akor tut pomukel. (. . .) No, 

bo inakšeder bi tuf avlasfurt kada. No kavka zagaruvel, so 

šlubindžal, bo klamindžal. "45 Žena, jež mi vyprávěla o léčbě 

záchvatů tím, že si na obličej postiženého člověka musí někdo 

44 Pokud to napoprvé poznají, že vědí, co to je. Rychle na nich roztrhají šaty a 
odnesou je do křoví. No aby se to již po druhé neopakovalo, aby se to 
neopakovalo, pokud poznají, že to je z křivé přísahy. Ale pokud to nepoznají a 
neroztrhají na nich šaty, tak pak mají pořád ty záchvaty. (2005-1 0-26-02) 
45 Tak normálně máš záchvaty, hází to s tebou. Není ti pomoci, dokud by ti 
někdo nesedl na obličej nahou zadnicí. Ani kdyby tě deset lidí drželo, tak ti není 
pomoci, dokud ti tohle neudělá. Na obličeji se musí nahou zadnicí uschovat ten 
slib, víš. Musí ti sednout na obličej nahou zadnicí a tři lidé tě chytnout, no a 
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sednout nahou zadnicí, aby se schoval porušený slib, patří mezi 

telune Roma, se kterými jsem bohužel skoro nenahrávala. Mezi 

uprune Roma jsem se s touto metodou nesetkala. Je tedy možné, že 

tato metoda bývá používána pouze mezi telune Roma nebo je 

známa pouze v rodině, kde jsem nahrávala. Je třeba to ještě ověřit. 

Člověk, kterého postihl trest za křivou přísahu, by se neměl 

dívat na červenou barvu. Červená barva může totiž tyto záchvaty 

vyvolat, popřípadě je zhoršit. "Napriklad te ole manušes chudel ta 

jov na šmejinel kajso lolo te dikhel, bo naprikladjov phenel, kaj 

pre kada lol o hi no beng, hoj beng a jo v na kamel kada te dikhel s ar 

chudel e vera a napriklad a na šmejinel kajso lolo te dikhel, bo bi 

chvatinelas les a bi danderlas les avri. "46 Bystranští Romové 

spojují červenou barvu s ďáblem, který může jejím prostřednictvím 

postiženého člověka provokovat a tím zhoršovat jeho zdravotní 

stav. 

Moderní medicínu v těchto případech nevyužívají. "Šun, vera 

hin sostar, soske pre leste, pro manušeste perel. Napriklad 

nasplňinel e vera. No perel pre manušeste vera. Oda hin zachvat. 

Pre kada phenen zachvat, na vera kavka sar me- QQ_amen phenas 

romanes vera a gadžo phenel- dochtoris zachvat. No napriklad te 

les chudel vera ta nasplňindžas koda vecos, so lil'as vera paš o 

obrazis. No kalestar pes .e vera chudel. "47 Bystranští Romové věří, 

že pokud je někdo potrestán za křivou přísahu nebo nesplněný slib, 

může mu pomoci pouze obřadní rituál prováděný buď místní 

léčitelkou nebo někým jiným z osady. Lékařskou pomoc pro takto 

způsobené nemoci nevyhledávají, protože doktoři pravý důvod 

tehdy ti to přestane. No, protože jinak by se ti to stále vracelo. No takhle se 
schová to, co jsi slíbila, protože jsi to nedodržela. (2005-1 0-27-01, Lída H.) 
46 Například když to (nemoc způsobená křivou přísahou) dotyčného člověka 
chytne, on se nesmí dívat na nic červeného, protože on například říká, že ta 
červená je čert, že čert a on tohle nechce vidět, jak působí křivá přísaha a nesmí 
se na něco takového červeného dívat, protože by to popadnu] a rozcupoval. 
(9.2.2005, Kori) 
47 Poslouchej, přísaha je z toho- proč na člověka dopadá. Například nesplní slib. 
No a ten slib dopadne na toho člověka. To je ten záchvat. Tomuhle říkají 
záchvat, ne slib-přísaha jako já, protože my říkáme romsky slib a nerom říká
doktor říká záchvat. No například když ho dostihne trest, tak nesplnil tu věc, 
kterou slíbil před obrazem. No a z tohoto ho stihne křivá přísaha. (6.5.2005, 
Kori) 
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nemoci neodhalí, tudíž nemohou nemocné osobě pomoci. ,.,fon te 

varekas chudel, ta phenen pre kada zachvati, zachvati, al'e oda tiž 

veratar hin kada. Jan phenen pre zachvati o dochtora, al'e ve

veratar hin kada, hi. "48 

2.2.8 Lékařská diagnóza 

Podle studenta medicíny, se kterým jsem konzultovala takto se 

projevující záchvaty, by mohlo jít o epileptický záchvat typu grand 

mal, pro nějž bývají typické tonicko-klonické křeče kosterního 

svalstva a poruchy vědomí. Ty jsou způsobeny drážděním 

motorických oblastí mozkové kůry spontánně vznikajícími 

elektrickými výboji. 

Muži, kteří postiženého člověka drží, mohou z bezpečnostního 

hlediska představovat preventivní ochranu před případným 

poraněním člověka při pádu, ke kterému obvykle dochází. Záchvat 

většinou sám ustoupí při vyčerpání energetických zásob glukózy 

mozku. Při těchto křečových stavech je dle mého konzultanta nutná 

hospitalizace pacienta na neurologickém oddělení.49 

2.3 Běžná přísaha (te thovel vera) 

Romský výraz te thovel vera (zapřísahat) se používá velmi 

často v běžných komunikačních situacích. Kupříkladu pokud někdo 

chce dodat svému tvrzení patřičnou váhu, tak přísahá na své děti, 

na své příbuzné nebo sám na sebe, že to co říká, je pravda. 

Přísahání může mít například podobu nějaké kletby: kaj mire 

čhaven te chudel e poražka, te cigaňinav. 50 

Zapřísahání se také užívá v situacích, kdy dotyčná osoba něco 

po někom požaduje a ten to odmítá udělat. V takovém případě se 

48 Oni, když někoho postihne (přísaha), tak říkají, že jsou to záchvaty, záchvaty, 
ale je to způsobeno přísahou. Doktoři říkají, že jsou to záchvaty, ale je to 
z přísahy, no. (2005-1 0-26-02, Verona) 
49 Josef Kouba, student 5.ročníku medicíny, osobní komunikace únor 2006 
50 Ať moje děti trefí šlak, jestli lžu! 
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daná osoba může začít zapřísahávat, a často tak dosáhne 

požadovaného výsledku. Osobně jsem takovouto situaci zažila, 

když u mě byla návštěvě jedna bystranská přítelkyně. Zůstala u mě 

několik dní a když odjížděla, na autobusovém nádraží mi sdělila, že 

mi nechala nějaké peníze pod polštářem. Řekla jsem jí, že si od ní 

žádné peníze nevezmu, načež mi odpověděla: ,,Jmar thodžom pre 

miri daj vera a te tuf na leha ole love, }oj avla nasval'i. "51 

Pro ilustraci zde uvedu ještě úryvek z rozhovoru, kde Kori 

vypráví o svém zapřísahání a jeho důvodech. "No ta thodžom vera 

fejs džungal'i. Me la čhaha duma na dav. Miraha. Imar kajci berš 

upreder dvacet roki. (. . .) Maravas man !aha. No al'e kavka !aha 

duma dav: Me lel. No al'e kavka Iake na phenav: Le, čhaje. (. . .) 

Cirdahas amen balendar, kaj phendžas mange džungales a me 

solachardžom, hoj na dava !aha duma, džanes. 

??: No a ta šaj tumen zrušinen, na, oja vera, na? 

Nane manjilo, bo imar kajci berš ta čafurt zvikos hin man. Me lel. 

Na dav !aha duma. Na phenav Iake pro nakh mri čhaj. Aňi jo} man 

ovo lk k "52 na vzczne av a, mamo. 

2.3.1 Bater, bater pro kašt, pro bar 

Tato zaříkávací formule se dříve hojně používala jakožto 

ochrana před zlými silami. 53 Tento výraz můžeme také najít 

v romských pohádkách. 

V Bystranech se tato formule zachovala v podobě dětské hry, 

jíž tamní Romové nepřikládají velký význam. Mimo dětských her 

se výjimečně používá v případech, kdy někdo někoho začne 

51 Už jsem přísahala na svou maminku a když si ty peníze nevezmeš, tak 
onemocní. 
52 No zapřísahala jsem se hodně ošklivě. Se svojí dcerou nemluvím. Už je to 
tolik let, víc jak dvacet. Prala jsem se s ní. No a takhle se s ní bavím: Ať si 
vezme. No ale takhle ji neoslovím: Vezmi si, dcero.( ... ) Tahaly jsme se za vlasy, 
že na mě byla sprostá a já jsem přísahala, že už s ní nepromluvím, víš. 
?? No, tak múžete tu přísahu zrušit, ne? 
Na to nemám srdce, protože už je to tolik let, tak už jsem tak zvyklá- ať si 
vezme. Nemluvím s ní. Nepovím ji do očí, dcero moje. Ani ona mě tak 
neoslovuje, mámo. (6.5.2005, Kori) 
53 doc. PhDr. Milena Hiibschmannová, osobní komunikace, květen 2005 
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zapřísahat. " Tu man vičineha andre a me na kamava andre t 'avel 

vaj pal'enka te pije! vaj kajso vareso, na? A me phenav tu pre 

mande vera thoveha a me phenava: Me na džav, bater, bater po

pro mule me perel koj a vera, na pre mande. No, kavka. "54 Příklad 

situace, kdy někdo odmítá pozvání do domu nebo pálenku mimo 

jiné trefně vystihuje situace, kdy se zapřísahání používá. 

2.3.2 Ochrana před zapřísaháním 

Jako ochrana před nemocemi, které by mohlo zapřísahání 

způsobit, slouží promluva s Bohem a podstoupení obětního daru. 

Předmětem obětního daru jsou kovové mince. "Romanes, hoj 

romane furt zvikos me perel pro mule, me perel pro kašta vaj 

oferines dešet halere les vaj koruna. Thoves vera, no ta oferines vaj 

he paš o kerestos džas. Ake so thodžom vera, ake oferinav koruna, 

te na nasval'on aňi me aňi o čhave, ňiko. "55 

2.3.3 Sankce za křivé zapřísahání 

Trest za lživé zapřísahání se odvíjí podle toho, jak se osoba 

zapřísahala. Nejčastěji se takto přísahá na vlastní děti, na které je 

pak seslán trest v podobě nemoci. Takovou nemocí bývá často 

phosaviben (píchání), které se budu podrobně věnovat v následující 

kapitole. 

54 Když mě budeš zvát k sobě domů a já nebudu chtít přijít nebo pít kořalku nebo 
něco takového, že? No a já řeknu, ty mě zapřísáhneš a já řeknu: "Já nejdu, bater, 
bater na mrtvé nechť padne ta přísaha, ne na mě. Takhle. (6.5.2005, Kori) 
55 U Romů se pořád dodržuje zvyk "nechť padne na mrtvé, nechť padne na 
dřevo" nebo obětuješ deset haléřú nebo korunu. Pokud přísaháš, tak obětuješ 
korunu nebo jdeš ke kříži. Takhle jak jsem přísahala, takhle teď obětuji korunu, 
abych ani já, ani mé děti neonemocněly, nikdo. (6.5.2005, Kori) 
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3 Phosaviben 

3.1 Co je to phosaviben 

Z výpovědí bystranských Romů vyplývá, že se jedná o nemoc, 

která bývá často způsobena křivým přísaháním. A to jak přísahou 

před svědky (te lel vera), tak zároveň při mluveném projevu (te 

thovel vera). Thovav vera pre miro čhavoro, hoj poražka les te 

chudel, te akana cigaňinav. 56 Často se také používá zapřísahání 

s takovouto kletbou: kaj mire čhaven te phosavel, te kada nane 
v v 57 caco. 

Výraz phosaviben by se dal do češtiny přeložit jako píchání 

nebo bodání. V této práci ho však nebudu překládat a budu ho dále 

psát pouze v romštině. Když jsem se ptala bystranských Romů, jak 

by slovo phosaviben přeložili, nevěděli si s tím rady. Někteří říkali, 

že doktoři označujíphosaviben za zápal plic, s čímž však bystranští 

Romové nesouhlasí, protože příčina této nemoci je 

transcendentálního původu, tudíž se lékaři v takovýchto případech 

pletou a nejsou schopni postiženému člověku pomoci. "Šaj džaha 

he ko dochtoris, o dochtoris tuke phenla, kaj hin zapal perduški 

abo zapal pluc a zbitočňe o praški, androda manuš na vladinel, bo 

nekhošeder keren, b 'oda ča pre kada pes dživel dvacat čtiri 

hodzin. "58 

Podle paní Verony, která v Bystranech phosaviben léčí, rodiče 

často přísahají na své děti a klejí, což je také důvodem toho, že na 

phosaviben trpí spíše děti než dospělí. "Soske o daja vera thoven a 

na keren, na pačan o veri? Daktori daj koše! čhavores a leske 

napadňinel e vera a imar pes kada ačhol. Ta le, le čhavorenge pes 

56 Přísahám na své dět'átko, necht' zemře, jestli teď lžu. 
57 Ať moje děti píchá, jestli tohle není pravda! 
58 Můžeš jít i k doktorovi, lékař ti řekne, že to je zápal plic nebo průdušek a 
zbytečně prášky, v tom již člověk pozbývá sílu, protože to je nejhorší, co mohou 
udělat, protože na tohle se žije pouze dvacet čtyři hodin. (13.2.2005, Verona) 
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kada sigeder ačhol sar le dospelenge, bo o dospele, o dospele le 

čhavoren košen. "59 

Paní Verona je velmi moudrá a silná žena, která pomáhá 

úspěšně léčit phosaviben více než 30 let. Místní Romové Veronu 

jako léčitelku velmi uznávají. "Fejs pomožinav adaj le Romenge, le 

čhavorenge. Džan lenca ko dochtora, o dochtora phenen: "Není Ti 

ňič, to len zapal perdušky" a pritom hin les koda phosaviben a pre 

kada oda dochtora na rozuminen, miri daj man sikhadžas, me kada 

džanav a me adaj imar but l'udos, but l'udos imar zachrajindžom, le 

ternen, le phuren. Oda kada vetšinou pes ačhol te džas te sovel, 

pašl'os hore značku. Andre kada chudes te dichinel phares oda 

cale nakheha, le pašvarenca, te predichinel tut na de!. Oda 

nekhošeder, nekhošeder choroba kada hin. No pre kada peske 

majinen bari pozicija jeďiňe ča pro bokos te sovel. Šaj chudes 

veratar. Thoves vera, nasplňines oja vera. Ňektoreske napadňinel, 

ačhol pes leske. "60 Phosaviben je vedle záchvatů způsobených 

přísahou další nemocí, na kterou lékařská pomoc nezabírá. 

Důvodem je taktéž nadpřirozená příčina této nemoci, za kterou 

může kletba (košiben) či falešná přísaha (e vera). 

3.1.1 Verona a její léčitelské schopnosti 

V Bystranech je paní Verona jedinou osobou, která dokáže 

phosaviben vyléčit. Naučila se to ve svých osmnácti letech, když 

její dcera touto chorobou onemocněla. Poté jí její maminka 

zasvětila do magických praktik, kterými se toto onemocnění léčí. 

"A man e daj pre kada sihadžas, tak lil'as mačka andro vas a pro 

59 Proč se matky zapřísahají a pak to nedělají, nevěří v tresty přísah? Některá 
máma prokleje své děťátko a jeho stihne trest a už se to děje. Tak spíš se to stává 
dětem než dospělým, protože dospělí proklínají děti. (13.2.2005, Verona) 
60 Hodně tady pomáhám Romům, dětem. Jdou s nimi k doktorovi, doktoři 
řeknou: "Není ti nic, to je jen zápal průdušek." A přitom má tohle phosaviben a 
tomu tihle doktoři nerozumí. Moje maminka mě to naučila, já tohle umím a již 
jsem tady mnoho, mnoho lidí zachránila, mladých i starých. Tohle se většinou 
stává, když jdeš spát, ležíš na zádech. V tom se ti začne těžce dýchat a to celým 
nosem, žebry. Nemůžeš se nadechnout. Tohle je nejhorší, nejhorší nemoc. No, 
při tomhle by měli spát pouze na boku. Můžeš to dostat z přísahy. Přísaháš, pak 
tu přísahu nesplníš. Někoho si přísaha najde, stane se mu to. (13.2.2005, Verona) 
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oj a mačka, pro oj a mačka man sikhavelas duj džives. No a me pal e 

daj mušinavas te opakinel. Prvo jo} mange phenlas, no a me pal 

late opakinavas. No a pal'is e daj mange phenel: No a akana phen 

tu sar pes patrinel sar na, hoj či džanes. No a me lil'om ola mačka, 

bešl'am tele kavka duj džeňa pre phuv, e mačka maškar amende. 

__ amenge has kavka o čhanga, mange, la dake a ola 

mačkicaha kavka, kavka kerás. Sikhavel man e daj, phenav me. 

Phenellačhes. Tak e mačka soča Ia odkerdžom, Zuzko, gejl'as tel o 

hadžos. E mačkica mul'as. " 61 Paní Verona mě upozorňovala na to, 

že kočka, na které se magické praktiky učila, zemřela místo její 

dcery, která měla phosaviben. 

Když tedy někdo onemocní, okamžitě se dojde pro Veronu, 

aby nemocného uzdravila. Při léčbě jí pomáhá její nebožka 

maminka. "Manca ke rel e daj, miri daj, bo me kana džav te ke rel, 

imar mange avel, andro kana mange šepkinel, avka sar e daj pal 

ma terdžol a }oj mange Jej s pomožinel. Pal sako, pal sako kokam, 

kecikas ehin kada. He man vičinen te mindžar pol druhej, pre 

jeparat aven vaš mange, durkinen mange pro vudar abo pre bloka. 

Veron, av, ča dikh ole čhavores abo Ia čhajora. "62 Zesnulí

mulové a víra v ně, mají v bystranské komunitě své místo. Mulové 

chodí navštěvovat své blízké, mají schopnost uzdravovat

sast'arel, ale i způsobit nemoc- nasval'arel (těmto schopnostem 

mulů bude věnována jedna z kapitol). 

V případě paní Verony je tomu tak, že její maminka se s ní 

účastní léčebných rituálů. O její nebožce mamince se v Bystranech 

hodně vypráví. Zemřela totiž velmi neobvyklým způsobem. 

61 Mě tohle naučila máma. Vzala kočku a na té kočce mě to dva dny učila. No a 
já jsem musela po mámě opakovat. Nejdřív to řekla ona a já jsem to po ní 
opakovala. No a potom mi máma povídá: "No a teď to řekni ty, jak se patří, jestli 
to už umíš nebo ne." Tak jsem vzala tu kočku, sedly jsme si obě na zem, kočka 
byla mezi námi._ měly jsme takhle nohy, já, máma a s tou kočkou jsme takhle 
dělaly. Máma mi ukazuje, já odříkávám. Dobře, povídá. No a ta kočka, hned jak 
jsem skončila, Zuzko, šla pod postel. Ta kočička umřela. (13.2.2005, Verona) 
62 Máma se mnou léčí, protože já když jdu léčit, už ke mně přichází, do uší mi 
šeptá, tak jako máma při mně stojí a ona mi hodně pomáhá s každým, 
s kýmkoliv, kdo má tuhle nemoc. Volají mě hned i v půl druhé, o púlnoci pro mě 
přicházejí, klepou mi na dveře nebo na okno. Verono, pojď, podívej se na synka 
nebo na dcerušku. 
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Vypráví se příběh o tom, že manžel jí těsně před smrtí řekl, že za 

rok si pro ni přijde. Přesně rok po jeho smrti zemřela. Mezi 

bystranskými Romy se povídá: "ta hoj lakra da Ia- lakro rom 

tasadžas. Hoj na mul'ahas, al'e tasadžas Ia, bo rado Ia dikhelas. "63 

Mulové jsou v Bystranech pevnou součástí romské kultury. Jsou 

jim přisuzovány určité magické schopnosti, kterými mohou svým 

blízkým pomáhat (například Verony maminka) nebo pokud jsou 

mulové z nějakých důvodů rozhněvaní, naopak mohou člověka 

potrestat. 

3.1.2 Rituál s magickými praktikami 

K vyléčení phosaviben je třeba řádně vykonat magický rituál a 

neopomenout žádnou z léčebných praktik, aby byla léčba účinná. 

Paní Verona mi vyprávěla o průběhu rituálu v souvislosti s jednou 

holčičkou, kterou se jí podařilo zachránit. Pro ilustraci zde uvádím 

celou část rozhovoru. " Gel'om mange andro gav ča kavka pre 

!ovina. Phenav,fejs man šuťarlas s ar gel'om. (. .. ) Imar e !ovina 

pijl'om avri, hi, imar pijl'om avri a terdžuvav kavka a vareko manca 

pal o dumo te chudlehas kavka he ži ko vudar man avri ciskinel, 

ispidel. (. . .) imar jon pal mande prastan andro gav, hoj t 'avav. (. . .) 

Imar me odoj ajon phenen: raz dva, raz dva! Phenav: He man 

akana andre karčma vareko avri čhide he phenav: Pal o dumo man 

ispidel khere, oda e daj. "64 V této části zmiňuje Verona opět svou 

maminku, která ji začala upozorňovat, že se musí vrátit domů. 

Onemocněla totiž Verony neteř, vnučka její maminky. 

První částí rituálu je smíchání moči, která by měla být od otce 

nebo matky nemocného dítěte, s hlínou. Hlína se musí nabrat vždy 

ze čtyř venkovních rohů domu. Při nabírání hlíny doprovází 

63 Tak, že její mámu uškrtil její muž, že by bývala nezemřela, ale uškrtil jí, 
protože jí měl rád. (6.5.2005, Kori) 
64 Šlajsem si jen tak do vesnice na pivo. Jak jsem šla, hodně mi vyschlo v krku. 
Už jsem pivo vypila, ano, už jsem pivo vypila a stojím takhle, někdo mě zezadu 
jakoby chytil a takhle až ke dveřím mě tiskne, strká. Oni už pro mne běží do 
vesnice, abych přišla. Už jsem tam dorazila a oni říkají: rychle, rychle! Říkám, 
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léčitelku vždy otec nebo matka postiženého dítěte. Při sbírání hlíny 

se nesmí nikdo za sebe podívat a léčitelka i jeden z rodičů se musí 

pokřižovat. Mimo to opakuje Verona zaříkavací formule. Své 

zaříkávaní nesmí nikomu prozradit, protože poté by již nebylo 

léčení účinné. "Avav khere, dikhav pre čhaj, imar pro hadžos 

pašl'ol, imar belavo, imar o nehti Iake belave. Imar kole Iake, kole 

parne predal o mu} avel avri. Dikhav Iake pro pindre, pro nehti. 

No, phenav, imar na chibinlas Iake but. Raz dva, raz dva phenav: 

Dža a raz dva muter, te mange prebačinel o Marcinos, dža, raz dva 

muter. Lil'om andro vas e čhuri, lil'om o poharis le mutereha. Avri 

gej l'om, pal o štar kuti upre čik kidl'om, pregindžom. (. . .) Visa pro 

poharis, pro muter, pre čik so kidl'om upre, križos čhindžom, pre 

mande pale križos, al'e hoj ča sar avral džav andal o kher pre 

mande, pal mande na šmejinav te dikhel. A pritom me musaj manca 

t 'avel budz lakri daj abo lakro dad, le roďicenca avri pal o kuti 

upre te kidel, najšťik aňi }on pal peste te dikhel (. . .)Jo v, akana pre 

mande majinav te čhinel kerestos, jov avri andal o kher džal, čhinel 

pre peste križos. "65 

Při vykonávání těchto magických praktik je velmi důležité, aby 

léčitelka i rodiče dítěte zachovali chladnou hlavu. Jak uvádí 

Verona, nesmí ani ona, ani rodiče to nemocné dítě litovat. Pokud 

by někdo z nich dítě litoval, léčba by ztratila na účinku. "Mek ča 

me sar pomožinav, sar me kerav, me na majinav ale čhavores abo 

la čhajora abo le manušes te sajinel.(. . .) Avka mange Jej s pharo, 

al'e sar kada phosaviben kerav, ta ňič. Oda na majinav te sajinel. 

Aňi e daj aňi o dad, ňiko v rodzine na majinen te sajinel ale 

teď mě někdo vyhodil z hospody a zezadu mě strká domů. To byla máma. 
(13.2.2005, Verona) 
65 Přijdu domů, podívám se na holku, už leží na posteli, už je modrá, už má 
modré nehty. Už ji vychází ta- pěna od úst. Podívám se jí na nohy, na ruce. No 
už jí mnoho nechybělo. Rychle, povídám. Bež a rychle se vyčůrej, když mi 
Marcin promine, běž a rychle se vyčůrej! Vzala jsem do ruky nůž a sklenici 
s močí. Vyšla jsem ven, ze čtyř koutů jsem sebrala hlínu a zaříkávala jsem. 
Opačně jsem na sklenici, moč a hlínu udělala kříž, pak jsem sej á opět 
pokřižovala, alejakjenjdu ven, nesmím se dívat za sebe. A přitom se mnou 
musí jít ven buď její máma nebo její otec. S rodiči se venku sbírá hlína a ani oni 
se nesmí dívat za sebe. Teď bych se měla pokřižovat a on se také musí 
pokřižovat. (13.2.2005, Verona) 
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čhavores, bo te sajines ta na pomožinav, na kerav, na predžal 

leske. Avka sar ňič. He te najšt'i o dad e daj dikhel, no tak avri 

andal o kher čhivav.No a me korkori andre kerav, hojte oda 

čhavoro pes de!, hoj te pes de!, ehin godžaver. No phenav leske: 

Ma rov. Abo so. No imar kavkafeder te kerel, al'e sar cikno 

čhavoro hino, napriklad pije! čuči he e dcij Iake pharipen hin, ta me 

pre late, me Iake verejňe phenav: "No, ma saj in les akana, avka sar 

te bi na avlas ňič, hoj cudzo tuke hino, hoj nane tuke pal leste 

pharo." No a imar musaj čajoj kada he te kerel. "66 

Jak přesně Verona magicko-léčebný rituál vykonává, také 

nesmí vyzradit. Při kontaktu s nemocným dítětem, udělá dítěti na 

žebrech kříže ze směsi moči a hlíny, která byla předtím rituálně 

vytvořena. "No le čhavoreske pro pašvare ola čhuraha ale 

mutereha ola čikaha kerav. No sar oda čhavores kerav peť minut 

pal kada užarav, chudav man pale andre leste, oda pes kada kerel 

!rival, hinke dujtovar kerdžom, džav potreciraz, kerav. No pal oda 

imar o čhavoro imar na dichinel phares, imar lačhes leske hin, 

hino sasto. "67 

Završení riutálu již vykonávají sami rodiče. I tato část rituálu je 

podstatná. "Koda muter, so hin andro poharis, mušinel vlastno dad 

a te nane khere o dad, b 'oda časos hin khere e daj, tak e daj 

mušinel te džal andro oda paňi te čhivel, ko vubec na prechuťel, 

hoj na phirel paša!, hoj e jarka na prechut'el. Džanes o paňi, ča 

odoj majinel te čhivel. No sar čhivel prvi raz, čhivel: " V životce Ia 

ňigda ten 'avel ve jmeňe syna i ducha sveteho" Duj tovar pohotove 

66 Jen když zrovna pomáhám, když léčím, nesmím toho chlapečka nebo holčičku 
litovat. Tak je mi hrozně těžko, ale jak léčím tohle phosaviben, tak nic. To bych 
neměla litovat. Ani máma ani táta, nikdo v rodině by neměl to děťátko litovat, 
protože když ho lituješ, tak nepomůžu, neléčím, nepřejde ho to. Tak jakoby nic. 
A když se na to nemůžou rodiče dívat, no tak je vyhodím z místnosti. No a já 
uvnitř sama dělám tak, aby se dítě dalo, aby se dalo, je chytré. No řeknu mu: 
Neplakej nebo co. No a hned se to dělá takhle líp, ale jak je děťátko ještě 
malinké, například kojenec a matka je smutná, takja na ní- já ji veřejně řeknu: 
"No, teď ho nelituj, jak kdyby to nebylo nic, že je ti cizí, že ti není kvůli němu 
smutno." No a to už musí takhle jen ona udělat. (13.2.2005, Verona) 
67 No a tomu děťátku tím nožem s hlínou a s močí dělám na žebrech (kříž, pozn. 
ZZ). No a jak uzdravuju to děťátko, pět minut pak čekám, pak do něj jdu znova, 
tohleto se dělá třikrát, zase podruhé jsem tu udělala, potřetí jdu, dělám. No a 
potom už děťátko nedýchá těžce, už je mu dobře, už je zdravé. (13.2.2005) 
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s ar čhivav: "Ňigda v životce Ia te na avel ve jmeňe otca .. " Čhivav 

po tretcivar imar le pohariha a imar džal tele le paňeha a imar 

nane ňič. Imar sa hin spokoj nes, imar saste. "68 Pokud by byla ta 

moč vyhozena do potoka v místě, kde by to mohl někdo přeskočit, 

hrozilo by nebezpečí, že se nemoc vrátí buď tomu dítěti, a nebo že 

přejde na člověka, který potok v daném místě překročil. Voda zde 

hraje také důležitou roli a bývá využívána i při léčbě jiných 

nemocí. Symbolika vody zde poukazuje nejen na odchod nemoci 

z těla nemocného spolu s proudem, ale také na rychlost, s jakou se 

nemoc z člověka vytrácí . 

3.1.3 Přenesení nemoci na léčitelku 

Verona vypověděla, že jakmile dokončí léčbu, nemoc je 

přenesena na ní. Musí tedy vykonat rituál ještě jednou na sobě, 

avšak již nedodržuje všechny úkony, které musí být dodržovány při 

léčbě někoho jiného. "No, pre mande sa kidav.(. .. ) Ta imar me 

mange na mušinav te kerel le mutereha. Mange stačinel te kerel ča 

le vastenca. Le vastenca, džanav o križos te čhinel, sa. No a hoj ča 

pre savi sera les hin, pr 'oj a sera mange pale avel. Tak dakedi hin, 

dakedi nane. Sar hin Jej s phares, hin koj a vera andre, so chudel ale 

manušes, tak hi a soča kavka, ta na. Te nane e vera, al'e ča o 

phosaviben, ta na. "69 U Verony pak stačí vykonat pouze tu část, 

ve které se při léčbě využívá magická moc kříže. 

3.1.4 Obdarování léčitelky 

68 Tamtu moč, co je ve sklenici, musí vlastní otec, a když není doma otec, 
protože toho času je doma matka, musí to jít matka vyhodit do vody, kdo vůbec 
nepřeskočí, že nechodí okolo, že vůbec řeku nepřeskočí. Víš do vody by se to 
mělo vyhodit. No, když to vylévá poprvé: "Ať už to nemá nikdy v životě, ve 
jménu Syna i Duch svatého". Podruhé hned jak vylévám:"Ať už to nemá nikdy 
v životě ve jménu otce".Potřetí už to vyhazuju i se skenicí a už to odchází pryč 
s proudem vody a už není nic. Už jsou všichni spokojení, už jsou zdraví. 
(13.2.2005, Verona) 
69 No, všechno sbírám na sebe. Už si to nemusím dělat s močí. Stačí mi udělat 
jen rukama. Rukama, umím se pokřižovat, všechno. No a na jaké straně to má, 
na té straně to mám já. Tak někdy je, někdy není. Jakmile to jde hodně těžce, je 
uvnitř ta přísaha, co trestá toho člověka, tak ano a co jen tak, tak ne. Když v tom 
není přísaha, ale jen to phosaviben, tak ne. (13.2.2005) 
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Romové, které Verona vyléčila, ji něčím obdarují. Je to jakési 

poděkování a zároveň ujištění se, že se již tato choroba nevrátí 

zpět. Tento dar by se dal tedy nazvat obětním darem. "He te kada 

phosaviben kerav, ta na hoj me mangav le čore manušendar, kaj 

man čoro manuš te de! dvacet korun, dešet korun abo kava mange 

te cine! abo cigaretl'i mange te cine!. Me lestar na žadinav, al'e 

kada pes hjaba na kerel a te manuš mange obecinel, hoj na de!, no 

tak pale pes vracinel. Vracinel pes pale a imar ťažko so pes de! ale 

čhavores te- te zachraňinel, bo oda kijo somnakuno Deloro kada 

ehin. "70 

3.1.5 Pravidlo dvaceti čtyř hodin 

Nemoc phosaviben se musí léčit ihned, protože postižený 

může po dvaceti čtyřech hodinách zemřít. V Bystranech se stal 

jeden případ, kdy rodiče Veronu k nemocnému dítěti nezavolali. 

Přišli pro ní až druhý den, kdy již dítě umíralo. "Jooj, te man 

vičinel, oda le čhavores has tosarastar od osmej he mek mukl'as les 

cal o džives, cal o rat a tosara imar a jo} te man mek rač i k vičinel, 

Zuzko, b 'oda mek na avl'ahas dvacet čtiri hodzin, b 'oda ča mek ča 

tosara pes les ke začňindžas. 

?? Ta bi avl'ahas sasto. 

Tak hi, thovav les pro than. No, al'e teljekh sena, so bešas ajoj 

džanelas, dikhes čačipen, jo} džanelas, hoj me kada džanav te kerel, 

jaj šaj pre mande durkindžahas ča pal e sena, no Veron, av! A v, 

dikh le čhavores! Al'ejoj thodžas pes te sovel. Sov/as o čhavoro 

andro horučki, andro phosaviben has. No a imar man vičinde ča 

tosara. Džav odoj tosara khatar o pol osmej, džav ke late. lmar }oj 

le čhavores, imar o čhavoro mu lano, imar mulo jepaš. lmar Jej s, 

70 A když tohle phosaviben léčím, tak nežádám od chudých lidí, aby mi chudý 
člověk dal dvacet kroun, deset korun nebo aby mi koupil kávu nebo cigarety. Já 
od něj nic nežádám, ale tohle se zadarmo nedělá. No a když mi člověk říká, že 
mi nic nedá, tak se ta choroba vrací zpět. Vrací se zpět a už se těžko dá to 
děťátko zachránit, protože tak to funguje u našeho zlatého Boha. 
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fejs až o kana belave. No, phenav, Baličho, phenav, ma dža, 

phenav, na dodžaha mek aňi paš e japtika leha, aňi ko Vl'acha na 

dodžas, imar o čhavoro tu ke pro vas merel. (. . .) Phenav, phendžom 

tuke ma dža a phenav, tu man šaj vičindžal, šaj man vičindžal, me 

le čhavores pro than thodžomas, tel jekh sena bešahas a imar me 

!aha džav ajci so te marel, dikhel o čhavoro, ajso fajno čhavoro, 

ajso thulo, ciknoro, ajso thuloro. Mul'as vaš kada phosaviben. A te 

man vičindžahas mek džiďil'ahas. Ži akana avl'ahas o čhavo. "71 

Vzhledem k tomu, že bylo dítě ponecháno jeden den v horečkách a 

pravděpodobně trpělo zápalem plic, bohužel nepřežilo. Tento 

případ byl naštětí pouze jediným případem, který skončil smrtí. Je 

možné, že díky této události začali bystranští Romové věřit, že při 

této nemoci se po jednom dni bez léčby umírá. 

3.2 Lékařská diagnóza 

U těchto symptomů nelze údajně určit konkrétní onemocnění. 

Mohlo by se jednat o zánětlivý proces v organismu, např. 

pneumonii (zápal plic). Při pleurálním dráždění (je-li přítomen 

výpotek v pohrudniční dutině- například při pneumonii) může 

úlevová poloha na boku zmírňovat obtíže při dýchání. 72 Polohu na 

boku a nikoli na zádech doporučovala také Verona. 

71 Jáj, kdyby mě zavolala, ten chlapeček to měl od osmi hodin ráno a ještě ho 
nechala celý den, celou noc a už ráno a kdyby mě, Zuzko, ještě večer zavolala, 
protože to ještě nebylo dvacet čtyři hodin. Protože mu to začalo akorát ráno. 
?? Tak by byl býval zdravý 
Tak ano, uzdravila bych ho. No ale pod jednou střechou, co bydlíme, a vidíš to je 
pravda, ona věděla, že tohle umím, byla bývala mohla na mě zaklepat jen přes 
stěnu, Verono, pojď se podívat na chlapečka. Ale ona šla spát. Chlapeček spal 
v horečkách, byl v phosaviben. No a mě už ráno zavolali. Jdu tam kolem půl 
osmý ráno, jdu k ní. Ona už s chlapečkem, už byl chlapeček mrtvolný, už byl na 
půl mrtvý. Už měl velmi modré uši. No, povídám, Baličho, povídám, nechoď, 
povídám, nedojedeš s ním ani kjaptice, ani do Vlachů nedojedeš, už Ti 
chlapeček v náručí zemře.( ... ) povídám, řekla jsem Ti to, tys mě mohla zavolat, 
mohla jsi mě zavolat, já bych bývala chlapečka uzdravila, pod jednou střechou 
jsem bydleli a já už se s ní tolik hádala. Chlapeček, takový krásný chlapeček, 
takový tlusťoučký, maličký. Zemřel na tohle phosaviben. A kdyby mě bývala 
zavolala, ještě by býval žil. Až doteď by býval žil. 
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3.3 Shrnutí 

Romové věří, že nemoc phosaviben bývá způsobena buď 

klením, falešným zapřísaháním nebo křivou přísahou. Onemocnění 

však prý může mít i jiný původ, který ale nikdo nedokázal přiblížit. 

Sama Verona rozlišuje mezi onemocněním phosaviben, které je 

způsobeno přísahou a mezi "obyčejným" phosaviben. 

S tímto onemocněním a takovýmto způsobem léčby jsem se 

v jiné osadě nesetkala (Rakúsy, Hrabušice, Jablůnkov). 

V materiálech Hanky Šebkové a Edity Žlnayové jsem našla jednu 

výpověď, kde je popisováno, jak se malým dětem vytvářely na 

žebrech ornamenty ve tvaru kříže ze směsice hlíny a vody. Pokud 

se to nedělalo přímo na dítěti, jako náhrada sloužila kočka. "Ta o 

romňija k 'amende, s ar has kaj si cikňi balaňori pro chumer, ta 

thovenas čik, avka kerenas kerestos Ia čhuraha pre čhajori. U te 

na, ta lenas mačkica, chudenas o pindrore (so štar), sar kerav, 

avka sig te našl'os, (3x)- pro peroro kerenas Ia mačkicaha. Pal o 

pašvarore. Bonďarav Ia čhajorake pro pašvarore, so pes cirdl'as 

avri. U te na ta lenas oj a balaňori, čhivnas paňi, thovnas e čik, 

čhivnas o paňi pre čik, rozkernas, čhuraha kernas keresti pal e 

čhajori. "73 Ornamenty se v obou případech dělají nožem a je 

k tomu použita směsice hlíny a moči (Bystrany) a směsice hlíny a 

vody (V.Goralová). Zajímavá je též podobnost s využitím kočky, 

kdy je možné dítě uzdravit tím, že ornamenty jsou kresleny na 

tomto zvířeti. Stejně tak Verona popisuje, že léčit nemoc 

phosaviben se naučila právě na kočce, která po dvou dnech, kdy se 

na ní Verona učila phosaviben léčit, pošla. Verona to vysvětlovala 

tak, že její dcera ve stejnou dobu trpěla touto nemocí a kočka tak 

vlastně umřela místo její dcery. 

72 Student S.ročníku medicíny, Josef Kouba, osobní komunikace únor 2006 
73 Goralovi- 6/85, Verunka Goralová- O čhavoro cirdel o čangora, musora 
(Dětátko tahá nožičky, ručičky): Tak u nás ženy, jak byla malá vanička na těsto, 
tak do ní dávaly hlínu a dělaly nožem na holčičce kříž. A když ne, tak vzaly 
kočičku, chytily jí všechny čtyři nožičky, jak dělám, tak ať se rychle ztratíš (3x) 
-na bříšku to dělaly kočičce. Po žebírkách. Otáčím holčičce na bříšku, co se 
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4. Nemoci vzniklé cizím zaviněním (magií druhé osoby) 

4.1 Pokeriben - počarování 

Příčinou závažných onemocnění bývá také počarování. 

Počarování je důsledkem zloby na danou osobu. V Bystranech se 

staly případy, kdy buď gádžové nechali počarovat někoho 

z bystranské komunity, anebo někdo z řad bystranských Romů 

nechal počarovat člověka z vlastní komunity. Počarování obvykle 

způsobí závažné nemoci, které mohou vést až ke smrti počarované 

osoby, pokud se včas neodhalí, že je dotyčná osoba počarovaná a 

kým. Jestliže tedy někdo závažně onemocní a lékaři si nevědí rady 

s léčbou, nebo je v tomto případě moderní léčba neúčiná, vzniká 

důvodné podezření, že nemocný byl počarován. Jedním ze 

způsobů, jak se dá zjistit, zda se opravdu jedná o počarování, je 

návštěva věštkyně. Bystranští Romové navštěvují věštkyně 

například v Popradu, nejčastěji se však vypráví o věštkyni, která 

žije v lesích okolo Plzně. Bystranští Romové se těchto věštkyň do 

jisté míry bojí a zároveň je respektují. Pro ilustraci zde uvádím 

úryvek z rozhovoru, kde se mluví o návštěvě věštkyně, která žije u 

Plzně. "M· Jo} sar gejl'as ake pal o koda, osmdešat štiri roki Iake 

has. Jo} normalňe len aňi andre zahrada na domukl'as he koda, al'e 

}on avka mušinde te kerel, hoj normalňes, hoj ži andre zahrada te 

džal, hoj ži andro kher thovel pes te bešel, al'e jo} pre lende vika, 

nadavinel, kerel, hoj kaj odajavle he kada, savoro sa. J: A oda 

andro rol'i, andro veša, andro kopci, odoj hin kajso kaštuno 

kheroro la ajon mek ča aven, imar }oj džanel koja vražkiňa,hoj ke 

late pes kiden.(. . .) No ko tumen kadaj vičindžas? (. . .)Pal kaste 

avil'an tumen? So kamen mandar tumen? I (. . .) Mušinel kajsi ťavel 

pre chol'aben (. . .) "74 Přestože se může věštkyně chovat 

vytáhlo. A když ne, tak vzaly tu vaničku, vlily do ní vodu, daly do ní hlínu, 
vylily vodu na tu hlínu, rozhnětly to a nožem dělaly na holčičce kříže. 
74 Ona jak šla za tou věštkyní, tak jí bylo osmdesát čtyři let. Ona je ani prostě do 
zahrady nepustila, ale oni se museli tak chovat, že až do zahrady jít, že až 
v domě se posadit, ale ona na ně křičí, nadává, jak to, že přišli a tak, všechno 
všecičko. J: A to v polích, v lesích, na kopcích tam má takový dřevěný domeček 
a oni ještě než přijdou, tak ta věštkyně již ví, že se k ní chystají.( .. ) Kdo Vás sem 
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k příchozím nepřátelsky, nesmějí se návštěvníci nechat odradit a 

její křik musí ignorovat. Věštkyně jim poté poví, zda je nemoc 

postiženého člověka způsobená očarováním. Sice většinou neřekne, 

kdo přesně nemocného očaroval, alespoň však naznačí, zda to byl 

někdo z rodiny, jestli to byla žena nebo muž, popřípadě kde hledat 

předmět, kterým byl nemocný počarován. 

4.1.1 Způsoby počarování 

K tomu, aby bylo možné počarování provést, je třeba získat 

nějakou věc patřící člověku, který se stal objektem počarování. 

Tuto černou magii můžeme též označit termínem kontaktní magie, 

která je založena na víře, že věci spojené s konkrétní osobou, s ní 

zůstanou v určitém kontaktu i po fyzickém odloučenC5 Jinak 

řečeno, ve vztahu k dotyčné osobě disponují jistou magickou mocí. 

Nezáleží na tom, o jaký předmět jde. K počarování stačí například 

část nějakého oblečení, fotka, vlasy atd. Musí to tedy být nějaká 

věc, která je s dotyčným člověkem spojená. Někteří z konzultantů 

uvedli, že pokud je tím předmětem kus oblečení, nesmí být 

vypraný. Dotyčný člověk musí to oblečení před počarováním nosit. 

Jiná konzultantka naopak říkala, že některé lidi je možné počarovat 

i pomocí vypraného kusu oděvu. "Imar amen sar thovas te šučol 

grati avri he chibinel amenge kavka koterora. Imar amen džanas, 

hoj sam pokerde.Imar amenge džasL arakhas avri. Avka hin 

d . "76 a a;. 

Po získání předmětu je možné dotyčného člověka počarovat. 

Počarování může být promítnuto například do nějakého zvířete. 

Nejčastěji tím zvířetem bývá žába, potkan nebo pes. Tento druh 

počarování byl v dřívějších dobách rozšířen po celé Evropě. "Čáry 

zaměřené proti lidem či proti dobytku se řídí logikou podobnou 

pozval?( ... ) Za kým jste přišli? Co ode mne chcete?( ... ) Musí působit 
naštvaným dojmem. (2005-1 0-28-03, Marcin) 
75 Franz Koenig, Lexikon náboženství, 1994 
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logice "svazování". Při čarování, které má někomu přivodit smrt, se 

běžně používá ropuchy se zašitýma očima a tlamou (zvíře je dosud 

živé), což má symbolizovat nadcházející oslepnutí a oněmění.( ... ) 

Rituální formule vyjadřují analogický úsudek, který zdůrazňuje 

paralelnost mezi pomalou smrtí ropuchy s "usycháním" oběti. 

Volba ropuchy má ostatně pro účinnost rituálu svůj význam, neboť 

toto zvíře bylo v dané době považováno za zvlášť jedovaté."77 

V bystranské komunitě se též setkáváme s historkami, ve kterých 

se vypraví o počarování provedeném na žábě se zašitými ústy. Ta 

mají symbolizovat oněmění počarované osoby. Bystranská 

konzultantka mi vyprávěla o své babičce, jež byla tímto způsobem 

očarovaná, pouze místo žáby byl pro počarování použit potkan. 

"Ta e babafurt kerlas kavka, hoj al'ejoj duma na delas,joj has 

sasti. Avka la pokerde, hoj ča duma te na de!. Ča te sikhavel, al'e la 

ňiko na rozuminahas, Zuzko. Ňiko !a na rozuminahas, jaj furt 

kavka sikhavlas. No amaro Plaskačis pre chodba, sar o čopi, o 

vudar mindžar kodoj, bo la baba has chodbica, burindža a sar has 

e cerla, kole chevora so andro cerli hin. (. . .)Kavka sokole chevora 

a andre has, Zuzko, la babakra rokl'atar avričhindo, le patkaňistar 

e pori- e pori. Murdarde norma/ne le patkňis. E pori a sar e pori 

upral has krucimen o patavo Ia babakra rokl'atar he la babakre 

bal a andre ispidlo andro koter avka pačardo le patkaňiha. No a jov 

thodžas andre cerla.Le patkaňiske o mu} phandl'a, phandl'a leske o 

mu} a e pori leske avri čhindžas. Ta e baba s 'oda znamena, o mu} 

te phandel le patkaňiske, hoj duma na dela a e pori so čhindžas 

avri, hoje baba hiňi !a furt furt pro goja he koj a has !a zlato 

žila. "78 V této výpovědi konzultantka upozorňuje na symboliku 

76 Když už dáváme oblečení schnout ven a chybí nám kousky oblečení, už víme, 
že jsme počarovaní. Už si to zjišťujeme. Tak to tady funguje. (2005-1 0-28-03, 
Jana) 
77 Dějiny čarodějnictví v Evropě, Robert Muchembled a kolektiv, Volvox 
Globator, Praha 1997, překlad Jiří Našinec 
78 Tak babička furt takhle ukazovala, že, ale nemluvila, ona byla zdravá. Oni jí 
tak počarovali, aby jenom nemluvila. Jenom mohla ukazovat, ale my jsme jí 
nerozuměli, Zuzko. Nikdo jsme jí nerozuměli, ona jen takhle ukazovala. No a 
náš Plaskačis, na chodbě, jak jsou panty od dveří, protože babička měla 
chodbičku, zboural a jak je cihla, tak v těch dírách byl, Zuzko, vyříznutý kousek 
z babi činy sukně a potkanův ocas- ocas. Normálně zabili potkana. Ocas a jak 
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mezi zavázanou tlamou potkana a oněměním své babičky a mezi 

odříznutým ocasem potkana a hemeroidy, kterými babička trpěla. 

V tomto případě byl předmět počarování nalezen, takže bylo možné 

kouzlo zvrátit. "Liťa ola pora imar čisto krne has. (. . .)Oda mek 

mišto, hoj arakhťa avri, bo te na arakhl'a, ta sar jo} imar čirla 

mul'ahas, čirla mul'ahas.No lil'a, ligendžam Ia andre špital'a has 

upre zlato žila, kerde Iake operaci} a. Amaro Plaskačis koda koter 

lil'as, gejl'as ake kadaj tele sar pro Ocnava andre koda paňi, kaje 

topol'a. Odoj al'e kim o kham švecinel, na Zuzko, kim na bešel 

čeporo šišitno akor lil'as, gejl'a khatar ňiko na phiren, hojte na 

predžas. Odoj majines kada koter te čhivel. "79 Způsob, jak se 

zbavit počarování, se ve většině výpovědí shoduje. Velmi důležitou 

roli zde opět hraje magická moc vody. Tím, že je předmět vhozen 

do vody, ztrácí moc nad počarovanou obětí. Je důležité, aby byl 

předmět vhozen do vody v místě, kam lidská noha nevkročí a kde 

se nedá potok přeskočit. Pokud by někdo přes místo, kam byl 

předmět vhozen, přešel, vzal by na sebe kletbu počarování. 

Způsobů počarování je mnoho. V bystranské komunitě se 

setkáváme s typem počarování, kdy je nemoc seslána na zvíře nebo 

na nějaký předmět. Jedna z konzultantek popsala průběh rituálu 

takto:" Ta tiš avka, o gad abo treňirka, trebas abo_ abo 

štremjl'a. Gines dzevet hrob i pre mulaňi bar, no, cintorinde. A 

každý jeden hrob, sako jekh mules gines eňatovar, džanes. Andro 

posledno thoves o gratos, pregines o gad a phenes:jekh avela, duj 

avela, trin avela, štar avela, pandž avela, šov avela, efta avela, 

ochto avela, eňa avela. Andro eňa hro bos tuf thovav a avka t 'aves 

byl ocas nahoře zakroucený látkou z babiččiny sukně a babiččiny vlasy byly 
dovnitř zastrčené a to celé bylo obalené potkanem. No a on to vložil do cihly. 
Potkanovi zavázal tlamu, zavázal tlamu a uříznu! potkanovi ocas. Tak babička, 
co to znamená, zavázat tlamu potkanovi, aby nemluvila a ocas, co odřízl, že 
babička pořád měla na střevech tu zlatou žílu. (2005-10-28-03, Jana) 
79 Vzal ten ocas, který byl celý prolezlý červy.( ... ) To ještě bylo štěstí, že to 
našel, protože kdyby to nenašel, tak by ona byla bývala dříve zemřela, byla by 
bývala zemřela. No vzal to, my jí odvezli do nemocnice se zlatou žílou, 
operovali ji. Náš Plaskačis vzal ten předmět, šel tady dolú jak je Ocnava, k tomu 
potoku, kde jsou topoly. Tam- ale dokud svítí slunce tak ne, Zuzko, až když se 
začalo stmívat, vzal ten předmět, šel tam, kam nikdo nechodí. Tam bys měla ten 
předmět vyhodit. (2005-10-28-03, Jana) 
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nasvalo, hoj tut kadaj te anen, hoj te na phires ňikhaj sasto, al'e 

kadaj kijo meriben te ačhos, kaj akana thovav liro gad trebas abo 

štremjl'a. No a tu thoves andre oj a phuv, kaj o mulo a imar hino 

kerdo, hojte ačhol nasvalo. "80 Tento druh magie jde ruku v ruce 

s lidskou zlobou, závistí a nepřejícností. S černou magií se 

setkáváme jak u bystranských Romů, tak u jejich slovenských 

sousedů. Často jsou uváděny případy, kdy závistivý neromský 

soused nechal někoho z bystranských Romů počarovat. Narážíme 

zde také na počarování pomocí figurky, do které jsou zapíchané 

špendlíky, což se pak projeví nepříjemnými bolestmi a 

onemocněním oběti. 

4.1.2 Tabu v oblasti počarování 

Téma počarovaní je v rámci komunity hodně tabuizovné. 

Přestože je již možné vést na toto ožehavé téma rozhovory 

s bystranskými Romy, vyprávění se většinou týká případů 

počarování, které se již odehrály. Nejčastěji se historky týkající se 

počarování vyprávějí v souvislosti se zesnulými předky. Jedna 

konzultantka mi během nahrávání sice prozradila, že pokud člověk 

zjistí, že mu chybí kus látky z oblečení, získá podezření, že ho chce 

někdo počarovat, ale už po třiceti minutách tvrdila, že v současnosti 

se již v Bystranech počarování neprovádí. 

Silně tabuizovaným tématem jsou pak konkrétní osoby, které 

tento druh magie ovládají. Zeptáte-li se lidí z Bystran, zda někdo 

místní počarování ovládá, můžete očekávat zápornou odpověď. 

Lidé, kteří tuto magii ovládají, své tajemství pečlivě střeží, a to 

často i před nejbližšími členy rodiny. Odhalením této dovednosti by 

riskovali odsouzení zbytkem komunity." Ta na šmejinel tutar te 

80 Počarování lze provést taky s košilí, trenýrkami, nebo třeba s ponožkou. 
Počítáš děvět hrobů na hřbitově, no, na hřbitově. A každý jeden hrob, každého 
mrtvého počítáš devětkrát, víš. Do posledního hrobu položíš oblečení, tu košilu 
zaříkáváš: jeden bude, druhý bude, třetí bude, čtvrtý bude, pátý bude, šestý bude, 
sedmý bude, osmý bude, devátý bude. Do devátého hrobu tě pokládám, tak abys 
byl nemocný, aby tě sem odnesli, abys nikde nechodil zdravý, ale abys tady před 
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džanel, hoj tu keres, džanes, bo bi denas pal tute duma, hoj sal 

čarodějňička, hoj tu keres, hoj te ačhol nasvalo. A šaj tut vareko 

zahlašinel, džanes, hoj tu les kerdžal, hoj te ačhol nasvalo, hoj te 

merel, hojte na dživel. No a tutar na šmejinel ňiko te džanel. "81 Ti 

Romové z Bystran, kteří vědí v rámci komunity o někom, kdo 

umění magie ovládá, jsou zavázáni mlčením, a to i v případě, že je 

již osoba ovládající magii po smrti. Ani tak nesmí její jméno 

vyzradit. 

4.1.3 Případy počarování v Bystranech 

Poslední případ počarování, o kterém se v Bystranech hodně 

mluví, bylo počarování bývalého starosty, nebožtíka Fera. Fero 

trpěl vážnou nemocí - rakovinou. Ani po zásazích moderní 

medicíny se jeho stav nelepšil a Ferovi příbuzní se rozhodli 

navštívit věštkyni, aby jim řekla, zda není Fero očarovaný. Vydali 

se za věštkyní do Plzně a ona jejich doměnku potvrdila a naznačila 

jim, že počarování bylo provedeno na dárek, který dostal od 

neromů. O počarování Fera mi vyprávěla jeho neteř: "J: Oda bačis 

mange,jov na mul'ahas,jov has pokerdo, al'e sar has pokerdo?! Bo 

o gadže rušenas, hoj jov ačhil'as starostas. Pre leste ker- normalňe 

labarnas momel'a pre amaro F eris he furt pes pre leste modlinenas, 

bo jon les na dovidzinenas o gadže- amare Feris. A leske darinde 

kerestos. ( .. .) Priamo na, al'e andro obalka les ke andro balikos. 

(. . .)M· Naopak les ke ake diňas a sar has ake balimen, tah 'avka, 

sar tuke henava, paš oda, hoj prajinelleske he kada he kada, hoj 

t 'avel ake lačho starostas he koda, hoj ča ži andro berš. No jov aňi 

berš na dodžidžil'as. 

J: Aňi koda kerestos, Zuzko, leske normalňe, oda has sar nevo. No 

ajov furt pes phirlas te modlinel ajon pre leste pes andre 

smrtí zůstal, kde pokládám tvou košili třeba nebo ponožku. No a ty to položíš do 
té země, kde leží mrtvý. A už je počarovaný, aby zůstal nemocný. 
81 Tak nesmí to o tobě vědět, že ty to děláš, že ty to umíš, víš, protože by si o 
tobě povídali, že jsi čarodějnice, že ty způsobuješ to, aby onemocněl. No a může 
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khangerik modlinenas o gadže. Les na dovidzinenas žadno gadžo, 

ňiko, ňiko, ňiko, ňiko. Ča okrem o raš aj, na Marcin, furt phenlas, 

keci has starosti, na has so pro Pačan. No a imar kole gadže, hoj 

ča o raš aj vobec olestar na džanelas, hoj s os ke )on phiren furt 

andre khangerik palal, s ar e mulaňi bar koda baro kerestos - odoj 

priamo pre leste labarnas momel'a he odoj pes modlinenas pre 

leste. Al'e ča sako račik a jov sako račik nasvalo has. Te na o čanga 

les dukhalas, o musa, te na has les pašo ji/o paňi. Oda avka pes 

pre leste modlinenas. "82 Zde bylo do počarování zapojeno více 

neromských sousedů. N a to, že onemocnění bylo způsobeno 

počarováním, se přišlo pozdě, když už nebylo možné Fera 

zachránit. 

Málo případů počarování má šťastný konec. Nemoce takto 

způsobené jsou velmi závažného charakteru a většina z nich končí 

úmrtím člověka. 

4.2 Jakhendar- uhranutí 

Uhranutí je v bystranské komunitě běžnou záležitostí. Člověk 

bývá uhranut pohledem jiné osoby. Dotyčná osoba nemusí způsobit 

uhranutí záměrně. Stačí, pokud se na někoho dívá delší dobu. 

Bystranští Romové bývají většinou uhranuti, pokud jedou někam 

mimo osadu, kde se zdržuje více lidí. Například když jedou 

navštívit své příbuzné nebo při nákupech ve městě. Uhranout je 

tě někdo nahlásit, víš, že tys ho očarovala, aby onemocněl, aby zemřel, aby nežil. 
Nesmí to o tobě nikdo vědět. 
82 To je můj strýc, on by býval nezemřel, ale byl počarovaný, ale jak byl 
počarovaný?! Gádžové se na něj totiž zlobili, že se stal starostou. Zapalovali za 
něj normálně svíčky, za našeho Fera a pořád se za něj modlili, protože oni
gádžového ho nesnesli- našeho Fera. A darovali mu kříž.( ... ) Osobně ne, ale 
v obálce, v balíku.( ... ) M: Naopak mu ho dal a jak byl tak zabalený, tak 
přestože, jak bych ti to řekl, k tomu, že mu přeje to a to, aby byl dobrým 
starostou a tak, že jen do konce roku. No on se toho roku ani nedožil. 
J: Ani ten kříž, Zuzko, on byl normálně jako nový. No a on se pořád chodil 
modlit a za něj se v kostele modlili gádžové. Jeho neměl rád žádný gádžo, nikdo, 
nikdo, nikdo. Kromě faráře, ne, Marcine, pořád říkal, kolik tady bylo starostů, 
ale žádný na Pačana neměl. N o a už tamti gádžové, jenže farář o tom vůbec 
nevěděl, proč oni pořád chodí za kostel, jak je velký kříž na hřbitově- tam za něj 
přímo pálili svíčky a tam se za něj modlili. Ale každou noc a on byl každou noc 
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může i někdo v osadě, což se nejčastěji stává při jídle, když je 

v místnosti více lidí. " Me korkori našťik doviďinav sar me chav he 

aven andre he dikhen pre ma, ponukinav lenL dav len, al'e furt pre 

tu dikhen. Na al'e imar me- imar me andre kada som nasval'i, džav 

a imar čhandav. "83 Uhranuti mohou být jak dospělí, tak malé děti. 

4.2.1 Příznaky uhranutí a následná léčba 

Jakhendar se projevuje bolestmi hlavy, malátnostní, 

nadměrnou únavou a zvracením. Při těchto symptomech se nejprve 

musí zjistit, zda je nemocný člověk skutečně uhranut. K tomuto 

zjištění poslouží rituál, který se provádí se zapálenými hlavičkami 

sirek a se skleničkou vody. Nejprve se nalije do hrníčku voda. 

K rituálu se používá voda, jež byla zrovna načerpaná ze studny. 

Musí být dodržováno pravidlo, aby z této vody nikdo předtím nepil. 

Smyslem tohoto pravidla je udržování čistoty. "Ta les tuke paňi 

andre kuči, čerstva paňi, ňiko na šmejinel olestar te pije!, pal e 

chaňik, ňiko te pije!. Pheres andro poharis, mušines te obracinel te 

pherel sar sig. Phenav trival: Visares avri opačňe. Opačňe 

čhivkeres avri, al'e opačňe trival. "84 Hrníček se musí naplnit 

třikrát. Poté se vezme první zapálená sirka, od níž se zapálí sirka 

druhá a její hlavička se hodí do hrníčku s vodou. Takto se 

pokračuje dále, až je vhozeno do hrníčku devět nebo deset85 

zapálených hlaviček od sirek. Sirky se vždy zapalují jedna od 

druhé. Při zapalování jednotlivých sirek pronáší léčitel zaříkavací 

formuli- sar kerav avka sig te našl'ol- "ve chvíli, kdy toto činím, 

nemocný. Aby ho nohy nebolely, ruce, aby neměl vodu na srdci. Tak takhle se za 
něj modlili. (2005-10-28-03, Jana, Marcin) 
83 Já sama nemůžu vystát, když jím a ostatní chodí dovnitř a dívají se na mě. 
Nabídnu jim, dám jim, ale pořád se na mě dívají. No ale já už jsem pak z toho 
nemocná, jdu a už zvracím. 
84 Tak si vezmeš vodu do hrníčku, čerstvou vodu - nikdo z ní nesmí mít - ze 
studny, nikdo nesmí pít. Liješ do hrníčku, musíš to obrátit, aby se plnil co 
nejrychleji. Třikrát řeknu: Obracíš opačně. Opačně vyléváš ven, ale opačně. 
(15.1 0.2004, Pavl'a) 
85 Zde se informace různí. Někteří bystranští Romové používají k tomuto rituálu 
děvet sirek, jiní používají sirek deset. 
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nechť všechno zlé odchází" nebo sar kerav sig te predžal- "ve 

chvíli, kdy toto koná, nechť všechno zlé přejde." Podobných 

variant se v Bystranech vyskytuje více. Jakmile je vyřčena 

zaříkávací formule a všech devět/deset sirek je vhozeno do hrníčku 

s vodou, zjišťuje se, zda má nemocný jakhendar. Pokud některé 

z hlaviček spadnou na dno hrníčku, znamená to, že je nemocný 

opravdu uhranutý. Podle toho, kolik hlaviček plave na dně, tolikrát 

je člověk uhranutý, respektive tolik lidí ho uhranulo. Pro ilustraci 

zde uvádím úryvek z nahrávky, kdy jedna konzultantka popisuje 

průběh rituálu prováděného při zjišťování uhranutí." Thoves o 

švabl'ika, o paňi začhungardes andro poharis: phij, phij, phij sar 

sig kerav, avka sig te našl'ol. No akana so gines jekh švabl'ikos, s ar 

keres, sar čhivav avka sig Iake te našlo!, sar sig čhivav avka sig 

Iake te našl'ol. Pregines ale švabl'ika, deveť razi, čhingeres andre 

kole spodki, kole spodki, ča o koncovki. Sar bešen tele andro paňi, 

ta koda znameňinel, hoj hin leske keci dženenedar. Napriklad ačhol 

andro paňi tel o poharis, pro spodkos ačhol šov, pandž, štar, trin ta 

gines tuke: aňi jekh, aňi duj, aňi trin, aňi štar, aňi pandž, aňi 

šov,aňi efta, aňi ochto, aňi eňa, aňi deš. "86 Jestliže nespadne ke 

dnu ani jedna hlavička od sirek, není nemoc dotyčného způsobena 

uhranutím, ale má jiné příčiny. Těmi může být cokoliv od 

prochlazení po migrénu. 

Pokud se však přijde na to, že je dotyčný uhranut, pokračuje 

další fáze rituálu. Nemocný se musí třikrát napít ze skleničky, ve 

které se prováděla předchozí část rituálu. Stačí pouze třikrát lehce 

smočit rty. Poté si namočí léčitel do této vody obě ruce a začne 

nemocnému masírovat body kolem zápěstí. Při masírování těchto 

bodů léčitel opakuje předchozí zaříkavací formule (aňijekh, aňi duj 

... a sar kerav, avka sig te našl'ol). Masírování i zaříkávání se 

86 Vložíš sirky, plivneš do vody v hrníčku: tfuj, tfuj, tfuj jak rychle dělám, ať tak 
rychle zmizí. No a teď zaříkáváš jednu sirku, jak děláš (rituál)- jak házím, ať se 
jí rychle ztratí (pozn: uhranutí), jak rychle házím, ať jí rychle zmizí. Zaříkáváš ty 
sirky, devětkrát vhodíš dovnitř ty hlavičky, jen ty konce. Jakmile jsou na dně 
hrníčku, tak to znamená, že je uhranut tolika lidmi. Například zústane ve vodě na 
dně hrníčku šest, pět, čtyři, tři .. tak si říkáš: ani jedna, ani dvě, ani tři, aní čtyři, 
ani pět, ani šest, ani sedm, ani osm, ani devět, ani deset. (15.10.2004, Pavl'a) 
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provádí na pravé i levé ruce nemocného. Poté opět léčitel smočí 

ruce do vody a udělá nemocnému křížek za krkem a pak na čele, 

při čemž pronáší: ve jménu syna i ducha svetého, amen. Nemocný 

si pak třikrát tou samou vodou lehce opláchne obličej. Nejvíce se 

oplachují oči- "0 jakha nekbuter, b 'oda le jakhendar hin kada 

jakhaliben. "87 Magický rituál je zakončen tak, že se vezme hrníček 

sjagalo paňi (dosl. "ohnivá voda") a voda se vyleje na panty u 

dveří. Vždy se musí vylít třikrát do každého rohu, přičemž se znova 

opakuje zaříkávací formule- sar čhivav, avka sig te našl'ol- jak 

vylévám, nechť všechno zlé přejde. Když je hrníček prázdný, 

postaví se do rohu místnosti dnem vzhůru a přitom se pronáší - sig 

obracinav, avka sig te našl'ol- jak rychle obracím, nechť všechno 

zlé přejde.Do rána se pak musí hrníček nechat na stejném místě 

dnem vzhůru, aby se zpátky nevracely příznaky uhranutí. Po 

vykonání celého magického rituálu si jde nemocný na hodinu 

lehnout. Poté co vstane, veškeré symptomy jsou pryč. 

Magický rituál si provádí většinou nemocný sám. Pokud je 

nemocnému hodně špatně, požádá někoho z rodiny, aby léčbu 

provedl on. Pokud dostane jakhendar někdo, kdo je v rodině pouze 

na návštěvě -jako například studenti romistiky- provádí rituál 

někdo z bystranských Romů. U mě se projevily příznaky uhranutí 

několikrát a po vykonání rituálu jsem se vždy cítila lépe. Většinou 

mijakhendar léčily ženy, pouze dvakrát vykonával obřadní rituál 

muž. 

Na vnější pozorovatele působí pojem uhranutí jako něco 

magického a tajemného, avšak pro členy bystranské komunity je 

uhranutí naprosto běžnou záležitostí. 

4.2.2 Lékařská diagnóza 

Z popsaných symptomů nelze přesně určit konkrétní 

onemocnění. Jedná se o nespecifické příznaky běžných chorob. 

Mohou se vyskytovat bez zjevné příčiny i u zdravých lidí. Mohou 

87 Nejvíce oči, protože tohle uhranutí je z očí. (15.1 0.2004, Pavl'a) 
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být součástí mnoha psychosomatických poruch. Působení na 

některé tlakové body na lidském těle může tyto symptomy 

zmírňovat či odstranit. Tato technika by mohla být podobná 

metodám alternativní medicíny vycházející z akupunktury nebo 

akupresury, které západní medicína příliš neuznává, ale faktem je, 

že v určitých případech mohou být indikovány. U řady onemocnění 

jen pouhá důvěra v léčitele (vytvoření pozitivního vztahu pacient

léčitel) může působit terapeuticky. Jde v podstatě o placebo efekt, 

který má popisovaný léčebný účinek kolem dvaceti procent. 88 

88 Josef Kouba, student 5.ročníku medicíny, osobní komunikace, únor 2006 
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5. Mulové a nemoci 

5.1 Víra v muly 

Bystranští Romové věří, že některé duše zemřelých (mule) se 

vrací zpět na zem, k čemuž mají různé důvody. Mulové mohou být 

jak hodní, tak zlí. Hodný mulo je většinou bývalým členem rodiny 

a chodí své blízké navštěvovat, protože se mu stýská nebo může 

také přijít někoho varovat. Dalším důvodem návštěvy mula může 

být například špatné chování někoho v rodině. V takovém případě 

se mulo objeví, aby zjednal v rodině pořádek. Pro ilustraci zde 

uvedu jeden případ, kdy se mé konzultantce ve snu zjevila babička 

jejího manžela, aby ji za její nevhodné jednání pokárala. "Me 

keravas mire romes ladž. Me phednžom, hoj te cha! peskra dakri 

mindž. Šun. Al'e čačes kada a košavas leskre dades leskra da. 

Nervozno somas, džanes, hal- halasinavas man leha. Androda 

zasučom račik a leskri e baba, so akana tuke dav duma pal late, 

lil'as o čhungard ajoj mange savore škrini andro jakha 

čhungardl'as a upozorňindžas man, sar tu tuke predstavines te kerel 

le čhas ladž a te koše/les. lov pre tule phari buči kerel a tu les džas 

te koše!. Ta jov soske il'a romňa, te les ke tu ubližines he le 

Katuškake hele Rudol'iske? I Ta phenel: "oda poslednones, hojme 

tu tar šunav, bo me jekhvar me tutar šunav, hoj tu le čhas koš es, hoj 

tu le čhas ladž keres, no a pal'is dikh, so me tut dokazinav ". (. . .) ta 

me ola dobatar les darav te koše!, ladž te kerel, te na man vareso 

kerel. "89 v takovýchto případech plní mulo funkci určité sociální 

nápravy. Jak popisuje má konzultantka, dostalo se jí pokárání ze 

strany mula, když ji manželova nebožka babička upozornila, že 

89 Udělala jsem svému manželovi ostudu. Slovně jsem ho urazila.(pozn. urážka 
je do češtiny těžko přeložitelná, po přeložení ztrácí kulturní kontext). Poslouchej. 
Ale to je pravda a proklínala jsem jeho rodiče. Byla jsem nervózní, hádala jsem 
se s ním. Vtom jsem večer usnula a jeho babička, co ti teď o ní vyprávím, vzala 
slinu a všechny_ mi do očí plivla a upozornila mě: jak si představuješ udělat 
chlapcovi ostudu a proklínat ho. On pro tebe těžce pracuje a ty ho proklínáš. Tak 
proč si vzal ženu, abys ubližovala jemu i Katušce a Rudol'kovi?! Tak povídá: 
"To je naposledy, co tohle od tebe slyším, protože ještě jednou něco takového 
uslyším, že kluka proklínáš, že mu děláš ostudu, tak pak se dívej, co já ti ukážu! 
( ... )Tak od té doby se ho bojím proklínat, zahanbit ho, aby mi něco neudělala. 
(2005-10-27-01) 
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pokud ještě jednou zostudí svého manžela, bude náležitě 

potrestána. 

Mulové se mohou zjevovat buď prostřednictvím snu, anebo se 

mohou znenadání objevit (kana perelleskro časos- když přijde 

jeho čas) za oknem, v místnosti nebo pro pl'aci (na prostranství 

osady). Cizí mulové se většinou zjevují v lese, na loukách anebo 

v místech, kde se stala nějaká tragédie. Kupříkladu na cestě 

z Bystran do Spišských Vlachů vidělo více bystranských Romů 

zjevení v podobě malých postav, které byly oděny celé v bílém a na 

krku měli připevněné zvonce. Na místě bylo kdysi propadliště a 

postavy se tam čas od času zjevují. 

Mulové také přicházejí za svým příbuzným, který umírá. "Sar 

kinozinel (. . .) ta imar ole Jaj ta s o mule,(. . .) imar s a džan les te 

navšťivinel, les te prikerel, te_nel, sa, sa, savoro sa. "9° Chodí za 

ním, aby ho připravili na cestu pr 'aver svetos- na jiný svět. 

Mulo na sebe může vzít podobu zvířete. Má schopnost proměnit se 

v psa nebo kočku. Jestliže mají mulové svou původní podobu, 

vyznačují se několika chrakteristikami:. mulo tuke na sikhavela o 

mu}- mulo ti neukáže svůj obličej. Ča pro bokos phirel- chodí 

pouze bokem. De! duma pre visa - mluví po zpátku. 

Před muly se dá chránit ohněm, protože o mulo daral jagatar

mulo se bojí ohně. Mimo ohně se mulo bojí i umělého světla, takže 

pokud se v domě svítí, mulo nemá moc k člověku přijít. Také 

kletba slouží jako ochrana před muly. "Po !rival pes vičinel kada: 

Boha, Mariju kaj tul odiňal, o doj dža a de man pokoj! S o mandar 

kam es? No a abo te fajtatar abo te dat ar abo dadestar- dado, de 

man pokoj, mamo, de man pokoj. Phenel, kaj tul odiňal, odoj 

dža!"91 

9° Když umírá, tak už ti z rodiny, kteří zemřeli, už ho jdou všichni navštívit, 
připravit ho, že,_, všechno, všecičko. (2005-10-26-02, Verona) 
91 Třikrát se tohle zvolá: Bože, panenko Marie, odkud ses vzal, tam se vrať a 
nech mě na pokoji! Co ode mě chceš? No a když je to někdo z rodiny nebo 
z rodičů- tati, dej mi pokoj, mami, dej mi pokoj. Říká se, odkud ses vzal, tam se 
vrat'! (6.5.2005, Pavl'a) 
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Před noční návštěvou mula se člověk může ochránit 

překřížením nohou ve spánku. Pokud člověk usíná s překříženýma 

nohama, nemůže ho mulo v noci navštívit. 

Před návštěvami mulů se dá také ochránit tím, že se dům 

vykropí svěcenou vodou. 

5.2 Mulové a léčení 

Mulové mají také schopnost své blízké léčit. Každý z mých 

konzultantů popsal minimálně jeden zážitek, kdy byl vyléčen svým 

zesnulým příbuzným. Vždy se jednalo o velmi blízkého 

příbuzného, nejčastěji byla zmiňována matka nebo babička. 

Většina kozultantů uvedla, že je mulo zbavil bolestí hlavy a 

horeček. Tuto schopnost uzdravovat mají mulové pouze ve snu. 

"Sar dženo hino nasvalo a džal suna muleha, tak ušťel upre sasto. 

Phenel, hoj- phenen, hoj o mulo lel pal tule tele e dukh. Mange tiž 

pes jekhvar tiž ačhil'as, hoj s o mas Jej s nasval'i a me džavas la daha 

suna. Pr 'aver džives ušťil'om, normalňe mande na has vobec ňič. 

Na dukhalas man a me phendžom avri kada le dadeske. Th 'o dad 

mange phendžas, hoj: oda trž daj pal tufe lil'a tele e dukh, vaš oda 

na sal nasval'i imar. "92 

Mulo přichází k nemocnému skrze sen. Ve snu pak nemocného 

hladí na postižených místech a tím z něj odnímá všechnu bolest. 

Z řad mých konzultantů zažila nejvíce podobných uzdravení Kori, 

která mi vyprávěla, že každý z rodiny, kdo zemřel, ji pak přišel 

prostřednictvím snů vyléčit. "Napriklad džavas la babaha suna. 

Lil'as pal mande tele e dukh. Mul'as mange o dad. Le dadeha suna 

džavas. Lil'as pal mande tele e dukh. 

??: ta tumen ušt'il'an upre a imar sanas sast'i? 

92 Když je člověk nemocný a zdá se mu o mrtvém, tak vstane zdravý. Říká, že
říkají, že zesnulý odejme tvou bolest. Mně se to také jednou stalo, že jsem byla 
hodně nemocná a zdálo se mi o mámě. Na druhý den jsem stala a normálně mi 
nebylo vůbec nic. Nebolelo mě to a já jsem to pověděla tátovi. Táta mi řekl, že: 
to tvoje máma tě zbavila bolesti, proto už nejsi nemocná. (6.5.2005 Irena H.) 
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Sasči. Me ima- me imar kecivar tiž somas nasval'i a mange e daj 

mul'as tiž. O phral mange mul'as. Ta peršovar Ia daha suno 

džavas. ( .. .) A me na, kcijsi nasval'i! O čanga, o musa, o- e meň, o 

dumo, o šero man kavka dukhal. A me tuke !aha khatar o duj ori 

suna džav, andre indra !aha suno džav a sar manca duma de!, hoj 

meškindžas o autobusis a našťik pale džal, bo meškindžas. ( .. .)No, 

ta sar jo} man hladkinelas. Phenav: Mamo, ajsi nasval'i som. 

Phenav: sa man dukhal, čisto nasval'i som. Na birinav manca. No, 

ta hladkinelas man le vastenca kavka. Čujinavas sar mange kerlas 

pal o šero, pal o celos. No, uščil'om, zbatornidžom man, phenav: 

"Jooj, more, mri dclj ad aj has". ( .. .)No al'e ušťilom upre, ta pre 

mande aňi dar na has ňič, b 'oda has mange daj. Hin mange daj. 

No ta dar pre mande na has. No, al'e ajsi pocimen, so le gratendar 

avka šaj avri cidzindžal. Avka !aha suno džavas. ( .. .) Al'e dikh sar 

pal mande tele lil'as e dukh. Jmar sasčori som. Lačhes. Me de! Iake 

o Deloro, hoj avl'as man te navšťivinel. "93 

Všichni konzultanti, kteří byli uzdraveni ve snu svým 

zesnulým příbuzným, shodně uvedli, že po probuzení již necítili 

žádné bolesti či jiné příznaky nemocí. Mulové mají mnoho 

schopností a většina bystranských Romů v ně i v jejich moc silně 

věří. 

5.3 Onemocnění způsobená muly 

93 Například se mi zdálo o mé babičce. Zbavila mě bolesti. Zemřel mi otec. 
Zdálo se mi o něm. Odejmul ze mě nemoc. 
?? A vy jste vstala a už jste byla zdravá? 
Ano, zdravá. Já kolikrát už jsem byla nemocná a mně také zemřela máma. Bratr 
mi zemřel. Nejdříve se mi zdálo o mámě.( ... ) A já tak nemocná! Nohy, ruce, krk, 
záda, hlava mě bolely. No a mně se ti kolem druhé v noci o ní zdálo. Ve spánku 
se mi o ní zdá, jak mi vypráví, že zmeškala autobus a nemůže se vrátit, protože 
ho zmeškala. No tak jak mě hladila. Povídám: Mami, jsem tak nemocná, 
povídám, všechno mě bolí, jsem hrozně nemocná. Už nemůžu. Tak mě takhle 
hladila. Cítila jsem, jak mě takhle hladí po hlavě, po těle. No vstala jsem, 
probrala jsem se a povídám: "Člověče, moje máma tady byla."( ... ) No a jak jsem 
vstala, tak jsem se ani nebála, protože to byla moje máma. Je to moje máma. 
Takže jsem se nebála. No ale byla jsem tak zpocená, že jsi mohla oblečení 
vyždímat. Takový sen se mi o ní zdál.( ... ) Ale podívej, jak mě uzdravila. Už 
jsem zdravoučká. Dobře. Ať jí Bůh požehná, že mě přišla navštívit. (6.5.2005, 
Kori) 
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Mimo léčení může mulo také nemoc přivodit- o mulo šaj 

nasval'arel. Mulové můžou způsobit například modřiny- mukhel 

kal'ipen - nebo mohou způsobit celkové bolesti těla. Ve snu může 

mulo také zbavit dotyčného řeči - šaj les zamamuňinel, hoj duma 

vobec te na de!. 94 

Tyto symptomy se většinou u člověka dostaví po návštěvě 

mula, který patřil původně do rodiny a chodí navštěvovat své 

blízké, protože je má rád a stýská se mu. "Kalo mukel pre tute, 

kal'ipen a dukhal tut, dukhal tuto musa, o čanga. Napriklad chudel 

tu ke h 'o šero, s ar kaj tut hladkinel avri, oda tut dukhal. ( .. .) len 

rado dikhel, bo te bi na dikhelas rado, no ta bi kada na ker las ... "95 

Pokud se jedná o cizího mula nebo o mula, který je na někoho 

rozzlobený, může pak dotyčného vodit po lesích a trápit ho. "(. .. ) 

te ruše! pre leste, ta napriklad vodzinel andal e indra les lel avri. 

Vičinel pre leste a normalňes predal e bloka, predal o vudar šunes 

les andro suno, sar vičinel pre tute. Avri tut vičinel. A lel tut a 

vodzinel tut. A džas, bludzines, na džanes kaj thoves tut. "96 Jedna 

má konzultantka mi vyprávěla o svém švagrovi, který v noci 

natrefil na cizího mula, jenž ho pak vodil po lesích a poté švagr 

velmi onemocněl. " Oda o mulo tut švadzi vodzinel, švadzi sa sa sa 

vodzinel. He míre šougores kavka. Has mato jekhvar a kerlas 

Bansko Bistricate, tajov avil'as sar mulo andro kher. Čisto mel, 

čisto čik avil'as. Vodzinelas les soča Osnavatar khere ke 

amende peršo. Pal o luki, pal o rol'i, pal o medzi les o mulo 

vodzinelas. Čisto nasvalo has. Fej s, Jej s, Jej s, Jej s, Jej s nasval'il'as. 

A lo' h l h' b h Vk' "97 pa zs as es o are oruc z. 

94 Může ho zbavit řeči, aby vůbec nemohl mluvit. (6.5.2005, Pavl'a) 
95 Modřiny na tobě zanechá, a bolí tě, bolí tě ruce, nohy. Například ti chytne i 
hlavu jak tě hladí a to tě bolí.( ... ) máje rád, protože kdyby je rád neměl, tak by 
tohle nedělal. (6.5.2005, Pavl'a) 
96 Jestliže se na něj zlobí, tak (ho) například vodí a ve spánku ho vytáhne ven. 
Volá na něj a normálně skrze okno, skrze dveře ho ve snu slyšíš, jak na tebe 
volá. Volá tě ven a vezme tě a vodí tě. A ty jdeš, bloudíš, nevíš, kam se 
dáš.(6.5.2005, Pavl'a) 
97 Ten mulo tě všude, všude tě vodí. Také mého švagra takhle jednou vodil. 
Jednou byl opilý a pracoval v Banské Bystrici a on se vrátil domů jak mrtvola. 
Přišel celý špinavý, celý od bláta. Vodil ho_ až z Osnavy k nám pěšky. Po 
loukách, po polích, po kopcích ho mulo vodil. Byl hrozně nemocný. Moc, moc, 
moc, moc, moc onemocněl. A pak měl také vysoké horečky. (6.5.2005, Pavl'a) 
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Bystranští Romové si mezi sebou vypráví mnoho zážitků, kdy 

v noci natrefili na nějakého cizího mula, který je pak celou noc 

trápil tím, že je vodil po kraji. Téma týkající se mulů je 

v bystranské komunitě velmi živé, a to jistě také díky víře v aver 

svetos- v jiný svět, ze kterého mulové přicházejí na zem. 
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Všechny projevy nemocí mohou mít přirozenou, nebo 

nadpřirozenou příčinu. Podle diagnostikování příčiny nemoci, tj. 

přirozené nebo nadpřirozené, je zvolen také způsob léčby. K léčení 

onemocnění vzniklých přirozeným způsobem se užívá tradiční 

léčitlství nebo moderní medicína, při léčení onemocnění vzniklých 

"nadpřirozeným" způsobem, jsou využívány magické praktiky, 

které byly popsány v jednotlivých kapitolách této práce. Za 

nadpřirozené jsou považovány nemoce způsobené porušením 

přísahy, počarováním, uhranutím, nebo nemoce, které způsobili 

mulové. 

Projevem takových nemocí mohou být například epileptické 

záchvaty, kterými trpí člověk, který před propuknutím záchvatů 

podstoupil přísahu. Jestliže trpí epileptickými záchvaty někdo, kdo 

se předtím přísahy neúčastnil, není nemoci přisuzována magická 

příčina. 

V případech počarování se jedná o choroby závažného 

charakteru (například rakovina, ztráta řeči). Tyto nemoce mohou 

mít také přirozený původ, záleží zde na tom, jak se vyjádří 

věštkyně, jejímž úkolemje určit, zda byl dotyčný očarován. 

Symptomy, které se projevují u uhranutí, mohou mít také 

přirozený původ. Až na základě magického rituálu se určí, jestli 

jsou tyto příznaky způsobeny uhranutím nebo jde o jinou chorobu. 

Specifická je nemoc phosaviben. Příčinou může být kletba 

nebo křivá přísaha, avšak také se v Bystranech mluví o 

"obyčejném" phosaviben, jehož příčinou může být cokoliv. Dále 

však konzultanti své výpovědi nespecifikovali. 

V případě, že je zjištěn nadpřirozený původ nemoci, jsou 

magické praktiky jedinými praktikami, jež mají léčebný účinek. Při 

vykonávání magicko-léčebných rituálů, které jsou v této práci 

popisovány, se setkáváme s magickou symbolikou, bez které by 

rituály nebyly účinné. Zásadní je při rituálech symbolika vody, kdy 

se nemoc způsobena nečistou silou vytrácí z člověka stejně rychle, 
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jako proud vody odnáší předmět, jenž byl použit při magickém 

rituálu (u nemoci phosaviben je tímto "předmětem" směsice moči a 

hlíny, se kterou byly vytvářeny magické ornamenty a u počarování 

je vhozen do vody předmět, na který byl dotyčný člověk 

počarován). Důležitou úlohu má také magické číslo tři a magické 

číslo devět. Rituální úkony jsou při léčbách často opakovány 

třikrát, stejně jako zaříkávací formule. Magická moc rituálních 

úkonů a formulí je umocněna tímto trojím opakováním. Se 

symbolikou čísla devět se setkáváme při léčbě křivé přísahy, kdy 

košile musí být zatlučena až do devátého stromu. Devítka má také 

magickou moc při rituálu počarování, kdy věc patřící počarované 

osobě musí být vložena do devátého hrobu, aby nemoc 

počarovaného člověka postihla. V neposlední řadě je při léčebném 

rituálu u uhranutí používáno devět sirek, aby vyšlo najevo, zda se 

opravdu jedná o uhranutí. 

N ezbytnými součástmi rituálů jsou také votivní relikvie (kříž, 

svatý obraz), které představují spojení s vyšší mocí, jež je přítomna 

v průběhu magických rituálů. 

V bystranské komunitě převládají kolektivní představy o 

trestech v podobě nemocí, které jsou na členy komunity sesílány 

z jiného světa. Náboženské a magické praktiky se vzájemně při 

rituálech doplňují a tvoří pevnou součást života v bystranské osadě. 
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Příloha č. 1: Phosaviben 
Bystrany 13.2.2005 
Konzultantka: Verona, narozena 1951 Spišské Vlachy (V) 
Další přítomní: Jana Kandračová (J) - dcera Verony, Pavl'a Kandračová (P) - sestra Verony, Marga 
Šándorová (M), o čhavo (č), o čhajora- Karmenka, Verunka, 
Tazatel: Zuzana Znamenáčková (Z) 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

Z: Taimar 
V: Od začiatkos sar pes ačhil'as kada phosaviben. Me somas pro Čechi, mange čhajori nasval'il'as. No a 
me džanavas, kaj miri daj kada kerel, hoj miri daj kada kerel. Me avl'om pal o Čechi. Me sar zbačindžom, 
kaj mira čha hin kada phosaviben, me momentalňe bešl'om pre mašina, avl'om khere, 
adaj. Mira dake la čhajora diňom, e daj lake raz dva kerdžas, mek ča zbačindžas, hoj hin la koda 
phosaviben. Kerdžas lake e daj, b'oda kada pes ča likerel dvacat čtiri hodzin. Šaj džaha he ko dochtoris, 
o dochtoris tuke phenla, kaj hin zapal perduški abo zapal pluc a zbitočňe o praški, androda manuš na 
vladinel, bo nekhošeder keren, b'oda ča pre kada pes dživel dvacat čtiri hodzin. 
No, miri daj la čhajorake kerdžas, pal oda man sikhadžas, bo me adaj na bešavas, me bešavas pro Čechi. 
Z: A kaj pro Čechi? 
V: V seťinate, Morava-V seťin. 
Z:mmhhmm 
V: No. A mane daj pre kada sihadžas, tak lil'as mačka andro vas 
Z:mmhhmm 
V: a pro oj a mačka, pro oj a mačka man sikhavelas duj džives. No a me pal e daj mušinavas te opakinel. 
Prvo joj mange phenlas, no a me pallate opakinavas. No a pal'is e daj mange phenel: No a akana phen tu 
sar pes patrinel sar na, hoj či džanes. No a me lil'om ola mačka, bešl'am tele kavka duj džeňa pre phuv, 
Z:mmmhhmm 
V: e mačka maškar amende. __ amenge has kavka o čhanga, mange, la dake a ola mačkicaha kavka, 
kavka kerás. Sikhavel mane daj, phenav me, phenellačhes. Tak e mačka soča la odkerdžom, Zuzko, 
gejl'as tel o hadžos. E mačkica mul'as. Momentalňe mufa. Odajoj mange majindžas e čhaj te merel. Te 
me laha na doavav pal o Čechi oda džives, tak mange e čhajori merel, mul'ahas mange, b'oda ča pre 
kada pes dživel davacat čtiri hodzin. Imar so me kada džanavas, imar rozkerdžom sa ži do akana. Fej s 
pomožinav adaj le Romenge, le čhavorenge. Džan lenca ko dochtora, o dochtora phenen: "Není Ti ňič, to 
len zapal perdušky" a pritom hin les koda phosaviben a pre kada oda dochtora na rozuminen, miri daj 
man sikhadžas, me kada džanav a me adaj imar but l'udos, but l'udos imar zachrajindžom, le temen, le 
phuren. Oda kada vetšinou pes ačhol te džas te sovel, pašl' os hore značku. Andre kada chudes te dichinel 
phares oda cale nakheha, le pašvarenca, te predichinel tut na del. Oda nekhošeder, nekhošeder choroba 
kada hin. No pre kada peske majinen bari pozicija jeďiňe ča pro bokos te sovel. 
Šaj chudes veratar. Thoves vera, 
Z:mmhhmm 
V: nasplňines oja vera. Ňektoreske napadňinel, ačhol pes leske. 
Z: hmmm 
V: He te kada phosaviben kerav, ta na hojme mangav le čore manušendar, kaj man čoro manuš te del 
dvacet korun, dešet korun abo kava mange te cinel abo cigaretl'i mange te cinel. Me lestar na žadinav, al'e 
kada pes hjaba na kerel 
Z:rnmm 
V: a te manuš mange obecinel, hoj na del, no tak pale pes vracinel. 
Z:hrnmm 
V: Vracinel pes pale a imar ťažko so pes del ole čhavores te- te zachraňinel, bo oda kijo somnakuno 
Deloro kada ehin. Manca kerel e daj, miri daj, bo me kana džav te kerel, imar mange avel, andro kana 
mange šepkinel, avka sar e daj pal ma terdžol ajoj mange fejs pomožinel, 
Z:hrnmm 
V: joj man fejs pomožinel. Pal sako, pal sako kokam, kecikas ehin kada. He man vičinen te mindžar pol 
druhej, prejeparat aven vaš mange, durkinen mange pro vudar abo pre bloka. Veron, av, ča dikh ole 
čhavores abo la čhajora. A v, dikh! No, me džav, dikhav. Ta mek me imar pre kada rozuminav, hoj sar 
hin. Dikhav, nane. Najšťik kerav, bo me lake koja choroba najšťi, sar tuke phenav, splňinav te la nane a 
te ehin, ta mušinav te kerel a nekbuter, nekbuter so zachraňinav bi kerás čajeďiňe mire fajtoske. Na 
kamás, hoj kada lenge te ačholas pes aňi lengre čhavorenge. No al'e te mindžar so, ta mušinav len te- te
te zachraňinel. Me na kamás, hoj mire fajtoske ťavás abo mire čhaven abo le čhajengre čhaven, na 
kamás prosťe mira fajta ňikas, hojte bi kada avelas, bo mek mira fajta bi kerás mek raz dva len pro than 
thovás, me len na dás te merel. No a imar pal 
kada, pal kada imar sar kerav he kerav lenge ta sa pre mande dokidav, sa pre ma. No, pre mande sa kidav. 
No a me mušinav imar pal'is, dakedi mange kerdžom, sar hasla Rozakro Ivanos, ta les has, les až 
chudelas andre, až les chudelas, les has až vera, bo pre leste leskeri sasuj vera thodžas, hoj andro kher te 
na džal ajov chudl'a lakeri lepeda, perňica, hoj na dela la peskra čha a hoj jov lakro rom peskra čhakre 
duchni, perňici, hoj na učharel pes lakra sasaha, lakre sase- sas- sas- sasakra duchnaha perňicaha. No aj a 
čhaj khatar peskri daj andžas, ligendžas ko rom. No čhidžas tel o rom, sovnas telal. Mek aňi jekh kurko, 
Zuzko, imar les chudel andre a so les chudelas, mindžar les chudl'as he te phosavel. Sar les zakošl'as, hoj 
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les te chudel, hoj les te phosavel, avka les ehas. Bičhadža vaš mange, džav upre, dikhav. No a me somas 
imar oda has kaj se šedm mešiace phari 
Z:mmhhmm 
V:le Romankuha, kaleha, so akana hin man. No a me daravas man andre leste te chudel. Daravas, hojte 
na pro cikno, na. No al'e avka man zamodlindžom kijo somnakuno Deloro, čhindžom pre mande krlžos a 
phenavas: Odmuk mange mro somnakuno Deloro, me mange zamišlinav, phenav, me kale manušes te 
merel na dava, phenav vaščal kada, phenav, džav. Gejl'om, zachraňindžom les, kerdžom les, Zuzko, šaj 
gejl'al te dikhel, sar oda jov has imar šťastno, barikano, sastoro. Momentalňe mange cindžas leketa, sto 
korun love man diňas, cigaretl'i mange cindžas duj balíka, o cukrl andre leketa me savore duj žebi, o 
cukrl he mek man diňas avre_ peďešat korun, 
Z:mmhhmm 
V: avka sas sto peďešať love, o cigaretl'i, o cukrl so jov mange a akana so lestar mangav, ňigda mange na 
odphenel. 
Č: Ko babo? 
M: Ta tu zachraňindžalleske o životos, na? A te bi na avl'alas tu, ta mul'ahas. 
V: Te na me, ta hotovo. Hotovo he leskra da, la Roza. Leskra dala Roza tiž. Oda imar olestar has pandž 
čhon buter nane, sar has la a me la pro than thodžom. 
J: Mamo, he koda phen so andre karčma sar _ ... 
V: ... Gel'om mange andro gav ča kavka pre lovina. Phenav, fejs man šuťarlas sar gel'om. Phenav, džav, 
pij a v jekh loviňica, bo me bari lovina na, cikno poharis a me kavka tuke terdžuvavas sar o bloka, kavka 
terdžuvavas. Imar e lovina pijl'om avri, hi, imar pijl'om avri a terdžuvav kavka a vareko manca pal o 
dumo te chudlehas kavka he ži ko vudar man avri ciskinel, ispidel. Normalňes me avav khere, dikhav 
imar e Alena- amara Pavl'akri, joj, imar jon pal mande prastan andro gav, hoj ťavav, imar me kadej sar o 
Ladaris a imar jon prastan kadarig tele. Jon pašo Ladaris, imar me upre sar e-e- e-_ oda k'oda bešel 
Baro muj. lmar me odoj ajon phenen: raz dva, raz dva. Phenav: He man akana andre karčma vareko avri 
čhide he phenav: Pal o dumo man ispidel khere, oda e daj. 
Avav khere, dikhav pre čhaj, imar pro hadžos pašl' ol, imar belavo, imar o nehti lake belave. Imar kole 
lake, kole parne predal o muj avel avri. Dikhav lake pro pindre, pro nehti. No, phenav, imar na chibinlas 
lake but. Raz dva, raz dva phenav: Dža a raz dva router, te mange prebačinel o Marcinos, dža, raz dva 
router. Lil'om andro vas e čhuri, lil'om o poharis le mutereha. Avri gejl'om, pal o štar kuti upre čik 
kidl'om, pregindžom. 
Z: A vral kidel abo andral? 
V, J: A vral, avral. 
V: A vral pal o štar kuti. No dikhes, la Petrake kaja duma davas a imar he lake opakinav. Pal o štar kuti 
upre e čik kidav. Kidfom. Visa pro poharis, pro router, pre čik so kidl'om upre, krlžos čhindžom, pre 
mande pale krlžos, al'e hoj ča sar avral džav andal o kher pre mande, pal mande na šmejinav te dikhel. A 
pritom me musaj manca ťavel budz lakri daj abo lakro dad, le roďicenca avri pal o kuti upre te kidel, 
najšťik aňi jon pal peste te dikhel, ko manca avel avri budz e daj abo o dad manca avel upre te kidel. Jov, 
akana pre man de majinav te čhinel kerestos, jo v avri andal o kher džal, čhinel pre peste krlžos. A vel pale, 
imar sar pale avav, imar sar hin mange upre kidlo pal o štar kuti upre e čik he pregindo. 
Z:mmhhmm 
V: Avav pale, čhinav pre mande kerestos he jov imar šaj pal peste dikhel akor. Gejl'om ke late .. Hem 
čiten čhajale! Gejl'om ke late, gejl'om ke late no kala čhajora kerdžom. Chudl'om andre late prvi raz
lačhes. Dujtovar- imar feder e čhajori dichinel, dikhav lake pro nehtici, pro vuštoro. No, phenav, imar 
lačhes. La v, hinke dav, chudav andre late trecivar, b'oda keres peť minut fejs, 
Z:mmhhmm 
V: prví raz andre late chudfom, pal oda sa lake opakindžom trival pre kaj a sera, pre kaja sera pro 
pašvarore. 
Z:mmhhmm 
V: Peť minut užarav, hinke pal o peť minut, hinke džav ke late, hinke kerav, hinke peť minut užarav. Po 
trecivar imar džav ke late, kerav, imar sasťi. lmar po tretcivar kerdžom, imar no lačhes. Kana me užarav, 
hoj dikhav, hoj sar lake avela, imar lake o nehtici lol'ol, o vuštora imar lole. Phenav, lačhes. Del te chasal. 
Phenav, v poriadku. Imar barikaňi somas. Phenav, imar lačhes a sar diňas te chasal, dikhl'om pre čhajori, 
imar joj bešel andro hadžos, imar na dichinlas ... 
J: ... čačes. 
V: imar na stukinlas,imar sastori, sasťi. No phenav imar, chvala Bohu. Imar sastori ži do akana nane. 
Zuzko, kaske kerav, pale pes na opakinel. 
Z:mmmhmm. 
V: No a imar sar lake odkerdžom, tak koda router, so hin andro poharis, 
Z:mmhhmm 
V:mušinel vlastno dad a te nane khere o dad, b'oda časos hin khere e daj, tak e daj mušinel te džal andro 
oda paňi te čhivel, ko vubec na prechuťel, hoj na phirel pašal, hoj e jarka na prechuťel. Džanes o paňi, ča 
odoj majinel te čhivel. No sar čhivel prvi raz, čhivel: "V životce la ňigda te n'avel ve jmeňe syna i ducha 
sveteho" Duj tovar pohotove sar čhivav: "Ňigda v životce la te na avel ve jmeňe otca .. " Čhivav po 
tretcivar imar le pohariha 
Z:mmhhmm 
V: a imar džal tele le paňeha a imar nane ňič. lmar sa hin spokojnes, imar saste. 
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Z: A te tumen keren kaja phosaviben, ta pal'is tumen dukhal pašvare? 
V: Man o pašvare, no pal' i s imar paš o I vano s mange kerdžom. Mušindžom mange te kerel. Ta imar me 
mange na mušinav te kerelle mutereha. Mange stačinel te kerel ča le vastenca. 
Z: Vastenca. 
V: Le vastenca, džanav o križos te čhinel, sa. No a hoj ča pre savi sera les hin, pr'oja sera mange pale 
a vel. 
Z:mmhhmm 
V:Tak dakedi hin, dakedi nane. Sar hin fejs phares, hin koja vera andre, so chudel ole manušes, tak hi a 
soča kavka, ta na. Te nane e vera, al'e ča o phosaviben, ta na. Me na, mande nane ňič. Mek ča me sar 
pomožinav, sar me kerav, me na majinav ole čhavores abo la čhajora abo le manušes te sajinel. Jooj, 
pharo mange. Mange vubec pharo, Zuzko, nane, sar me kerav vubec na, al'e až pal oda sar imar thoves 
pro vas, pro than, imar lačhes leske. Jooj, ta te šaj o jilo bi mange pukinlas. Avka mange pharipen hin pro 
jilo pal oda čhavoro abo pal o- pal o manuš. Avka mange fejs pharo, al'e sar kada phosaviben kerav, ta 
ňič. Oda na majinav te sajinel. 
Z:mmhhm 
V:Aňi e daj aňi o dad, ňiko v rodzine na majinen te sajinel ole čhavores, bo te sajines ta na pomožinav, 
na kerav, na predžalleske. A vka sar ňič. He te najšťi o dad e daj dikhel, no tak avri andal o kher čhivav. 
Z:mmhhmm 
V: No a me korkori andre kerav, hojte oda čhavoro pes del, hojte pes del, ehin godžaver. No phenav 
leske: Ma rov. Abo so. No imar kavka feder te kerel, al'e sar cikno čhavoro hino, napriklad pijel čuči he e 
daj lake pharipen hin, ta me pre late, me lake verejňe phenav: "No, ma saj in les akana, avka sar te bi na 
avlas ňič, hoj cudzo tuke hino, hoj nane tuke palleste pharo." No a imar musaj čajoj kada he te kerel, 
bo sar na kerel joj kada, joj na sajinel, sajinel ole čhavores. Tak me 
na džanav so bi avlas vaj asi mek me na pornžinás, fejs bi kamás, bo me but dženes pomožindžom, al'e 
imar bi na. Mra pheňa tiž sikhadžom, hojte n'avava kavka me khere, ta hoj joj te džanel. 
Z:mmhhm. 
V: No imar akana miri pheň, imar te me kavka napriklad džav pro Čechi, ehin varekas. No mek miri fajta 
savore na džanellatar, hoj joj džanel. No a imar akana mete džav pro Čehi, ťavav odoj het. Na džanav 
he keci ehin varekas. Tak vičinen la pheňa, imar e pheň džanel. Mek kamav te sikhavella. 
Z: Hmm. 
V: La Jana, hoj te kavka vareko, dikh, me merava, hoj imar o čhaja hin, imar džanen. E daj mul'as, __ 
sar oda lačhes, te me džanav. 
Z: Ta ča tumen he tumari pheň džanen sar pes sastarel o phosaviben. 
V: Hi, hi. 
Z: A imar vareko mul'as pal kale phosaviben? 
V: Hi. Fremutoskro čhavoro. Al'e oda manca, Zuzko, tel jekh sena kavka bešelas. Kaj a sera miri a koj a 
leskri. 
Z:mmhhm 
V: Ča kadaj sera has amen o vudara, me andro miro kher phiravas, jo v andro peskero kher. Ča tel jekh 
strecha bešahas. Ake kadaj kaj akana o kher ake, ake pre kada pl'acocis, hoj ča kadaj tele džal, kaj o 
Fremut. Jooj, te man vičinel, oda le čhavores has tosarastar od osmej he mek mukl'as les calo džives, calo 
rat a tosara imar ajoj te man mek račik vičinel, Zuzko, b'oda mek na avl'ahas dvacet čtiri hodzin, b'oda 
ča mek ča tosara pes leske začňindžas. 
Z: Ta bi avl'ahas sasto. 
V: Tak hi, thovav les pro than. No, al'e tel jekh sena, so? Bešas aj oj džanelas, dikhes čačipen, joj 
džanelas, hojme kada džanav te kerel,joj šaj pre mande durkindžahas ča pal e sena, no Veron, av! A v, 
dikh le čhavores! Al'e joj thodžas pes te sovel. Sovlas o čhavoro andro horučki, andro phosaviben has. 
No a imar man vičinde ča tosara. Džav odoj tosara khatar o pol osmej, džav ke late. lmar joj le čhavores, 
imar o čhavoro mulano, imar mulo jepaš. Imar fejs, fejs až o kana belave. No, phenav, Baličho, phenav, 
ma dža, phenav, na dodžaha mek aňi paš e japtika leha, aňi k o Vl'acha na dodžas, imar o čhavoro tuke 
pro vas merel. E Karolina-la Ričkakri: Tu doktorka! No ta phenav, pal'is dikheha či na pale avela o 
Vl'achatar mek aňi ko Vl'acha andro foros na džaha, dža ži paš e japtika, obracineha tut a pale khere 
aveha. O Regec lidžal, phenav, Mirku, phenav: Ma dža, zbitočňe džas, phenav, oda les hin o phosaviben 
he phenav, dikh oke pro vušta, pro naja, pro kana, imar calo, calo, calo modro hino. Fej s, fejs, fejs 
modro. Kavka sar koda _pejl'as __ pre Jana, 
avka le čhavoreskre vušta, o kana, o nehti, o jakha imar parňarde, obracimen, imar nane leste kale popki, 
al'e fejs parne cale. No phenav, ma dža ňikaj. Phenel, al'e džas. Dža. Ži paš e japtika pal o motoris pale 
khere. A vl'as khere, phenav, sar? O čhavoro tel peste až chindžas. Phenav, has les koda phosaviben či na 
has les. Phenav, phendžom tuke ma dža a phenav, tu man šaj vičindžal, šaj man vičindžal, mele čhavores 
pro than thodžomas, tel jekh sena bešahas a imar me laha džav ajci so te marel, dikhel o čhavoro, ajso 
fajno čhavoro, ajso thulo, ciknoro, ajso thuloro. Mul'as vaš kada phosaviben. A te man vičindžahas mek 
džid'il'ahas. Ži akana avl'ahas o čhavo. 
Z: Le- le čhaven hin buter o phosaviben sar dospele abo oda ... 
V: Le čhavoren. 
Z: Le čhavoren buter. 
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V: Soske o daja vera thoven a na keren? Na pačan o veri? Daktori daj košel čhavores a leske napadňinel 
e vera a imar pes kada ačhol. Ta le, le čhavorenge pes kada sigeder ačhol sar le dospelenge, bo o dospele, 
o dospele le čhavoren košen. 
Z: A šaj vareko he chudel phosaviben, te napriklad lel vera nalačhes, hoj ... 
Verona: ... Hi. Hi, šaj ... 
Z: ••• hoj pheuel .•• 
V: ... hoj cigaňinel 
Z:Hi 
V: a vera lel, hi, šaj avel andre kada, hi. Šaj. Momentalňe, momentalňe oda podl'a toho kavka, Zuzko, 
napriklad te dela vera tel o berš, tel o šov čhon, tel o trin čhon, podl' a toho sar Iake vera napadňinel. Ta 
Iake napadňinel e vera. 
Z:nunhhmm 
V:No perel oja hodzina, imar hin. Imar pes Iake ačhol. Hoj tu kada na šmejines te cigaňinel. Thovav vera, 
hin man normalno čačipen. No a soske abo na mušinav vera te thovel, he kavka- h kavka duma šaj dav. A 
daktore vera thovel a na kerel oda a pal'is pes ačhol. 
Z: hmm 
V: Me imar pal'is ňeskoro, imar bajinel pal'is. Imar ňeskoro pal'is kajso fejs. No a mek sar me, Zuzko, 
man has aj se nervi, ma paťa, so furt, furt, furt košavas, al'e andre chol'i, al'e o somnakuno Deloro mange 
furt odmukelas, bo džanelas, hoj oda andre chol'i kada. Phiravas andre khangerik, gel'om pre zpoveda, 
preačhil'om te košel. lmar na košav, imar som klidno. Imar akana raňejši aňi na marav aňi na košav. 
Z:nunhhmm 
V:Bešav mange tele so mange spokojno. Imar akana me na kamav te šunel kolestar, sar aver vareko 
košel, imar na kamav te šunel. But l'udos zachrajindžom, Zuzko, but, but, but, but. 
Z: A keci tumenge has berš kana sikhl'il'an •.• 
V: ... Kajse osemnact roki mange has. Kajse osemnact roki has mange, bo la čhake me ačhil'om od 
petnact roki, mindžar ačhil'om phari, la čhake has trin berš sar pes Iake kada ačhil'as. Ta mange has imar 
osemnact roki. 
Z: A tumari daj has Vil'bachatar ? 
V: Joj Markušovcatar, hoj ča adaj le dadeha dživelas, al'e oda imar but berša adaj e daj has. No a me pro 
Čechi bešavas a me pal'is sar mange nasval'il'as, avl'om khere ke daj, bo džanavas, kaj kada e daj džanel 
te kerel. Phen, Pavl'o, e Alena, la Lenakri čhajori, oda lakri čhaj, la pheňakri. Imar davas ake duma pal 
kada. He Ia Zuzka- la Petrake 
Pauza 
V: Ča dvacet čtiri hodzin. Na, džanes so, hin tuto medved'icis, popkica. 
J: Hi, hin man. 
Z: Sar plišakos? 
V: No, al'e sar imar keraha kole medvedzis, kola popka __ . Adaj nalačhes andro kher. Andro paňi 
džaha te čhivel. 
J: Andro paňi džava te čhivel? 
V: Andro paňi. 
J: Al'e ňiko na šmejinel te avel adaj. Ča __ 
V: Ča duj džeňa, ta ko ačhela? Ta tuke vareko te šepkinel a pal'is. 
J: Mamo a na pobisterava? 
V: Tu na majines te pobisterel mek aňi jekh, jekh slovocis na majines, mek o kerestos na majines te 
pobisterel, ňič, ňič, ňič. 
J: Mušines man, mamo, te sikhavel. Imar keci tuke? 
V: Ta ped'ešat štiri. Has mange akana dešateho. 
J: No a me phenavas Iake: Mamo, sikhav man! 
V: Sikhava tut, imar mušinav. 
J: Ajoj phenel: Na, mek časos. Furt phenel kada. 
PK: Pedešat čtiri? 
J: Dešateho Iake 
PK: a Ia daha sako trin berš, na, ča ta mange keci 
V: sako duj, __ 
PK: Mange pedešat dva. 
Z: La Jana has kada phosaviben, so tumen ... 
V: ... sikhavava la akana, hojte džanel he joj. 
J: Me na džanav. 
V: Zuzko, me bi tuke kamás te phenel, te višvetlinel sar pes oda kerel sar na, al'e oda ... 
Z: ... al'e oda na šmejinen .•. 
V: ... na šmejinav. 
P: Joj na šmejinel tuke te phenel, pal'is joj nasval'ol. Kada našťi 
V: Me bi tuke napriklad akana phenás sa, sa, no al'e na šmejinav. Zuzko, me tuke pal kada duma šaj dav, 
hoj sar len zachraňindžom kada, al'e najšťik tuke vislovinav avri oda, so me džanav te kerel oda 
phosaviben. 
PK: Zuzko 
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V: Me te kerav normalňes me po cichi tel e čhib tuke pheneha a na džaneha so me dav duma normalňes 
kajso. No a imar na šunes, tu man na 

Příloha č. 2: nahrávka číslo 2005-10-27-01- mulové, přísaha, 

Konzultantka: Lída Horvátová (48 let) L 
Další přítomní: její dcery Adéla (A), Jarka (J), 
Tazatelé: Tomáš Habart (T), Zuzana Znamenáčková (Z) 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

Z: Mek bi kamavas tumendar te phučel ši šaj o mulo sasťarel? Hoj andro suno či šaj sast'arel o 
mulo? 
L: Te hoj džas suno a del tuha duma priklad o mulo, hoj ťaves sasti. 
Z: Hmm 
L:No. 
Z: A tumenge ačhil'a? 
L: Ta na mange, al'e leske - mire romeske. Has nasvalo 
Z: Hmm 
L: a leskeri daj, leskero dad leske andro suno avran. A sar džalas suno peskere dadeha, peskera daha, tak 
ušťifas upre, ehas sasto. 
Z: No a s-
L: Me mange mišlinav, hoj thovel o vasta o mulo, e rodzina. 
Z: Hmm 
L: pro manuš pre peskro, no priklad čhavo abo trebas z rodzini vareko thovel o vasta. Na zbačinel, 
džanel, al'e andro suno les dikhel, hoj jov hino. 
Z: Hmm 
L: Priklad e daj abo o dad. No, ušťel upre a sasto hino, hoj lel palleste e dukh tele. 
Z: A jov lel pre peste e dukh abo sar? 
L: ta na, ta najšťi imar, ta ča bavinelles, džanes,hoj te na les dukhal, ťavel sasto. 
Z: Hmm u kaj jov il'a koj a moca te sast'arelle manušes? 
L: Ehin, Zuzko, ehin moca te sastarellebo me ginav andre s vato kňižka 
Z: Hmm 
L: a ehin moca. O priklad e rodzina džal te navšťivinel, priklad sas slugadžis, džanes, mules ehin tiž 
dovofenka, hoj džal avri te navšťivinella rodzina. 
Z: Hmm 
L: No a oda pes ačhel, hoj avel priklad la Jarkake, kames te dikhel e čang, sar la chudfa akana sastro? 
Sikhavava tuke? 
Z: Hmm 
L: A v, dikh! A v, no dikh! A v dikh ča čang buchlo. Pre čang Iake thodžas e znameňi la diňas, hoj hino 
paš late, la chudfas, džanes, bo akana ehin o si- šicki svati, hojte džal, te džal ke Hrabušice te labarel e 
momefa. 
J: __ srních __ labarel momefi. phenav leske, te man na daravel avri, na, na? 
Z: Hmmm, no a 
J: bo me darav mulendar, na mamo, na 
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Z: No a keci berš šaj o mulo sasťarel, mišlinav pal o meriben keci berš jov ša- šaj sasťarel varekas 
Ia famel'ijatar? 
L: Ta imar mulo hino, hoj tu mišlines tuke, hoj stale furt 
Z: Pal o meriben 
L: Pal o meriben, sar majinel te merel. 
Z: Furt furt šaj? 
L: tana 
Z:Na? 
L: Na. Oda les ehin trebas andro berš duvar navšťivenka, hoj avel te dikhella rodzina. No a pes vracinel 
pale, mek zadurkinel tuke, te hoj avel pre navšťeva. 
Z: Hmm u šaj o mulo tiž nasval'arel? 
L:Hi. 
Z: U sar? 
L: Dža 
Z: Sar šaj navsal'arel? 
L: Ta normalnones, Zuzko, trebas hoj ňechtoro mu- mulo hino ajso ajso, sar tuke phenava, zadcato, 
džanes, ajso drzo, ajso dopilo andre maušeste, džanes. No a thovel normalnes o vasta pre tute abo marel 
tut. Me imar chudfom mulestar. Me, mulo man mardžas, no. 
Z: A ko? Ko tumen mardža? 
L: Ta mulo. 
Z: No al'e savo, ko- oda has vareko famel'ijatar? 
L: Me džanav. Me sar phiravas le Rudoha, no mek ča značindžam pirano piraňi, džanes, 
Z: Hmm 
L: ta me džavas khere trebas duje orendar račik, no, bo phirás o čhaja kamaratki na le piranenca, no tak 
has mange phares te džal khere kim na- savore čhaja. Ta vareko džalas sigeder, vareko džalas pozďeder. 
No a me gejl'om posledno avri a varekana kavka na has sar akana hoj droma, al'e ehas rudí čika, chodňika 
vobec na ehas. Ehas fejs biedňes adaj varekana. A me sar džavas khere, džanes, me na kadarig, kaj akana 
bešav, afe calkom upre bešahas. Lada ehas e chatrčka kher, džanes a has mange dost lačho koteroro 
khatar e- e sasuj, te džal pale ke daj. Ča sar phiravas leha, džanes. 
Z: Hmm 
L: No sar džavas khere, me normalnones šunavas fejs fejs fejs sluchos, hoj pal e medza denašel vareko, 
džanes a man chudl'as normalnes balendar, chvatindža, pekl' a man fejs andre phuv tele po drom, pre 
~huv. No pre phuv man pekl'as. No a me akana dikhav, na rozdikhav man he koda man čhindžas, na. 
Niko avri nane a me prastandžil'om khere a sovahas kavka, džanes, varekana na sovahas kavka sar akana, 
hoj modemes, hoj hin amen. 
Z: Hmm 
L: Na has amenge o zvikos pal o daja, al'e čeporo feder kamas te dživel, džanes, po uroveň čeporo, no. 
Ta sovahas pre phuv, ma pača, ta sovahas. Dikh sar sovahas: o dad, me- me bij o dad na sovavas, pašo 
dad sovavas- e daj, no a postupňe o čhave 
Z: Hmm 
L: la dakre. No mele dades ušťadžom upre, phenav: "dado, ušťi ča upre". Jov phenel mange: "s'oda?". 
A me phenav: "avavas khere akana, ta chudl'as man vareko balendar a pekl'as man andre phuv". No o dad 
ušťifa andre trenka upre ušťil'a o dad, gejfas te dikhel avri, avri nane ňiko. Me andre dar zasučom, 
daravas, zasučom. No akana o dad šunel sar pre mande vičinen pre míro nav. Sar pre mande avri čhaja 
vičinenas kam- o kamaratki Lído, tah 'avka o čhave pre mande vičinenas. Oda murš so man čhindžas, tak 
vičinlas man avri pale znovu. 
Z: Hmm 
L: Oda mušindžas te avel poslancos, džanes. Džanes, s'oda poslancos? Zlý duch 
Z: Zlý duch hmm 
L: oda kada manušen džal te marel. Oda pre duvareste pes kada mange kada ačhil'a. Me duvar chudfom 
he lataha andro šero. No a man sar man dujtovar čhindžas, ta gejl'om pale znovu. Phendžom le phraleske, 
o phral man mardža vaš kada, hoj soske phirav račik avri šaj man murdarel. 
Z: Hmm 
L: A upozorňindžas man o phral, so bešel Košicate, hojte na džav avri, b'oda ehin na pheras kada, al'e 
šaj man chudel a šaj man vodzinel pal o kandre. 
Z: Hmm 
L: bo hoj trafinav pre oja ora, kanajov majinel te džal nasvale manušes te murdarel, džanes, oda 
poslancos. Koda zlý duchos 
Z: m, koda sar smrtka, na? 
L: Hi. No tak na džal kija leste, afe me leske som zavadzu oj a hodzina po drom, džanes, ta vaš oda man 
čhindžas. 

Z: Hmm 
L: No ta imar duj tovar pafis mange diňom bacha, imar na džavas khere, te somas he leha, al'e imar khere 
na džavas, ačhuvavas ži do tosara, bo imar daravas. Oda hin skutočnost kada, hoj kada hoj mulo tut he 
marel, hoj mulo tut he nasval'arel. Sa čačo. 
Z: A save nasval'ipena šaj o mulo mukel pre manušende? 
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L: Ta unava normalnes, až o musa tut nekbuter te mulo matkinel tut avri, hoj matkinel tut, džanes, tak o 
čanga, o musa vetšinu dukhal. 
Z: Hmm 
L: Slabo sal, na vladzines tuha 
Z: Save nasval'ipena šaj o mulo sast'arel andro suno? 
L: Ta treba te tut dukhal vareso, hoci so tut te dukhal, šero, o kana abo kajso vareso 
Z: Hmm 
L: stačinel te o vast pre tu thovel e rodzina 
Z: Hmm 
L: no a e dukh pal tute lel tele. 
Z: Hmm 
L: Duma normalnes mulo del, duma del! Ča hoj na achal'os les, džanes, al'e ňe- avka sar te bi šklepetinlas 
Z: Hmm 
L: Džanes, džanes sar? 
Z: hoj sar pre visa, na? 
L: pre visa. Visa del duma, me šunavas normalnones. Sar vičinlas e leskri- e baba pes vičinlas Bukhal'i 
no ajov l'ik- joj l'ikerdžas avri jekha čha, džanes, so akana hin la rom, čhave. A likerdžas avri. No ačhil'as 
cikňori kavka sar o Erik aj oj mul'as. A e Hanka peske il'a pale la čhajora, na, bo mul'a lake e daj. No a 
joj vičinelas, hoj te ušťel upre te lella, bo rovel e čhaj a te del la te chal, bo čhaj bokhal'i. Me sar 
šundžom, ta me blizko mande, džanes, bešelas e Hanka. Phenav, pane Bože, phenav: "dikh, sar oda mulo 
del duma!", me. Ušťadžom les upre, phenav: "Rudo, ušťi ča upre, šun, sar vičinel tiri e baba pre Hanka, 
hojte ušťel, e- e Kveta- e čhaj rovel. Jov ušťil'as upre, phuterdžas e blaka pol'ikores, hojte na zbačinel, 
džanes, bo mulo te tut zbačinel, ta moment našl'ol. A sar ušťil'as upre a phuterdžas e blaka, jov- jov 
vičindžas pre late, oda baba, džanes. "Babo, av andre, a v tačuv!". No oj a chvila imar na has, imar na has. 
No al'e normalneones duma del, vičinel, sa kerel. 
Z: Hmm 
L: Ča la dobatar ži do akana mek na šundžom kavka, dikhes, sar aka- akor. Upre vičinel, pes mange 
ačhuvás kaj se veci, hoj šunavas, dikhavas mules, leskre papus, le Rudoskres le furikoha dikhl'om sar 
normalnes andal e buda avel avri le furikoha a ži po drom avri le furikoha. 
Z: Hmm 
L. bo me- te mange prebačineha, somas phari akurat, džanes a me sar čupindžom tele, gejl'om avri te 
muterel, čupindžom. Ake dikhav, jov kavka, dikh, zoprimen pre zahrada sar akana. Zoprimen leskro 
papus 
Z: Hmm 
L:Ušťil'om upre pol'ikores a džav palleste, na, uštavav les upre. Phenav: "dža ča dikh, tiro papus avri le 
furikoha." Jov gejl'as te dikhel avri, na dikhl'as. Leskeri e pheň e Pinka he e šesterňice e Božena avenas 
_ pašal o pirane. Tiž les zbačinde le furikoha po drom. 
Z: Hmm 
L: Pale lil'as o furikos, pale ligendžas andre buda kodoj, kaj ehas, pale thodžas. Pre lavuta bašavla mulo, 
leskro papus. No, paš o bov a gejl'as andre leskro o čhavo, phenel, dado, či vlastňe Rudol'ku, mire 
sastreske a miro sastro ke ma bešel, šun, oda bašavlas leskero papus pre lavuta. Ajov vičinel: "Rudol'ku, 
ta so keres, korkoro andro kher bašaves?" ajag labol andro bov, ča phandlo o vudaroro, džanes, pašo 
tato peske lil'as e lavuta pal e sena, bo ehas brača mire sastres. Pal e sena e brača tele a normalnes gil'a- e 
gil'i bašavel pre lavuta. No jov akana kavka sar akana me tuha dav duma, avkajov peskre dadeha del 
duma, al'e jov ča džanl'as, hoj oda o phralleskro, džanes. Mire romeskro dad. A vel andre ke mande, ta 
phenel: "Rudol'ku, no ča akana bašavehas pre lavuta", o sastro leske phenel: "ta so, Michal, suno manca 
džahas, sem me ake bešav ko čhavo". Sar te bi ke ma. Amen akana prekvapimen savore, gejl'as andre 
miro rom ke- ke peskri daj. V areso potrebinavas, na džanav s o akana, nane man pameť, tiž na 
zbačindžas, tiž bašavel pre lavuta. 
Z: Hmm 
L: Al'e jov moment džanl'as, hoj oda na leskro dad, al'e o papus, bo leskro dad bešelas khere. Oda akor 
pijenas pal'enka mire dadeha. Bašavelas normalnones, sar gele savore te dikhel, te či hino odoj, imar na 
dikhl'as, 
Z: Hmm 
L: imar našl'il'as. 
Z: A šaj o mulo tiž nasval'arel varekas, kas rado dikhelas? 
L:Na 
Z:Na 
L: Oda kas rado dikhel, ta jasňe na ubližinla, ča pre kaste rušel. 
Z: Hmm 
L: Me keravas mire romes ladž, me phednžom, hoj te chal peskra dakri mindž. Šun. Al'e čačes kada a 
košavas leskre dades leskra da. Nervozno somas, džanes, hal- halasinavas man leha. Androda zasučom 
račik a leskri e baba, so akana tuke dav duma pallate, al'e čačes tuke kada phenav, na klaminav tuke. 
Zuzko, pačas, hoj lil'as o čhungard a joj mange savore škrini andro jakha čhungardl'as a upozorňindžas 
man, sar tu tuke predstavines te kerelle čhas ladž a te košelles. 
Z: Hmm 
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L: Jov pre tute phari bučí kerel a tu les džas te košel,tajov soske il'a romňa, te leske tu ubližines hele 
Katuškake he le Rudol'iske, ta phenel: "oda poslednones, hoj me tu tar šunav, bo me jekhvar me tu tar 
šunav, hoj tule čhas košes, hoj tule čhas ladž keres, no a pal'is dikh, so me tut dokazinav". Ta pačas, me 
man zbatorindžom andre kada, phenav mamičko mirori, phenav, s 'oda znameňinel kada, na, phenav, joj 
mange andro jakha čhungradl'a, phenav, kaj a Bukhal'i, me. Ta phenel, upozorňindžas man, ta me ola 
dobatar les darav te košel, ladž te kerel, te na man vareso kerel. 
Z: Hmm 
L: Darav čačes, 
Z: Hmm 
L: bo jov mange joj mange jasnes andro jakha phendžas, hoj me les te košava he nadavinava, ta imar 
vareso kerla. 
Z: Hmm 
L: Ta hin čačipen kada. 
Z: Mek pal e veri, sar pes del vera abo sar pes solacharel? 
L: Vera sar, ta trebas hoj bi kamelas tutar tiro pirano te šunel, hi abo istota les te avel, hoj na kerdžal pal 
leste ňič, džanes. Ňič palleste na kerel, hoj l'i-l'ikeres tu palleste, no 
Z: Hmm 
L: hoj ča kamel, hoj leskri te aves. Ten 'a ves avreskri. 
Z: Hmm 
L: Tak normalnes lel obrazis o svato 
Z: Hmm 
L: Thovel andal tu, no a odoj jov del duma, so jov del duma, tak he tu mušines palleste te opakinel, al'e 
sa šlubines kijo benga kijo potavňika kijo satan kijo 
Z: S'oda potavňika? 
L: No, beng. No, so tut priklad, džanes s'oda beng? 
Z: Hi, džanav, čert. 
L: No, al'e so pre aver svetos, džanes, so jov marel tumen, čhinel tut. 
J:_ 
L: Dža, an le čhavores! Dža ča, vičin la! 
Z: Hmm 
L: No a odoj šlubines a trebas hoj kerdžal vareso a leske klamindžal. Na šmejines te klaminel, mušinel 
tut čiste svedomi te avel, na šmejines paňi te pi jel, na šmejines te chal, na šmejinel tute čata avel andro 
bala, vobec ňič, čisto a do pol pasa čhiďi tele, no avka šlu- šlubines kijo Del, ke paňenko Marija, hoj sal 
čisto, hoj na kerdžal ňič palleste, hoj tetu l'ikeres. No a te bi kerehas a klamines 
Z:No 
L: Tak normalňes zachvati, zachvati, chučkerel tuha. O calo celos pomoca tuke nane, kim bi na bešelas 
tuke promuj nanga bul'aha, nangi bul 
Z: Hmm 
L: kim tuke na bešel pro muj nanga bul' aha a avka tut pomukel. 
Z: Hmm 
L:Aňi deš džene te bi tut chudenas, tak pomoc tuke ane, kim kada na kerel tuke. Pro muj nanga bul' aha 
musaj te džal, zagaruvel e vera, džanes 
Z: Hmm 
Z: Ta no a mek te vareko- varekaha čhivkerel, ta del pes sasťarel kavka, hoj pes paraven o grati? 
L: Oda vera kaja, kada vera.Tho- thoves vera 
Z: ta oda so tumen phendžan, oda sar kamibnaskri, na abo sar? 
L: Tu man na achal'os 
Z: ta phenen mange sar oda hin 
L: Trebas, hoj kamel tutar o rom, tu mandar vareso inakšeder phučl'al akana 
Z: Hi, ta koda hin kavka, hoj nanga bul'aha pes del sast'arel? 
L: Mušinel tuke te bešel nanga bul' aha pro muj a jekh- trin džene tut te chudel, no akor tut pomukel. No 
a imar sal ke- ki- ke tu, oda aves ke tute, na. No, bo inakšeder bi tut avlas furt kada. No kavka zagaruvel, 
so šlubindžal, bo klarnindžal. 
Z: Hmm 
L: Džanes, no priklad, phenav tuke kavka te achal'os man. Priklad vareso keres špatno tira dake, hi, tire 
dadeske, tle pheňenge. Džas po zpoved andre khangerik? Zpovedzines tuke ko rašaj 
Z: Hmm 
L: Na salas mek pre zpoveda? No ta kavka, trebas kavka ehin kaj a kada, džanes, no hoj muš-mušinel 
tuke te bešel promuj la bul' aha, hoj koda košiben koda- koj a šl'ubenka, hojte džal pal tute tele, bo 
inakšeder stale bi pes a vlas 
Z: Hmm, hmm 
L: bi tut kada, džanes, bo klarnindžal. 
Z: Hmm 
L: Oda džas kijo Del, kijo obrazis, na. No 
Z: Hmm 
L: No a kada so phučes, hoj e- o grati paraven, th 'oda priklad, hoj me bi thovavas vera vareso pro Erik, 
hi, hoj kerava priklad, hoj no, na chava. 
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Z: Hmm 
L. No a chava, ta na dodržindžom koda, na man arakhel oDel zaklepinav, me __ o Devloro, hoj bi 
ačhelas peske vareso, hoj les bi les avri chudelas e vera, _ mušinel te paravel o grati raz dva raz dva a te 
denašel pro kandre te čhivel. 
Z: U šaj te vareko lidžal o grati he šaj jov dikhel pal peste? 
L:Na. 
Z:Na 
L: Na ča zrovna mušinel te denašel ki- po kandre te čhivel. 
Z: A soske na šmejinel o dženo te dikhel pal peste? 
L: ta nane lačhes, bo imar ko Del džanes, rašaj dikhel pal peste, merel manuš, na? Ta he kada ehin. To je 
jedno. Odajekh hin. 
Z: Hmm, no a te pes napriklad solacharel kavka, hoj amen- amen sam, na džanav, priklad deš 
džene andro kher n vareso našl'il'a 
L: No,no 
Z: varekaske, ta pal'is pes džal te solacharel, na? Ko il'a, ko na. No a te vareko banges lel vera abo 
banges solacharel, ta pal'is so hin leste? 
L: No ta chudelles e vera. 
Z: Chudelles e vera 
L: Chudelles e vera 
Z: A oda pes sasťarel, hoj o grati pes čhivel- čhiven? 
L: Mušines te denašel te čhivel po kandre o grati. 
Z: A te pes čhiven o grati pro kraki, ta pal'is 
L. Ta preačhol. 
Z: Oj a vera pes na vracinel pale? 
L: Na vracinel pes, ta pomukelles,džanes. 
Z: No a te bi napriklad jon na džanenas, hoj les chudel vera u na- na lidžanas bet o grati, ta so 
pal'is pes ačhola? 
L: Šun tahem odajednoducho, na? Zbačines momentalňe pre čhavoreste, oda marelle pašvarenca, 
pašvare. Oda le pašvarenca, džanes, marel fejs a phares dichinel a pale_ mukel. _ zbačines. 

Z: Hmm 
L. No a he kavka šaj keres, hoj trebas sam priklad dzeš- dešet džene, priklad našl'ol tuke kada. No 
n'akana sako bi phenelas, na-na lil'as aňi kada aňi kaja. No postupňe bi tuke phenenas, hoj nane, hoj na 
lile ňiko. A tu bi tuke kamehas te zjisťinel korkori, ko il'a. A bi avlas ole dešet dženendar, priklad jekh so 
bi Iake pačahas a šaj keres kavka. (po:m: jde pro malou bibli do skřínky) Ta les, oj a na lav kaj a bari, 
leskri _kňižka svato 
Z: Hmm 
L: Dikhes, kada thoves kavka, jaj. Les guma, običajno guma trebas andal o ceplakos abo andal, džanes 
savi guma, na? 
Z: Hi, džanav. 
L: phandes kavka, thoves kleja 
Z: Hmm 
L: Mek tuke sikhadžomas akana 
Z: Kleja (hledám v tašce) 
L: Šňurka te hin tut, Zuzka, varesavi, sikhavav tuke, hoj te džanes. 
Z: Nemam ňič, nic. Na džal. 
Z:Oda na džala, ta na džanav 
L: Al'e oda ňič, šun 
Z:No 
L: Kadaj thoves, dikhes 
Z: Hmm 
L. na džal mušinav te lel vareso inakšeder 
Z: mange sar-sar keren koda le- la kňižkaha 
L: _ erel, kana phandel, dikhes, e šňurka 
Z: Hmm 
L: al'e feder ehin furt e guma, sar kada 
Z: Hmm 
L: džanes 
Z: hmm 
L: Thovava e klej a, chudeha manca kavka 
Z: Hmm 
L: A trebas phuč mandar, kopre tu rušel. Me tutar phučava, kopre tu rušel a tu pheneha čačipen 
Z: Hmm 
L: a pal'is dikheha či hin čačo. No, ko hin zavislo pre tu 
Z: Ta na džanav 
Pauza 
L: Te džal telal kavka 
Z: Hmm 
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L: a tu manca chudes 
Z: Hmm 
L: kada džanes, oda iamr guma ťavl'ahas, kada na. 
Z: Hmm 
A: Guma, pre soste guma? 
Z: No oda pes kerel te ... místo, hoj te na džal solacharel, al'e ča koda ? 
L: Šaj keres, hi, zjisťines tuke, ko pre tute rušel. Treba vareso tuke čoren, no a kames tut-kamel- kames, 
hoj tut avel istota, takte hoj na rušel pre tute ta ek- kaj a klej a terdžol furt stale 
Z: Hmm 
L: džanes, hiňi furt kavka 
Z: Hmm, hmm 
L: Chudes manca a terdžol furt a te pre tu rušel, džal kavka e kleja (pozn: otočí se v tý knížce), ta 
znamena, hoj rušel pre tu, hoj hiňi- dikhel pre tu banges, ovajinel tu, del pal tute duma, 
Z: Hmm 
L: kajso. 
Z: Aha. A del adaj vareko veri paš o obrazi? 
L. Prindžares la Korra? 
Z: Hi, Ia prindžarav, joj del 
L:Hi 
Z: A mek vareko aver? Ča Ia 
L: Čajoj 
Z: Čajoj 
L: Varekana delas o dad, al'e he me džanav te del vera, al'e zase me na kamav, džanes, bo 
Z: A soske na kamen? 
L: Džanes soske na kamav, bo joj te bi na klarninlas, kavka sar tuke phendžom, hoj mušinella te avella 
čiste svedomie, te džal pro čučo jilo 
Z: Hmm 
L: Ňič te na chal, ňič na šmejinel te klaminel, bo joj so bi klarninlas, ta ma-_ arakhel o Dei, zadurkinav, 
mek pre bi kidás, džanes. 
Z: aha 
L: No ta vaš kada na kamav me ňič kaj se_ man te presikhavel, hoj me džanav te kerel, th 'oda nane 
phares, na? 
Z: Hmm 
L: Thovav obrazí s andal tute, mek klekines, čhives tut tele do pol pasa, na- odoj ča šlubines savoro sa, 
dav- so me dav duma, tu opakines pal mande, na 
Z:Mmhhmm 
L: imar s-, imar sar šlubimen kijo Dei, ke pana Marija, hoj na klarnindžal, na a hoj te bi klaminehas, tak 
ačhol sa pre tute, bo me sa kole hriechi, koda tu so bi tu šlubinehas, me pre tu thovás, džanes, 
Z:Mmhhmm 
L: no. Kavka 
Z: No a a vaš keci džives chudelle manušes vera, so? 
L: Ačhol pes, oda ačhel pes he buter razí, džanes. Na ačhol ča pes jekhvar, al'e ačhol pes buterval, te but 
klamindžal. 
Z: Hmm 
Erik: Mamo, mamo! 
L: So? 
Erik: Ake 
L:No 
Z: S'oda, s'oda džungal'i vera? 
L: Kremfi, poražka, rakovina, kajso. 
Z: Mmhhmm, no a adaj pes but solacharel Vil'bachate? 
L: No al'e vetšinu upre (pozn: paní Horvátová patří mezi telune Roma, my bydlíme u těch uprune) 
Z: Hmm 
L:Kadaj našundžom tele, džanes, imar som kadaj tele štrnact roki a mek kadaj tele na dikhl'om, hojte 
lil'ahas vareko vera. No jekhvar dikhl'om, na klaminav vedl' a o love. E Kori diňas vera. E pheň miri 
Magda, prindžares la Magda? So andal e Holandsko. 
Z: Hi, prindžarav 
L: Joj i!' a vera le romeske, hoj na kerdža palleste ňič, 
Z: Hmm 
L:hoj hiňi pačival'i palleste a me pre late keravas vika, na, hoj soske il'as vera, hoj soske diňa o jilo le 
bengenge. 
Z: Hmm. No a pobisterdžom 
L: Užar, zkušinav 
Z: Save mek nasval'ipena hin veratar, hoj vareko banges solacharel ta- abo kana vareko thovel 
vera pro čhave napriklad, ta a cigaňinel, ta so pal'is šaj pes ačholle čhavenge? 
L: Ta so pes ačhola, ta nasval'on, na, chudel e vera len. 
Z: A so phosaviben? 
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L: Ankleja! 
Z:Oda sostar phosaviben? 
L: Phosaviben tiž hin la veratar, tiž hin la veratar phosaviben 
Z: Oda tumen džanen te sast'arel? 
L: Džanav čeporo, le o pašvare, džanes, vapna les, vapna 
Z: Hmm 
L: andal o štar kuti kides čik, odej mušines te preginel 
Z: A oda avral abo andral? 
L. Andral 
Z: Andral 
Z: A pal'is so Ia čikaha pes kerel? 
L. No ta gines po pašvare opačnes e duma des 
Z: Sar opačnes? 
L: Ta trebas keres ... pro pašvare čhines la čikaha kavka savore angušenca kavka keres (pozn: všemi 
prsty nejdříve zezhora dolů a pak zleva doprava- do kříže) 
Z: Hmm 
L: sar križos 
Z: Hmm 
L: pro pašvare 
Z: Hmm 
L: a phenes, na, koda phosaviben, koda štichišagos te našfol andalleste avri, džanes, oda opakines trival. 
Pre jekh sera, pre aver sera kaj a duma des. No a pafis les e vapna rozmukl'i, tiž keres la vapnaha pro 
pašvare. Jekh sera, aver sera. Les khosno abo varesavo ručňikos a zacirdes les. Kavka mušinel o čanga 
thovel, kručimen 
A: __ , more! (mluví na svého čtyřletého syna) 
L: a pašfol. Pafis preačhol. 
Z: Hmm a pre kada šaj o doktora pomožinen pro phosaviben? 
L: Na, na. Na džanen, s'oda. 
Z: Hmm a oda phosaviben pes ačhol he le dospelenge? 
L: Šunča, ta hoci kaske. Ačhol pes. 
Z: Hmm 
Pauza, pozn: špatně jsem jí zmáčkla, takže to, co tam být nemuselo, nahrané je a naopak, co jsem nahrát 
chtěla tam není. Jde o asi deset minut. 
Teď zkoušíme tu praktiku s klíčema a biblí, kdy se já ptám, kod se na mě zlobí. 
L:No 
Z: ta jekh rakl'i. 
L: Sar pes vičinel. 
Z: Káťa, al'e na ada, varesavi- varesavi aver hiňi a so sar. 
L: Užar, mušinav te džanel, bože, pobisterdžom. Svatý Petříčku,_ (šeptá, nesrozumitelné) 
A: Kada čačipen, hin čačipen, hoj pre late rušel 
Z: A sar? 
L: Kadaj thov.Au. Mušines te zacirdel fejs. 
Z: Aha, hmm. 
L: kaleha tuke zjisťines. 
Z: Koman ... 
L: ... maj dikheha či hin- či pre tu rušel. 
Z: Hmm 
L: Oda čačo kada 
A: kadaj mušines 
L: Ča chude klej a, au, thov andre. Ma ži andre, mušinel avri t'avel. 
A:mmhhmm 
L: No. _ cirde. Povedz mi tu čistu pravdu, či pre Zuzka rušel e Kaťa Svatý Peter, svatý Andělíčku, 
poveď mi čistu pravdu či rušel pre late e Kaťa. 
Z: Jaaaaj 
T:Hmmm 
Z: Ta rušel pre ma 
T: Rušel 
L: Rušel pre tu a kada hin sa čačo 
Z: Jaaaj, me darav. 
Smích 
L: Lifas mange o love, 
Z: Hmm 
L: džanes, 
Z: Hmm 
L: a kamavas mange te zjisťinel a čordžas mange le phraleskero čhavo. So bešel Košicate. 
Z: Hmm 
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L: les- jov hino pal o bare herešti zlodzejis. My momentalňe džanl'am, hoj jov. Gejl'am palleste, ta 
phenav, Marku, de o love raz dva. Diňas mange pale, al'e man sa andre. 
Z: Hmm 
L: kada hin sa čačo. Dikh, chude a sar avela Rudo, šuneha či nane čačo, hi. 
Z: Hmm 
L: Ča rovno mušines, na šmejinel amenge te chorisal'ol e kňižka, džanes. Svatý Peter, svatý andělíčku, 
povedz mi čistú pravdu či ehas pre zabava o Rudo. Svatý Peter, svatý andělíčku povedz mi čistú pravdu. 
Z:Ha,há 
L: Has ke Praha pre zabava, dikheha maj sar avla khere maj pes priznajinla, jov na cigaňinla 
Z: Hmm 
L. phenla avri. 
Z: Ta kavka pes del tiž. 
?:tiž __ _ 
Z: jedlá soda 
T: jedlá soda 
Z: Hoj me šundžom, hoj varekana e romňi te joj tavelas, ta joj mušinelas te avellake lačhi dzeka, 
bo te Ia- te joj has smutno, ta pal'is koda nalačho- nalčhi dzeka gejl'as andro chaben. Na šundžan 
pal kada? Na. No a mek kamav- užaren. 
Pauza 
Z: Šaj d- del pes pokere} o chaben? 
L: Ta kavka so tuke phendžom, hoj te bi bešen deš džene khatar o skamind a tu tut čujines, hoj hin tuke 
špatnones. No ta džas varekaj avri, te na dikhen, hoj so keres, džanes, hoj na mušinen tutar te džanel, 
soske džas avri. Ta les tuke pal o jakha normalnes 
Z: Hmm 
L: keres tuke jekh, duj, trin, štar, pandž, šov, efta, ochto, eňa, deš, dešujekh. 
Z:Mmhhmm 
L:Gines tuke dešujekh. Tfuj, tfuj, tfuj te n 'a vel mange jakhaliben, keres ča kavka. 
Z: Hmm a sar pes del pokerel o chaben? 
L: O chaben te pokerel? Ta k ošel tut andre. 
Z: A sar napriklad pes košel? 
L: Na džanes sar? Akana me tut košava?! smích 
Z: Abo ňikas te košel, ča kavka del pes phenel, hoj na pre ňikaste pes perel. 
L: na phenav kodej, no. (pozn: dívá se na druha stranu do zdi) pre aver Roma abo pre koj a sera na kerav, 
bo kadaj o džene. Ta chas koda chaben, _ tut andre poražka te chudel, te tašl'os andre! 
Z: Jo, takhle, avka 
L: Ta kavka 
Z: kavka, no so mek oda. No a šundžan tumen varekana: bater, bater pro kašt pro bar, hoj pes 
phenel? 
L: Hoj trebas tu man ca des duma, na, abo vareso thoves vera a me tu- me kamav, hoj te n 'a vel čačo, so tu 
thoves vera, me tuke phenav: bater, bater, bater, hoj ten 'avel čačo. 
Z: Hmm 
L: No. oda aj si hra dětsko. 
Smích 
Z: Aha. No a mek a del pes varesar ochrajinel anglo pokeriben? Na 
L: Pokeriben, oda vareso inakšeder, džanes, oda hin fejs fejs važno imar pharo a sar sal pokerdži, pomoc 
nane tuke, džanes, kim tut na odkerel oj a džuvl'i, so tut kerdžas. lnakšeder bi avehas kerdži do života. 
Z: A sar me zbačinav, hoj kerdži som? 
L: No, ta trebas vareko džanel te pokerel, hoj stale ča andro hadžos te pašl' os, te na phires pro čanga, tuha 
te na birines. Andre varekaste ehin normalnones, avka hin kerdo manuš hoj perel cheva. Džanes, s 'oda? 
Z: Hhhdíry 
L: No. Andre varekaste kerla, vareko tel peste chinel, vareko na džal aňi pro zachodos, avka sar pro 
meriben, hoj imar te merel, džanes. 
Z: Hmm 
L: ta koda ehin imar pharo kada. 
Z: A pal'is saj- šaj- sar koda dženo šaj zjist'inel ••• 
L: ... sar zjisťines, šun, sar zjisťines lebo trebas te hin imar manuš kavka, sar akana tuke phendžom, hoj 
kerdo, džas ko dochtoris, na o dochtoris pre kada na arakhel avri, hoj so ehin, sostar, na, džanes. No tak 
imar- muši- imar zbačines, zbačines pr'oda manuš, sar oda hoj dochtoris najšťik peske zjisťinel, so ehin 
leste. S'oda šaj avel, na? 
Z: Hmm 
L: No a imar amen amare zviki džanas, trebas na hoj imar o dochtoris na del žadno liekos, žadno 
inekcija, na phenel priklad, hoj nane ňič ole manušeste, tak znameňie del, hoj oda imar hino kerdo. 
Z: Hmm, no a sar pes dochudel o nasval'ipen andre manušeste? 
L: Oda kavka keres zorales pregindo, sa opačňes. 
Z: A sostar šaj o manuš nasval'ol? 
L: Te rušel pre tute, priklad rušel pre tute vareko, hi, fejs abo pirano, pirano tiro, te bi kamelas ov, bi 
phenlas kavka: ara, kerav Ia, me merel. 
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Z: Hmm 
L: Me pašf ol furt andro hadžos, te na ušť el upre. Hoj na navidzinel tut, priklad, hi. N o a jo v bi peske 
arakhelas varesava osoba, so bi a džanelas te veškinel, te kerel, džanes, pokeriben, no. Ta jov sar bi la 
arakhelas, bi kerelas. Jov bi phenlas Iake kavka, me tuke počinav, al'e ker mange la, hojte merel, hojte 
na vladzinel, te phirel, hoj te pašfol ča andro hadžos, hoj jov bi delas la bare love. No a jov- joj oj a rornňi 
bi tut kerlas. 
Z: Hmm a džanel adaj vareko te pokerel Vil'bachate? Na? 
L: Aňijekh 
Z: A ko džanel adaj lačhes te sast'arel, hoj o džene phirel ke leste? Me prindžarav ča Kori- Ia Kora. 
L: Oda joj na sastarel, joj ča del veri, joj ča del vera, džanes, joj na sasťarel vobec. Pokeriben so džanen 
adaj mir- miri pheň Košicate džanel te kerel, o rom la rornňaha te dživel, priklad sal nasvafi, pomožinel 
tuke, kames tut ťavellačho životos, priklad le piraneha 
Z: Hmm 
L: te vichadzinel tuha lačhes, kerel tuke, pomožinel tuke, tem arakhel o Del, zachraňinel tut o Del. 
Nasval'i tesal pomožinel, afe adaj aňi jekh na. E pheň džanel te kerel, adaj na. 
Z: Hmm. Mekjekh vecos, pal e Rižbaba, te- te napriklad e Rižbaba vimeňinelle čhavores, ta sar 
me šaj dochudav mir- míre čhavores pale? 
L: Na dochudeha. Na dochudeha. 
Z:oda 
L: Oda imar pes na del. Joj lelle šukar aj oj tuke thovelle čudakos. No afe e podoba kerel avka sar tiro 
čhavoro. Džanes, hoj te bi avelas. No al'e vareso zbačines, hoj oda hino prečarimen, bo varekas o jakha 
pučimen, vareko- varekas o jakha pučimen. Varekas kada o muj nane lačho, džanes. No a zbačines 
momentalňe, hoj hino čarimen. 
Z: Hmm. No a sar pes ochrajinel? 
L: No ta kavka sar akana Milankus ciknoro, na, andre perňicica sovel paš ma. Na šmejinav te švetlos
elektrika murdavav andre, al'e pe chod- pre chodba imar mange labol, džanes, hoj pes te na dochudel 
andre. No tak nane man dar. 
Z: Thoven vareso šerand? 
L:Hi 
Z: A so? 
L: E suv, o thav, nožňička. 
Z: A soske pes thovel e suv, o thav. 
L: Ta hoj ke peste te na dochudel e šmrtka, e rižbaba. 
Z: No a soskejoj kolestar daral? 
L: Pichinella tel o pindre, na. 
Z: Pichinella tel o pindre? A kangl'i pes thovel? 
L: He kangl'i pes thovel. 
Z: Soske kangl'i? 
L:Phenav tuke, bo e kangfi hin tut ostro, e suv hin tut ostro, na, e nožňička. No a joj te uštarel, la moca 
nane kijo cikno te džal. 
Z:mmhhmm 
L: džanes, bo la ča mušinel volno pohib te avel, te na uštarel pre varesave ostre pichlace. 
Z: A phandel pes vareso le čhavoreske 
L: oda te daral. Te daral andro soviben, ta phandes lol'i šňurkica. 
Z: hoj te na daral 
L: te na daral 
Z: andro suno 
L:Hi. 
Z: Ta oda pes pal'is ochrajinel oda čhavoro le nalačhe sunendar? 
L:Hi. 
Z: Kavka hin, aha. 
Z: No a khatar pes len o sune? Khatar pes len o sune? 
L: O suno? Na džanes, kada ča jednoducho. Jednoducho tuke a vel andro suno, na. Me džav sun o, na. 
Z: A šaj mange vija- vijavisal'ol avri, hoj vareko nasval'ola? 
L: Hi 
Z: Hoj andre suno. Oda 
L: A vel tuke andro suno, priklad. A vel tuke andro suno te priklad, sar tuke phenava, majinel pes vareso 
te ačhol, arakhel oDel z rodzini, hi. A tu- tu imar daras,na, tu imar džas te dikhel prikladjoj, no čhives 
pre tu mekfeder. Džas kajso špatno suno. Džas suno tira rodzinaha a trebas nalačho, hi he priklad marko 
odoj merena abo nasvale avena a tu andro soviben soča tut zbatorines, ušťes, tak majines pre tute čhinel 
kerestos a_ tfuj, tfuj, tfuj. _ča a manges le Devles, te na pes ačhollenge koda zlo, džanes. A mek tu 
ochrajinel o Dei, ta znameňinel, hoj o Del na mukela trestos, al'e avna ochraňimen. 
Z: Hmm 
L: Džanes? 
Z: A s'oda znameňinel, hoj džav suno duchnenca? 
L. Duchnenca? Nasval'ipen. 
Z: U maseha? 
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L: Ta chal mas, chal mas alebo vareko tut ponukinla mas. 
Z: U čikaha? 
L: Čikaha? Čik, so hin tut: Meriben 
Z:Meriben. te džav suno paňeha? 
L: japsa 
Z: Japsa, hoj rovava? 
L: roveha. 
Z: Mišoha? 
L: Aveha phari, avel tut cikno. He patkaňiha te džas suno. Mišos čhajori, patkaňis muršoro. 
Z: Kavkahin 
L:Hi 
Z: Aha.Hnun 

Příloha č.3: nahrávka číslo 2005-10-28-03, počarování 
Bystrany 28.10.2005 
Konzultanti : Marcin Kandrač (M), Jana Kandračová (J), Romankus Kandrač(15 let) - R, 
Tazatelé: Tomáš Habart (T), Zuzana Znamenáčková (Z) 
nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

M: No. Somas ake ke Vasca ajekh romňi mange phendžas ake, hoj sar dženes te pokere!, hoj priklad ake 
e štremfl'a lebo cholov alebo gad lel koteroro, murdarel rukones a thovel tel o rukono. Alebo bala lel, hi. 
No a priklad ake kavka, sar o- priklad sar o rukono krňol, ta he oda dženo. No al'e kavka sar akana, hoj o 
kham avri, sar o kham pečarel, ta avka ole dženes ťež o celos pečarel. 
Z: Hnun 
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M: A sar nane avri o kharn he koda, hoj priklad chan les ole kirme ole ole rukones, avka oda dženo 
krňol. A pritom ake, sar tuke henava, pritom alebo les dukhal o čanga alebo našavel e duma. Duma akor 
šaj del te les thoven ake te bešel. Akor duma šaj del, al'e slabes. No a priklad ole dženeske, priklad so lel 
lestar o bala. Ta priklad o bala leske džal avri. 
J: O fotki tiž 
M: Obala priklad. No a mek androdajake so davas kola romňaha duma, hoj či bi pes delas te odkerel 
Z: Hmm 
M: ole dženes he koda. Phendžas ake kavka, del pes te o-o-o- odkerel, al'e dopokuď oda rukono na čisto 
na krňol he ňič lestar n'ačhel ča čiste kokala, čiste kokala. A phendžas ake kavka. Paluno dand, paluno 
dand so le rukones ehin. Me na džanav či keci oda hin les ake danda. Koda andal e drizi- andal o drizi 
mušinel te cirdel 
Z: Hmm 
M: andal ole drizi he koda a mušinel te ligenel ole dženeske, ole dženeske, hoj oda dženo, oda dženo te
te kamel pes pale te odkerel, mušinel te džal te arakhel ajsa džuvl'a, hoj so oleha leske te poradzinel. A 
ole rukones mušinel te arakhel, sar tuke henava, priklad amen sam andro kher akana. Ta priklad me bi 
avás pokerdo, mi bi mušinás te arakhel ajsa džeňa avri, hoj so lake te phenel, hoj kola pokerdžas. No 
odoj jekh bi priklad džalas ake pallate, te phučel, hoj kaj murdarde ole rukones he koda. A te bi avlas o 
rukono, mek ake hoj vurdca pre leste alebo hoj sar mek mas he koda. Tak man najšťik odkerel, al'e 
mušinel ake kavka imar te bi avlas krno rukono palune dand jekh te lel he koda. A te lel ake kavka 
priklad čižmi, čižmi a priklad so jov ake phirel andro ole čižmi alebo topanki alebo štremfl'i te khandel 
leskro pindro, tak mušinel andre khandiňi alebo andro patavo, andro patavo alebo andre štremfl'a te lel, te 
phandel, te phandel peskre balestar he peskre koterostar pale. A mušinel te čhivel tele le paňeha. Akor 
hino odkerdo 
Z: Hmm 
M: Al'e či oda kada hin ake čačo, oda me ča šundžom avkajekha romňatar so davas __ ake he koda. 
J: He me, Zuzko, šundžom la datar. Sar e baba, la dakri daj has pokerdži. Koda šougoris vlastno, la 
babakro pokerdžas la baba. Sar te bi la babakro. Sar te bi la babakra pheňakro rom. 
Z: Hmm 
J: Oda has šougoris. No a joj sar has nasval'i, ta joj furt sikhavlas kavka pre sena, bo dzektroro sar hino 
nasvalo, furt sikhavel kavka, hoj kodoj hin vareso, al'e amenge na phenlas, hoj kodej vareso. Ta miro 
bačis o Plaskačis la dakra čh- la babkro čhavo. Lil'as, burindža e sena le čukanoha. 
M: Čit, __ (pozn: mluví na svou dceru) 
J: Ta e baba furt kerlas kavka, hoj al'e joj duma na delas, joj has sasti avka la pokerde, hoj ča duma te na 
del. Ča te sikhavel, al'e la ňiko na rozuminahas, Zuzko. Ňiko lana rozuminahas, joj furt kavka sikhavlas. 
No amaro Plaskačis pre chodba, sar o čopi, o vudar mindžar kodoj, bo la baba has chodbica. Burindža a 
sar has e cerla, kole chevora so andro cerli hin. 
Z: Cerla s'oda? 
M: Ťi- ťihla. 
J: Ťihla 
Z:Mmhhmm 
M: Ťihla, lačhes phendžom česki ťihla? 
Z: Cihla 
M: Jo, cihla. 
J: Kavka sokole chevora a andre has, Zuzko, la babakra rokl'atar avričhindo, le patkaňistar e pori- e 
pori. Murdarde normalne le patkňis. E pori a sar e pori upral has krucimen o patavo la babakra rokl'atar 
he la babakre bala andre ispidlo andro koter 
Z: Hmm 
J: avka pačardo le patkaňiha. No a jov thodžas andre cerla. 
Z: O šougoris? 
J: Le patkaňiske o muj phandl'a, 
Z: Hmm 
J: phandle leske o muj a e pori leske avri čhindžas. Ta e baba s 'oda znarnena, o muj te phandelle 
patkaňiske, hoj duma na dela a e pori so čhindžas avri, hoj e baba hiňi la furt furt pro goja he koj a has la 
zlato žila. Joj imar aňi na chalas ňič, ča hm- hm he chi- no chinlas 
Z: Hmm 
J: e zlato žila furt la has. Imar aňi na phirlas ča furt bešelas. No pokial na lil' a amaro Platkačis avri e 
baba sikhavlas, bo jon pestar- temenge has. Jon pes na dovidzinenas, jon pre peste fejs rušenas. 
Z: Hmm 
J: No a e baba la dakri daj peskra pheňaha pes na dovidzinenas avri. No a leskri-la babarkri pheň 
phendža:"užar, užar, ča kaj si čhib tute nane! Pal'is dikheha či tut deha duma, či tu o muj phutereha! So 
me tut do- dosikhavava!". No a la babake furt has kada andro šero, hoj čajoj duma amenca na delas, joj 
ča furt sikhavelas. No arakhl'a andro Plaskačis. Lil' a ola pora imar čisto krne has. No imar la amari e baba 
___ zlato žilo imar normalňe imar Iake odčhinde. Joj has po operacija. Oda mek mišto, hoj arakhl'a 
avri, bo te na arakhl'a, ta sar joj imar čirla mul'alas, čirla mul'al'as.No lil' a, ligendžam la andre špital' a has 
upre zlato žila, kerde Iake operacija. Amaro Plaskačis koda koter lil'as, gejfas ake kadaj tele sar pro 
Ocnava andre koda paňi, kaj e topol' a. Odoj 
M:Oo __ pre_ 
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J: al'e kim o kham švecinel, na Zuzko, kim na bešel čeporo šišitno akor lil'as, gejl'a khatar ňiko na phiren, 
hojte na predžas, odoj majines kada koter te čhivel. 
Z: Hmm 
J: Oda avka mange delas duma e daj. 
Z: A te bi vareko predžalas? 
M: tak oda pokerišagos sa lel pre leste 
J: Nane lačhes. sa pre leste. 
Z: Aha 
J: S a pre leste pre koda so 
M: predžal 
J: predžal. Oda kavka sar he daj koda phosaviben, na, Zuzko, 
Z: Hmm 
J: leske duma. Kerel, čhivel, na. Odarig ča, khatar na phiren. No ta he kavka, so hin pokerdo. Oda furt 
tukejekh 
Z: Hmm 
J: kada 
M: kaj- kada ehin ake čačipen, oda __ , lebo ťež ake mri sasuj pes sťažinenas he kadaj ake sar akana 
kadaj miro kher 
Z: Hmm 
M: akana kadaj oo Fremut bešel. Tak odej has len ake kaštuno kher. 
J: Kaš tuno kheroro has amen. 
M: Kaštuno kher a ťež pes ake kavka. Me ťež na džanavas, hoj s'odajake, hoj arakhl'om. A len has ake 
sar akana hin ake kadej zarubl'a a kije zarubl'a an- karfin, kavka baro karfin, 
J: Hi 
M: karfin. 
Pokračování nahrávky-další minidisc 
Z:No 
M: No a sar mri- miri sasuj kadaj bešenas andre kaštuno kher, tak thodžam aver vudar a amen ake 
burinahas he kada. Al'e andre koda kher prvo bešelas jekh romňi phuri, jekh romňi phuri he kada. A 
arakhl'am. Arakhl'am ake karfin kavka baro. 
J: Oda e baba bešelas le dadeskri daj odo1- gejl'a pro Čechi te bešel. 
M: Kavka baro karfin, Petra a po karfin. Ci 
(Smích)- pozn. pletou si jména mě a Petry 
M: Akana sar pro karfin, sar gejl'am, sar gejl'am, ta vičindžom ake le Lackus, lakre romes. Ajov phenel 
ake kavka, dikhča ake, phenel, more, karfin mardo. A pre o- pre o- oda has. Pr'oda karfin ehas. Ťež sar 
tuke henava, sar e rokl' a ehin teluno, ta kavka pasos avri calo čhindo has._ imar kajso dva metro so ehas 
kavka č- kavka pačardo. Sar has o karfin, avka pačardo a sar pačardo ehas, sar pačardo ehas, tak ťež ehas 
andre sar te bi bala. Bala. Bala. A me, avka- avka pes mange dičhil'as sar te bi cipa, al'e na džanav ake 
sostar, či pal baleste, al'ebo sostar. Imar na džanav. Tak amen oda karfin avri cirdl'am, avri cirdl'am. A pal 
oda ajso baro krmo avri avl'as, krmo baro, hoj mek- mek ňigda v životce, hoj kaj se krmes ake me na 
dikhl'om. Normalnes krmo baro avl'as avri andal oda, so cirdl'am avri he kada. A oda has ake pokerdži 
kaj a romňi sole Gregoriskri, so mul'as. Ehas ake kerdži, hoj o šero la te dukhal. La calo životos ake o 
šero dukhalas, do pokial amen kada na kerdžam.A pal oda, pal oda amen, bo mek kadaj na has ake kavka 
o khera. Kadaj, kadaj has ake kadaj jekh kheroro, kadaj mek andre na has ňič, ča kadaj has ake kraki, 
pokriva he kada. A kadaj bešelas mri sasuj, me, he Margita. Kadaj has baro pl'acos he kada. A sar lil'am 
he čhidžam oda karfin, čhidžam oda karfin. Tak o Baličho sar džalas pal oda diňas ake brišind. Kamahas 
te sikhavel ake, mra sasake, hoj s'oda kada predca imar ake phureder romňi, ta ča rozuminel he kada. 
A vas o karfin 
M: na has. 
J: nane 
M: Na has. Al'e pritom brišind delas, hoj ňiko avri na has. Pal oda soča odkerdžam, chudl'as brišind te 
del, al'e ňiko po pl'acos. Amen najšťik a najšťik te arakhel o karfin. Kole ago- kole kotororeha 
Z: Hmm 
M: hoj so, bo kamavas te sikhavel r- me phendžom ake kola romňake: "romňije, arakhl'om karfin, 
pr'oda has ake patavo he bala varesar sar te bi cipa he koda". A phenel: "kaj čhidžal?" Tak gejl'am ake te 
sikhavel, najarakhl'am. Ehin ake but pokerišagos abo sar pes phenel ake kavka, hoj či pes de te odkerel. 
Del pes te odkerel. 
J: Te arakheha avri. 
M: Te pes arakhel avri, te pes arakhel avri. Lebo phenel ake kavka, hoj dženo- p -pre dženeste so priklad, 
me pokerava dženes, tak ole dženes ňiko najšťik džal te odkerel, ča me. 
J: Hi 
M: So les ake podker- pokerdžas. Lebo na džanel,hoj pre soste hino pokerdo oda dženo. 
Z: Hi, vareko les phenel- leske phenel avri, hoj hino pokerdo? 
J: Na. Jov andre dar na phenel avri, na. 
M: Koda dženo- koda pok- pokerdžas ole dženes- kole dženes na phenela, 
J: darala pes te priznajinel 
M: al'e priklad imar aver vražkiňa, aver vražkiňa, aver vražkiňa šaj leske phenel, hoj hino pokerdo. 
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J: Al'e palunestar sar sikhavel h'o la džuvl'a h'o le muršes 
M: Pal- palu- palu-palunestar, palunestar 
J: Al'e palunestar, al'e mindžar prindžares, hoj oda k o. 
M: eee hoj pokerdo he koda. No a dikhes ake kavka, sar jon phenen, hoj ake kavka, hoj andro 
gendala.Kaleha man mek na arakhl'om. Sigeder, sigeder so man arakhl'om, hoj andre kava, andre kava. 
Pal e kava, pal e kava. 
J: Hi,hi. koja zbitkos, Zuzko. 
T:Hmm 
Z: Hmm 
M: O zbitkos, o zbitkos ake pal e kava he koda. Šaj tuke phenellebo ťež man arakhl'om ake jekha 
romňaha, jekha romňaha. Phiravas ake le Bohušiha, la lrenakreha lebo les ehin ake kole vareso inekciji 
chudelas andro muj. Kajso vareso na džanel, hoj s'oda. No avl'as ake koda, al'e pramo po štacijonos 
T:Hmm 
M: Pramo po štacijonos he kada. 
Z: Hmm 
M: A me vlachiko duma na rozuminav, vlachiko duma na rozuminav he koda.A jekhe čhaha, jekhe 
čhaha- Veronka, preačhuv, te kames tut te bavinel, dža avri. Jekh-jekhe čhaha man odoj ake 
prindžardžom a phenel ake kavka, no ča prethov ča mange oja duma, hoj s'oda ajov phenel ake kavka. 
Chudl'as manca ake duma te del, hoj les ake pokerdžas he koda a hoj andre kava leske a normalňe mek 
dikhl'om ake kavka, hoj sar jov kerel. Ta pal'is phučl'om ola romňatar či šaj pes del cez kava te odkerel. 
Del pes, al'e ča le dženes, le dženes, al'e kavka sar savore soven tel o trito džives, tel o trito džives oda 
dženo mušinel ke leste te džal he phenelleske kavka, hoj pokerdo hino. 
Z: Hmm 
M: tel o trito džives a hoj či kada ehin ake čačo a me pal'is davas ake kola romňaha duna, hoj ehin ake 
čačo, ťež. No a dikhes, imar ake kadaj sar- sar pes kada gavoro ví činel so kale Roma, kadaj na džanav 
imar. Pa- andro Svito- Svitos, na, ča kaje Marcela bešel. No dikhes pre kaj se Roma peske nekhošeder 
kampol pozor te del, pre kaj se Roma. Lebo so- sar tuke phenava, kajso Rom, sar amen priklad ake pre 
koloňija a priklad a akana mi- mri sasuj džanel te kerel phosaviben he koda. No joj priklad te bi džanas 
ake mri sasuj, hoj priklad ake pro Čechi he koda a te bi avlas ake dženes oda. No tak mri sasuj bi 
phenenas ake kavka, hoj džanen te kerel, hoj bi pomožinenas, bo džanen te kerel he kada. Al'e určíte lava 
na šmejines ňikaske avri te phenel. Ňikaske, ňikaske, ňikaske! Imar te bi kamenas ake mri sasuj te 
sikhavellake, tak ťež ča phenav ake kavka 
J: duj džene bi avnas 
M: hoj ča duj džene a mušinen peske te lel alebo mačkica 
J: abo popka 
M: alebo cikno rukonoro 
J: Hi 
M: Alebo kajso vareso, hoj priklad popka, al'e kaj si, hoj so hiňi 
J: sar koj a cikňori, so o čanga, musa,_ kavka popkica 
M: Kavka sar te bi dženo, sar priklad te mušinlas te bi dičhollake sar, no sar čhavoro he koda. No a ťež 
so mange delas ake duma, hoj jekh romňi ake pomožindžas jekhe čhaske lebo jo- les pokerde kavka. 
Kecivar o rukono ake bašolas. Kecivar o rukono ake bašolas, ta cheva pes andre leste phuterlas. Avka has 
pokerdo po rukono he koda. Al'e sar ča bašolas o rukono, tak avka has kerdo. A ole rukones, pregejl'as 
ake o motoris, o motoris. Jov te bi murdardža!as sigeder le rukones, al'e jov na džanelas, hoj jov hino ake 
pokerdo po rukono he koda. No a me leske na kamavas ake te pačal, hoj he sar šaj avel avel po rukono 
kerdo he koda a normalňes ake, Zuzko, sikhadžas mange o čanga. Sikhadžas mange že- sar sar te tumen 
dikhen, na dikhl'al ake dženes na, so hin les rakovina, hoj priklad cheva andre leste ehin. Avkajov 
mange ake sikhadžas, save oda ake pečatki pre leste ehas. Sar leske ake, jekh sastolas, aver pes 
phuterlas. Jekh sastolas, aver pes phuterlas pre leste. Than pre thaneste he kada. A le- ole rukones 
pregejl'as o motoris, jov odvtedi hoj les o čanga alebo hoj cheva pes pre leste phuterdžalas, na he kada. 
No a džanes sar ake, pre soste has pokerdo? Ťež 
Z: pro rukono 
M: Pro rukono has pokerdo, al'e sar? He koda. Le rukonestar pal e pori, le rukonestar pal e pori e vurca 
he palleskro naj, kada so odstrihines o naja. 
Z: nehet 
M: Koda 
T,Z:Hmm 
M: has he imar na has avka sar te bi pre latka, al'e so, sar tuke phenava, so pal o kachňa, kachňa kokala 
androda mišimen. A kada has andro rukono, andro rukono. Sar le rukoneske has ake nalačhes, sar o 
rukono bašolas, kvičinelas, avka jov kvičinelas he pre leste o rani pes phuterlas. 
J: He kada šundžom, Zuzko. Jekh čhaj oda manca hiňi andre jekh berš, mange has kamaratka. No aj oj 
phirlas khere, imar pal'is manca na phirlas kamaratka míra pheňaha. No ajoj del duma ži akana sar 
kachňori. Bila na rozuminehas, so joj del duma. Normalňe del duma kavka sar amen čistes, al'e čeporo 
sar kachňori ďam ďa, kavka. 
Z: Hmm 
J: Joj pervo dživlas či phirlas - pirano hasla, imar ke Kaša gele te bešel. O Bango la Turňakro. 
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M: Me na pijav~(pozn.cigaretu) 
J: No a pal'is joj phirlas khere, ke pende te sovel. Furt džalas avri o dvanactej do jednej andal o kher, 
Zuzko, o dvanactej do jednej. No a me lake phendžom, Monik, oda lake has Monik meno. "Ma phir furt 
kavka avri, bo nalačhes". Joj karnlas piranes, sar has lake mek ča petnact roki. No ajekh sar džalas pal o 
drom arkhfas po drom kachňi. Džanes s'oda, Zuzko, kachňi, na? 
Z:mmhhmm 
J: Aj oj furt phenlas amenge ke daj aver džives. Mange pes po drom arakhl'a, či sar phenes koja, so džal 
sar kačka, či s'oda parňi. 
Marcinův syn: Pul'ka 
J: Kačka či s'oda. 
Z: Papin. 
J: Papin! Aj oj phenlas, mange pes ar-a po drom papiň pes zjavindža ajsi parňi šukar. A phenel, o muj o 
piskos la has lolo. No a e daj lake phenel: "ta de tuke pozor, te na kavka pal tu phirel sar pal rniri 
sesterňica". E daj. Me he rniri pheň latar hasahas amen. Zuzko, amen lake na pačahas. A joj amen lifas 
ke pende jekh rat. E daj amen mukl'a. No amen sar sovahas joj, koja čhaj pro baro hadžos me, e Moňika 
ku __ nes. Amen, Zuzko, avka kamas pre late te doperel. Oda amen koj a kach- koj a kačka či koj a papin 
amen na domukel, hoj amen te dikhas, afe joj amen uštavlas koj a ro- koj a Monik, hoj ča amen na džanás, 
amen na ušťahas. Pre amende mukelas indra. A normalňe te man na ladžav te phenel,laha normalňe pes 
kerlas papiňatar manuš a laha stiki has leha. Berš kada la has. Berš. Joj savorenge phenlas, peskera dake, 
amenge. Amen la avri hasahas, amen lake na pačahas. Hoc bi kamehas te dikhel, al'e Petro, aj si indra 
mukelas, hoj bi na dikhehas. Lil' a la, gejfa andre khangeri lakri daj o dvanactej laha. E papin furt la 
cirdel, al'e ez- lakri daj la papiňa, kola na dikhel, ča e Moňika a joj pal e papin kamel te džal, lakeri daj 
furt la cirdel. Furt joj džal a lakri daj furt la cirdel. A amen o čhaja avka latar hasas, hoj kaj džal, hoj 
amen la papiňa na dikhas čaj oj. A andre khangerik, andre kaj si kaj koj a pes thovel odoj trival, Zuzko, 
phurdl'a, kavka: fu, fu, fu. Modlinlas pes trival pašal e khangerik gejfas lakri daj avka rodel, avka rodel 
koda vecos la Moňikakro,hoj neve- neve grati lake cindžas. A normalňe e papin peske hordinlas le 
piskeha o grati lakre, jama peske kerlas. O grati peske thovlas avri a e papiň upre sovelas. 
Z: Sar oda šaj avel, hoj e papiň- Ia papiňatar ačhel rnanuš? 
J: Amen Iake na pačahas, amen Ia avri hasahas. Oda sa o Roma he daj tuke kada šaj phenel oke h'o 
Marcinos. Oda hotove samas amen, so joj- amen, joj duma amenge del e čhajori až rovel. Amen lake na 
pačas, amen furt hasas Ia avri. Ačhil'as romeha, e papin chučkerlas pre koda manuš. 
Z: E papin furt kavka adaj phirlas upre tele abo sar? 
J: Na imar. Solil' a, arakhfa lakeri daj andre jama, so varekana has- na has budara, al'e phimas andro 
jama. No andre jama gejl'as, ta imar e- aj si cikňi jarnica, joj gejfa andre bari jama a kavka sar _ odoj 
hase papin. lmar lakeri daj dikhfa kola papiňa a e Moňika gejl'a, phenel, joj phenel. Hi. Joj. E papiň 
murdarifas a o grati lakre Moňiki imar kole na lile labardži. Odvtedi labardžas kole grati he papin bi 
na mul'alas, Zuzko, joj na domukelas la romeha te dživel. Furt, furt oda avkajoj has pokerdži pre papin. 
Pre papin. 
Z: Hmm 
J: Ile ole grati, lakre. Imar amen sar thovas te šučol grati avri he chibinel amenge kavka koterora. Imar 
amen džanas, hoj sam pokerde.Imar amenge džas, arakhas avri. Avka hin adaj. 
Z: Adaj vareko džanel te pokerel? 
J: Džanelas, al'e imar mule. Duj mule. 
M: De-džanenas kole phure, al'e mar adaj kale 
J: Le Latariskre 
M: kale kale na džanen he kada. 
J: So Eikartovcatar hine. Le Fešteriskre, so davas duma pal e baba, jon. 
M: Dikhes so mek, hoj sar dženes te pokerel pre momel'a. 
Z: Hmm. Pre momel'i a sar? 
M: Pre momel'i. Priklad he me ake na kamavas ake te pačal, hoj sar šaj dženes ake pre momel'i pokerel. 
No a me phučl'om ake jekha rornňatar, hoj al'e Markušovcatar, Markušovcatar. Či čačes pes del te 
pokerel pre momel'i. A oj a rornňi pes vičinelas ake Gregorka, Gregorka. No al'e imar joj ťež mul'as he 
koda. Afe has phuri,joj phendžas ake kavka. Lel-lel koter, koter, suva 
J: oda he andre fotka kada pes kerel 
M: Suva, lel koteroro he koda. S o pal e momel'i koda, so priklad so rozmukel koda, so labol o kuotos pre 
momel'i 
Z: vosk 
M: Lel- No he koda. Zakerel andre momel'i, zakerel, hoj te chudel pre momel'i he koda. No a pritom sar 
podl'a toho keci lake thovel, keci lake thovel he kada. Avka priklad ehin ake e momel'i kavka bari he 
koda. Kecivar oj a oja džeňi labarel, kecivar oj a džeňi labarel, te sa phenen ake kavka, al'e kadajekh he 
joj mange hendžas, hendžas ake kavka. Sar me labarav aj a momefi, avka lakro celos te labol. Me- me na 
džanav ake pre soste rnišlindžas, hoj sar šaj lakro celos ake labol he koda. S ar labol kaj a momel'i, avka 
lakro celos te labol. S ar bandžola e momel'i, avka he joj ake te bandžol 
Z: Hmm 
M: he kada. No. A pal'is priklad pr'oda koteroro,hoj so ehin. Pr'oda koteroro lel priklad sar imar odlabol 
ži paš koda koteroro. Lel, odčhinel, kerel, al'e imar- imar kole agorestar so labolas od začatku na, al'e 
imar ake telunestar, telunestar. Hoj priklad odkerel koda, arakhel o knotos he labarel. Sar smudzisal'ol o 
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knotos he kada avka oj a džuvl'i nasval'ol, nasval'ol. No a joj phendžas ake kavka, hoj oda kada hin ake 
čačo. Dopokuď o knotos knotisal'ol, avkajoj nasval'ol he priklad labol e momel'i avri, mušinel ake te 
merel. A ťež ehin ake koda, hoj sar pre- kole ehin andro suva a joj- koj a romňi phendžas ake kavka, hoj 
ťež so phenel ake kavka, hoj sar pekav, 
J: pekav 
M: avka la te štichinel andro pašvare. 
J:Hi! __ 
M: andro pašvare he kada. A mm me na kamavas ake te pačal, či šaj čačes ake pre dženes lebo sar 
phenel, labarava pre tute momel'a he koda, hoj či kada ehin ake čačo. Kada sar phenava tuke ake kavka, 
del pes te phenel, hoj čačo, al'e ko džanel te phenel paše o lava. Priklad spravňe lava, so priklad kale 
phure džanen, hoj sar te phenel, no. A kada hoj čačes pre momel'i pes ťež dženo del pes te pokerel, al'e 
imar imar na phendžas mange koj a romňi, hoj sar bi pes pale delas, bite odkerel pre kada. Na 
odphendžas mange. Ča me latar phučl'om, hoj či bi pes delas pre momel'i te pokerel dženes. Del pes, del 
pes. No a phučl'om ake kavka, hoj so pes paš oda phenel. Na phendžas mange, na phendžas mange he 
koda. Ča hoj- hoj koteroro len, zathoven pro štar agora he koda. Lel pal e momel'i, čhivel upre, zakerel, 
zagaruvel andre, zagaruvel, hoj pre momel'i. Hoj- sar tuke henava, te ... hmmm sar te bi džanes, hoj te 
rozmukes ake momel'i he mukes andro šil hoj zorisal'ol he koda. No. Tak odoj ťež ake vareso hoj či pre 
koda koter ča phendžas mange hoj koteroro he koda, al'e hoj so pes paše duma del, kajso na phendžas 
mange he kada. A t'avl'alas adaj ake Škara, phendža hoj- phendžomas tuke andal e Škara kada he kada. 
No a la eha- la čhaj sar tuke phenava, lakri čhaj našadžas ake e duma, našadžas- ťež delas duma. Delas 
ake duma, al'e našadžas ake e duma.Joj hiňi ži do akana, bi phenenas, hoj ňemo, al'e h 'oda lakri čhaj has 
ake pokerdži pre momel'i, pre momel'i he koda. 
J: Šunes, Zuzko, amaro Feris mul'alas, o starostas has. Oda bačis mange, jov na mul'alas, jov has 
pokerdo, al'e sar has pokerdo?! Boo gadže rušenas, hoj jov ačhil'as starostas. Pre leste ker- normalňe 
labarnas momel'a pre amaro Feris he furt pes pre leste modlinenas, bo jon les na dovidzinenas o gadže
amare Feris. A leske darinde 
M: kerestos 
J: kerestos. Mek ňiko na dikh- h'akana hino o Žiga starostas, no al'e mek leske ňiko na darinde kavka a 
leske darinde kerestos. Priamo na, al'e andro obalka leske andro balikos. 
M: Avka sar has balimen mek dikhl'am ake sar diňa. Te leske diňalas ake sar he koda lebo me phenav 
ake kavka. Dikh, phirav andro oj a khangerik, džanav hoj he koda lebo mek me kerestos na dihl'om, hoj 
balimen, te bi avlas 
J:He 
M: he koda. Priklad te hino varekaj ake thodo, hoj priklad, sar tuke phenava, hoj phuteres a des. Priklad. 
Me leske, sar akana diňas, tak leske naopak diňas oda kerestos. Naopak leske ake diňas a sar has ake 
balimen, tah 'avka, sar tuke henava, paš oda, hoj prajinelleske he kada he kada, hoj ťavel ake lačho 
starostas he koda, hoj ča ži andro berš 
J: Hi 
M: ži andro berš. No jov aňi berš na dodžidžilas a a koda. 
J: Aňi koda kerestos, Zuzko, leske normalňe, oda has sar nevo. No ajov furt pes phirlas te modlinel aj on 
pre leste pes andre khangerik modlinenas o gadže. Les na dovidzinenas žadno gadžo, ňiko, ňiko, ňiko, 
ňiko. Ča okrem o rašaj, na Marcin, furt phenlas, keci has starosti, na has so pro Pačan. No a imar kole 
gadže, hoj ča o rašaj vobec olestar na džanelas, hoj soske jon phiren furt andre khangerik palal, sar e 
mulaňi bar koda baro kerestos - odoj priamo pre leste labarnas momel'a he odoj pes modlinenas pre leste. 
Al'e ča sako račik ajov sako račik nasvalo has. Te na o čanga les dukhalas, o musa, te na has les pašo 
jilo paňi. Oda avka pes pre leste modlinenas. No a o Feris phendžas imar kijo meriben, ko Krompachos 
andre špital' a. Bo jov odoj mul' a, pal'is les ligende ke Kaša, na. Odoj imar gele- e Božena -leskri romňi, 
o pheňa leskre. lmar džanás, so jov merla, no ta navšťivinahas les. 
M:dikhes 
J: No al'e jov phenlas: "ma dovidzinen gadžen, bo ňechtore gadže klažbi pre tumende kole mangen". 
M: No a dikhes ake, Zuzko, hoj so mek 
J: A phendžas kola gadža avri, so leske žalinde 
M: Priklad veškiňa na phenela presňe avri ole dženes, hoj so les pokerdžas a ča furt phenela ake kavka, 
hoj andre fajta vareke- vareko les pokerdžas. 
J:Hi 
Z: Hmm 
M: a oj a vreš- vraž- vražkiňa presňe phendžas avri, hoj džuvl'i pro kerestos, džuvl'i pro kerestos. No a jov 
sar ake o Feris oda kerestos lil'as, ta jov peske, sar tuke phenava, ucťinelas oda kerestos, ta furt peske 
phenlas ake, pomožinela mange, na? No ajov peske furt tele preňica, kaj sovelas, tele perňica leske has. 
J: tele perňica peske thovlas 
M: Thovelas. A jov upre zapašl'olas. Sar jov pokerišos zapašl'ol'as, avka navsal'ol'as he koda. 
Z: Jon prindžaren varesava vražkiňa? 
M: aa mm sar tuke henava 
J :Phiren amare Roma, oda ke Plzňa. 
M: Phir- phir- phiren 
J: Kodoj, al'e amen_ na dikhl'am 
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M: Phir- phiren ake kada savoro sa. No dikhes, me ťež ake na kam- na prindžarav, na prindžarav, al'e 
dost imar dženenca, romňijenca 
J: Lačhes phenel 
M: alebo Roma, hoj so phenen avka, hoj džanen te pokerel. 
J: Zuzko, has adaj, oke Romankus, ta najov phenel ta hi. Ko Gejzas, ke koda thulo 
Z: Hmm 
J: Ajoj amenge ginlas pal o vasta. Leskra pheňake phendža, bo la has furt čhajora. Aj oj phenlas: "tut 
hih akana trin čhaja, trin čhaja a na ostatku hordineha- akana aveha phari, a vela tut muršoro". He oda has. 
Al'e ča šun, so Iake phenel naopak, na. Tut avla ťesarski. Tajoj čhonestar pes rovlas, trapinlas ži andro 
dzevet mešace. No a imar Potradžu lake phende, ťesarski la avla. No aj oj rovlas furt, kada daralas. 
Normalňe až amen pallate rovahas. La v obec na bavinlas, imar ča pal kada, hoj ťesarski la avla. Gejl'a te 
ločhol, oda la vobec kada ťesarski nane. La na has ťesarski. Bo joj dochtorka Iake phendžas, te pes andre 
late obracinela na ostatku kijo porodos ta lačhes a sar na ta mušinella te lel po operacija upral. No oda 
pes ačhil'as ajso zazrakos, hoj la has andro normalno porodos. Al'e Gejzaske phendža: "tu nasval'oha, tu 
pro čanga na phireha, tut avla cikru- koj a cikru 
sar cikrovka". Či sar koda nasvalo. 
R: __ _ 
J: Hi ale- pal'is phendžas, tu na saJ sasto, tu saJ pokerdo. Tu tuke arakhava, are joj na phendža kaj, ča 
hoj te arakhel peske avri, kaj hin koj a žaba. Pre žaba has pokerdo. 
R: Tel o gankos 

Z:ajoj has pokerdži abo? 
J: Tel o gankos, tel o prahos has. 
M:Na. 
Z: Vareko aver. 
J: Oda dural koj a romňi. 
M: Dural he koda. No a so ehin ake džene, so priklad džanen te pokerel, kajso dženo tuha aňi duma na 
dela. Kajso dženo tuha aňi duma na dela, jov tut aňi andro kher na mukela. Jov tuha priklad kavka 
slušňes duma na dela, sar akana hoj priklad amen das slušňes duma. Jov pre tute chol' aha na davinela, 
košela tut priamo andro jakha, so priklad aňi bi na kamehas, hoj bi- bi priklad pre kajso dženo na 
šmejines pre leste aňi te chal chol'i aňi te višinel pre leste aňi ňič. Ča hoj mušines lekse vareso te ligenel 
he te na kames, are mušines leske vareso te ligenel. Are priklad jov tut andro kher na mukela. Priklad 
akana te bi priklad, hoj te bi džanla- te bi me džanás te pokerel he kada a džanes kastar phuč -Ia la 
kolak-
J: la Irenatar 
M: Na la Marijenatar. 
J: Mira bibatar 
M: e Marijena 
J: Joj has 
M: Joj sar gejl'as ake pal o koda, osmdešat štiri roki lake has. Joj normalňe len aňi andre zahrada na 
domukl'as he koda, al'e jon avka mušinde te kerel, hoj normalňes, hoj ži andre zahrada te džal, hoj ži 
andro kher thovel pes te bešel, al'e joj pre lende vika, nadavinel, kerel, hoj kaj odajavle he kada, savoro 
s a. 
J: A oda andro rol'i, andro veša, andro kopci, odoj hin kajso kaštuno kheroro la aj on mek ča aven, imar 
joj džanel koj a vražkiňa,hoj ke late pes kiden. 
M: hoj aven, hoj. 
Z: A kaj andro veša adaj pre Slovensko? 
J: KePlzňa. 
Z: Ke Plzňa oda 
J: Hi, odoj. No ajon- imar jon. No ko tumen kadaj vičindžas? Ko tumen kadaj vičindžan?! Pal kaste 
avil'an tumen? So kamen mandar tumen?! Mušinel kaj si ťavel spečno. Mušinel kajsi ťavel pre chol'aben, 
hoj ča amare, so pal o Feris gele te dikhel, no andro koda gendalos. Amari Marijena čačes imar džalas het 
a imar o Ňemci (pozn. přezdívka paní Pačanové-manželky zesnulého starosty), sole Feriskri romňi e 
Božena, imar joj džanelas, bo laha phirlas he _ peske čha odoj ta he joj gejl'as. Ta imar e Božena 
džanelas, sar te kerel paš kola vražkiňa. No joj dudrinel, kerel ajon peske ňič na keren. Normalňe gele 
andre. 
M: Thode pes te bešel 
J: thode pes te bešel 
M: No avka ehin. 
J: Al'e hoj la andre, Zuzko, čisto bordel'is, čisto kajso normalňe, starodavne kučora, kaštune sa hin la 
kaj se andro ve- andro kher veci. Gendala, lepedi upral učharde, kavka trin gendala či štar gendala phenlas 
e Marijena. E phuv dili. Desknedar sa hasla, kaštendar sa. 
Z: Hmm 
J: ajoj korkori 
M: A kaj s- kaj s- kajso dženo, pre kajso dženo peske kampol fejs pozor te del 
J: he, he 
M: pre kajso dženo he koda lebo vareko sar phenel ake kavka, hoj či džanel h 'o mišlenki te ginel 
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J: A vareko kavka phenel, na, džas khere a imar tu dodžaneha, 
M: hoj ko 
J: ko. 
M: hoj ko, kijoda 
J:A pal e Marijena, mek ča avl'a khere he Božena, arnrao Ferls phirlas, na Marcinos? 
M:Hi. 
J: Na, he jov phirlas odoj, o starostas phirlas odoj te arakhel peske avrl, bo jov has čhon nasvalo, čhon 
na. Čhon has nasvalo, čhon na. Ta jov furt phenlas s 'oda čhon nasvalo som, so na. Hi jekhvar nasvalo 
som, predžal čhon imar me sasto. Ta imar zbačindžas imar pal kada, hoj jov pokerdo. Ta lil' a pes, gejl'as, 
na. O Dušanos- so šoferls peske lelas, e Božena, e Marijena, o Ferls, o šougorls leskro he jo v starostas 
džanas. Jon phenen al'e vražkiňa man len furt vičinelas aj on gele bi amaro Ferls, bo imar has nasval'i
nasval'il'a, al'e koj a vražkiňa leske phenel, le Ferlske, tu čhon aveha sasto, čhon aveha nasvalo a na 
ostatku 
M: Les has 
J: gele 
M: a les has 
J: _ džana khere, oda dikhena aňi kalo ča parno. Kalo oda znamena Rom a parno gadžo. No a jon na 
mišlinenas, hoj pre soste- kalo, parno. Ča sar phendža amaro Ferls, no ta diňa mange koj a gadži o 
kerestos, imar khere la Boženake kada phend'a andro kher. No imar akor džanenas. Gejl'as o Ňemci pal 
late e Božena, amari Marijena, amari Pavl'a. 
Z: Hmm 
J: E Pavl'a la mardža. Vika pre late kerenas. He me pre late vika keravas ko Macejko andre skl'epa. No 
al'e imar ňeskoro, imar mul' a amaro Ferls. 
M: No mek-mekjasnes leske phendžas, hoj ži do keci hin les ake životos ži berš. 
J:_berš 
Z: Joj hiňi rom-romaňi? 
J: Koja so les diňa te pokerel? 
Z: Na, koja 
J: Koj a vražkiňa gadži. 
M: Gadži 
Z: A sar o Ro-Roma došunde, hoj 
J: Oda phureder Roma imar 
M: O phu-ph- phure-phure 
J: so mule, mek le čhavenge denas duma 
M: No a dikhes tiž ake khatar, hoj 
J: lačhes phenel e Zuzka sar pes dodžanle. Le dade- la babakri daj - e Jirma Markušovcatar. 
M:Hi 
J: Imar e baba mul'as sigeder la dakri a la dakri baba a 
M:joj 
J :joj has paš amende 
M: Paš o Ferls 
J: paš o ferls, bo o Ferls la imar ňikhaj na diňas. Phednžas, babo, b 'oda baba has le Ferlske, ačhuv tu paš 
ma. No a e baba dikhelas, sar o papu- r o Ferls amara nasvalo has furt. Ta imar joj džanelas, oda imar 
Iake has osmedašat trl roki. Imar joj phurl. 
M: __ osmdešat trl, devedešat štirl. 
Z: A joj dživel? 
J: Či devedešat štirl. Hi. 
M:_ stovka cirdelas. 
J: Hi, hi. 
Z: A joj dživel mek? 
R: stovka? 
J: Mul'a. Oda koja so dahas tuke duma. La Petrake oda davas duma. 
M: So andal o mochto 
J: So andal o mochto avrl pejl'a. 
Z: So uštadža, so ušťil'a upre. 
J, M: Ušťil'a. Hi 
M: hekada 
J: Nojoj. 
M: No a kaj se phure Roma, kaj se phure Roma, so prlklad džanen ake te pokerel. Ťež o papus, so akana 
so la babaha dživel. Ťež peskera vlastna romňa ake pokerdžas po patave. Avka la pokerdžas. S ar pašl'ola, 
duma na dela. Sar bešela, duma dela. Al'e na phirela pro čanga a so jov majindžas te lelle šougorlskre 
patave andal o čižmi.Ta lil'as peskra romňake. 
J:He 
M: Avka peskra romňa diňas vlastno rom te pokerel. 
J: _amari baba 
Z: Imar hiňi odkerdži? 
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M: Imar joj he mul'as. Androda he mul'as he koda, kada. Mala so dženes, so pes arakhel, hoj le kere
pokerišagos, hoj džal avri čisto. 
J: Hi 
M: Mala, mala. Oda te predžal ake priklad tišicendar pandž alebo duj alebo trin. 
Z: Hmm 
M: No, al'e hoj kavka so dženo ake pokerdo alebo sar he kada, hoj pre žaba, pre žaba po- pokerdo. Ťež na 
džanav mange te uvedominel, hoj sar šaj ake a vel kerdo pre žaba alebo la žabake o muj te zasivel. 
J: He koda has, Zuzko, e baba e Jirma phenlas, so phenahas, hoj devedešat štiri lake has. Phus normalňe 
kavka baro. Andre rakinenas, matrace peske kemas predtim o phure. 
Z: Hmm 
J: e baba oda kada duma delas, e Jirma. Keci šaj avl'a mange kole štmact roki, štmact roki. No a me ke 
baba sovavas a e baba- miri baba phenel: " Mamo, oke na pačan, e miri pheň e Dana imar lake has 
šesnact roki. N a pačalla čhakri čhaj, s' oda ke Markušovca has la poreš-" 
M: pokerišagos. 
J: Hi a e baba, e Jirma bešel po stolkocis ajoj duma del, hoj andro _jon predtim peske na thovnas 
matrace, kavka sar akana man hin. Normalňe sar gono, sivnas peske sar le pr- cacha a andre o phus 
tlačkinenas. Sar matracos peske kemas. No le- al'e andral has lengre kotera, kotera. Rokl' a lačho baro 
koter čhinenas abo cachatar, lepedatar, Zuzko, he perňicatar, so pal e perňica cachi. 
Z: Hmm 
J: A normalňe peske krucinenas, le balenca kemas musora, čhangora -le gratostar. Kavka šaj a vel, sar 
popkica kavka cikňorori peske kemas. Ole gratostar, tire vecostar kemas a andre ispidenas andro phus a 
kole pichl'i, kole 
M: Pichlace so pal o phus 
J: Kole so karfinora, kole ciknore 
M: kole špendlika, šaj avel. 
J: Špendlika rakinenas švadzi, andro musa kavka sar o musora, čangora, švadzi kavka, andro šero a mek 
lenas sano, koj a- koja so pes o topanki si vel, so po kolbasi phandes koda 
M:Thav 
J: Koda thav. Normalňe krucinenas, kavka phandenas, hoj te na perlas avri kole 
M:Špendlika 
J: špendlika a rakinenas andro phus. No a e baba upre sovlas a la budz štinichlas budz o pašvaro, alebo 
normalňe aj si dukh lake a vlas, sar te bi andro šero aj si dukh- andro musa, andro čanga. Na phirlas ňič a 
furt __ pašl'olas. S ar has avka koj a gratostar koj a popkica, sar te bi thodo kole gratostar. Avka e baba 
M: pašl'olas_ 
J: No l'il'a e baba o mataracos, e gadži lake kada diňa ajoj sar lil'as avri, e gadži pre late rušelas,bo joj 
has parňi sar gadži, na Marcin, la normalňe sar te bi šive jakha normalňe, bala lana has kavka sar amen 
kale. La has pame, Zuzko, joj has sar gadži. La has kaštuno kher, la has andro kher vodovod. Paňi la has 
andro kher, na- vodovod. Budaris la has. Pre late rušenas, bo joj bešelas maškar o Roma a joj peske 
cindžas andro- hasla he pašo Roma kher he andro gav. La dakra baba a e ba- ajoj phendžas lake kavka: 
"Pani, predzate mi madrace" a joj phenel, nemam, phenel: "Jirmo, rob šebe tak, jak Ti robim, daš mi sto 
korun, jaTi robim". E baba phendžas, lačhes. Aj oj gejl'a- e baba, la dakri baba gejl'a. "Ta co tcetko, 
mate" ?joj: Hej, hej, hej. Ta e baba delas o penda. Imar joj na lil' a penda, hojte mukel. ,,Nechajte tak, 
Irmo, ňechajte tak. Pre Vas sam robila, nechajte tak." E bab lil' a. Kana ispidel pro verdoro. Thodžas, 
kerdžas pro than. Gejl'as upre te pašl' ol. Imar la aňi jekh kurko, imar la dukhal. Maj upre andal o hadžos 
na ušťel. Normalňe, Zuzko, chinlas pes tele, muterlas pes tele, al'e joj nasval'i na has. Ča hoj dukh, aj si 
dukha lake avlas andro čanga, andro musa, andro šero, andro jakha mek švadzi normalňe čujinelas. La 
meňaha kavka le šereh ajsi dukh lake avlas, podl'a hodzini podl'a počasi lake avlas, avkajoj has kerdži. 
No lil' a e baba koda, phenel kavka le-phenelle papuske, na džanav sar has meno, hoj te lel avri a hoj te 
lel koda phus, te cirdellatar avri o madracos a te džal avri, hoj te čhivel avri o phus a hoj te rodel andre či 
nane andre vareso. No a e baba gejl'a, la dakri daj gejl'a, lil' a avri. Čhivlas avri. Phenel, mamo, e baba: 
"mamo, dikh ake", phenel, "s'oda kada?" E babajoj oda miri leketa, mrl čhaj, phenel, "oke so man 
kerdžas koj a gadži le tut mrl 

Konec strany A 

J: čhaj, dža pallate raz dva a prosin la, hojte avel raz dva e gadži, phenel, mela na marav aňi ni- ni- ňič 
lana kerava, ča me lel koda koter he me- me kerel man pale, mrl čhaj, kavka ča de lake a phen lake, hoj 
me fej- hoj sar joj kada na kerel, me na dživava, me merava". E baba normalňe la diňas pet ťišic korun, 
lakri čhaj sar te bi. Pet ťišic, hoj te phenel, mek e gadži na lil' a. Joj pes tajinlas,hoj joj na kerdžas. No al'e 
e baba furt pre late phenel, kaj joj koda madrace lake diňas. 
Z: Hmm 
J: No kavka e gadži phendžas: "dajte tam na zpeť a prineste mi aj seno aj to tu pachu co so som zasi
zrobila zo seno." Ligende lake pale. E baba furt pašl' ol, Marcin, pre holi deski. Imar o madracos na has. 
Furt pašl' ol, joj imar- furt phenlas: "džan pal e gadži, bo me džanav, hoj joj oda imar kada pes na del, kim 
man gadži pale na odkerel". Gejl'a ke gadži, phendžas, chodte, hoj te mukel pre dvora lake. Jon ake 
mukle, Zuzko, pre dvora aj oj labardžas upre pre dvorajoj imar. Pre dvorajoj imar he kavka odmangl'as, 
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kerdžas, pale lil'as po- pochtan. Pale rozkerdžas sa. Labradžas upre, dikhl'as imar e baba upre. Imar joj ke 
Markušovca kolestar na bešelas, na. Imar joj avil'as adaj. 
M: Kajso vareso so pes del te phenel ake kavka vetšinu pes pochadzinelle gadžendar 
J: Hi 
M: so o Roma pes sikhade. So pes skihade ake vetšinu tak oda ehin ake 
J: So hin amaro le- romano- romano zvikos? Te amen, amen ake ňič. O gadže. He ča Rom zakošela abo 
zdichinel kijo somnakun Deloro, ačhol pes. 
M: noal'e 
J: romano košiben ač hol pes 
M: al'e te- te pokerel ko 
J: al'e te pokerel na. 
M: No dikhes ko džanel te pokerel- Vlachi. 
J :_ me aňi na prindžarav ole Vlachen. 
M: Vlachi lebo le papuskre-le papus ehin, sar tuke phenava, fajta no či fajta či na džanav, hoj s'oda. Pre 
tu mek dikhel ake dženes kales, al'e kavka sar les, ta na. Kalo sar beng. O jakha parne, o danda parne he 
koda. Oda až dar leha duma te del. Dar he koda a ňič na phendžas. Ča phenel, ňič mange lestar ma janen, 
ča oja štremfl'a, so leske po pindro, sar čhivelajake tele, zapačaren he anen mange. Petra, amen na 
gejl'am, darandžil'am. 
Z: Hmm 
M: Ehin dženo so džanel priklad te kerel, hojte priklad nane la romňa le romeha dživipen. Džanel te 
kerel. Priklad, sar 
J: Amare Roman os pokerde, na hoj te mukella romňa le čhaven. 
M: me džanav či hino pokerdo he koda. 
J: lmar labol (pozn.proud) 
M: Akana tak ehin, ehin ajso so priklad, sar tuke henava, hojte na dživella romňaha, hojte na dživella 
romňaha. 

Ve stejnou chvíli běhá venku Roman (jejich syn) a kříčí: o elektriki labol!! (pozn. nešel několik hodin 
proud) 
M: Ehin ake kavka pokerdo, hoj priklad andre- priklad na oj a džeňi, al'e priklad oda čhavoro, hoj te 
nasval'ol alebo sar tuke henava 
J: he čhavoren, Zuzko, pokeren. 
M: he koda, ťež. Ehin ake kavka pokerdo, hoj priklad so late avlas andro kher, hoj furt lake te naši' ol 
J:Hi 
M: Hoj ňigda Iake na avel na dostas, hoj ča mekhošeder ťavel romňi he koda, hoj ča pro šmichos ťavel 
he kada. Avka ehin ake pokerdži koda. No a dikhes, sar tuke henava, bo me mire papus vlastnes na 
prindžarav a me baril'om, sar tuke phenava, upre paš leskero phral ajov mange delas ake duma, hoj ťež, 
sar tuke henava, pro balevas, pro balevas dženes, hoj ča e cipa, cipa he koda. Oj a cipa, koj a cipa džanes, 
hoj sar ehin ake balevas, hoj pes čhivel upre Ion. Oj a cipa pes lel priklad, lel pes priklad, sar tuke henava, 
no ta sar akana balevas, chas, hi. No akana priklad chudl'as balevas andro vas a pri- pritom paš oda pes, 
sar tuke henava či oda hin ake kada čačo či na, hoj priklad, sar tuke henava, e podložka andal e topanka, 
podložka andal e topanka. Lel pes, zapačarel pes andro balevas, čhivel pes andro bov, čhivel pes andro 
bov. A pal'is mušinel oda dženo te lel ake kavka, sar- sar bešel imar tele o kham, thovel ake jag a čhivel 
pre bla- bl'acha Ion, 
J: Lon 
M: papros, 
J: žiros 
M: he žiros. Avka. No avka pes ole dženeske ťež, hoj sar tuke phenava, pokere!, hoj les ake te pečarel o 
pindre, te labarel he te dukhal. Avka 
J: he pre grul'a, Petro, me šundžom či Zuzko. Pre grul'a. 
Z: A sar pre grul'a? 
J: Oda imar kaj a kada delas duma o Thona leskro papus. Kavka andro kher denas duma, hoj pre grul'a. 
Tiž špendlika andre ispidenas andre grul'a a sar krňolas koj a grul'a mek ča andral, avka andre koj a džuvl'i 
andro celos cheva pes kerlas. Kavka has pokerdo pre grufa. Hoj ča koj a grul'a na has varekaj čhidži pre 
rol' a abo kaj. tel o prahos andro kher a ko pregejl'a prvi raz. Napriklad pre- pre gejl'amas varek- vareso 
vareko oda, joj na phenlas hoj kas, pre kaste, ča hoj ko predžala pervo, sar joj thodžas kaj o grul'a he ko 
predžala pervo, avka oleske 
Z: Hmm 
J: no ta, o Thonakada duma delas. Odajov Eikarcovcatar a adaj romňaha dživel. 
M: Hi. ehin ake but, ehin ake but veci kerdo, ehin ake but džene so džanen ake te pokere!, al'e imar kale 
teme malo, malo so mal o. 
J: lmar mule, imar mule phure. 
M: he koda, no. Oda ťe bi-te bi ča džidžil'anas aspon aspon andre kaj a phuri so tele e Struna, hoj lačhes 
duma te diňalas 
J:He 
M: tak šundžalas ake, kavka hoj_ al'e imar akana hin la skleroza, hin la romňa he koda, al'e sar tuke 
henava, joj no dikhes, joj šaj diňas ake duma, hoj sar pes dženes te pokerel pre soste. Oda bi phenehas 
ake kavka, hoj no ča strigi kajso vareso keren. Strigi, hoj normalňe strigi hoj sa- sar varekana hoj s'oda, 
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hoj čaroďejňici has alebo kajso vareso. No aj se džene akana ehin, hoj dživenas ada ehin he akana priklad 
hoj ča amen ake na džanas presňe hoj kaha. Alebo ňigda 
J: he miri pheň našl'il'a e fotka, Zuzko. Phenav, thov tele fotka. Miri pheň. Phenav, thov tele fotka, me na 
dav. Me na rado dav mire fotki varekaj, Zuzko. 
M: Ko na musaj 
J: Sar _tutar, phenav tuke, ča tiri fotka mange. 
M: Oda mušines te džanel ake, Zuzko, hoj kaske des. 
J: Zuzko, adaj pre Vibl'acha imar kada nane 
M: nane 
J: paš mande nane. lmar phires adaj, džanes korkori, nane, al'e kaj tumen phiren pal o Roma varekaj 
M: Ruku- Rakusani dikhes, pre lende tumenge pozor den 
J: Raku sani, Vlachi pre lende tumenge pozor den. Odoj ma den aňi grati 
M: Kajso vareso 
J: Rozumines? 
Z: Hmm 
M:_ 
J: Aňi fotka ma de 
M: Dža- džanes so- džanes so priklad ake, sar tuke henava, hoj priklad dženo 
J: Ča ma phen avri pre amende odoj! 
M:_ 
Z: Me ňič na phenava avri. 
M: Na- na hoj 
Z: Madaran 
M: Hej, al'e-al'e hoj ake kavka lenca te del ake duma šaj den, bo dodža- dodžanes do-dodžanes tut hoj či 
J: bo dzechtoro vražkiňa 
M: čačes pokeren či na. 
J: Al'e užar, Marcin, dzechtoro vražkiňa tira mišl'aha 
?: 
J: Le mišlenkeca 
?: adaj 
J: Le mišlenkenca, Zuzko, tut pokerel. 
Z: A pre fotka tiž del pes te pokerel? 
J: Kavka sar akana kole špendlika andre rakinel oda grul'a, fotka, koja popkica 
M: Di- dikhes ake 
J: Ča le špindlikenca 
M: Di- dikhes ake kavka,hoj so mek ake pre soste. Oda imar me phenav kada ehin ake satanismus, 
satanismus. 
Z: Hmm 
M: Priklad lel popka, kerel peske popka. 
J: Hi 
M: Zamišlinel priklad no, akana lav oja popka, ča priklad phenav, lava a mišlinava mange pre tute 
J: Hi, no le mišlenkenca 
M: Lava, lavajake priklad e musí, andro lavajake kajso suv a chudava andre te marel. 
J:Akošava_ 
M: A pritom košava he koda. Tak me phenav, imar kada nane pokerišagos, oda imar kada hin 
sataňismus. S o priklad, hoj bi mišlinehas ake kavka, hoj so hin tute he koda, hoj na- najčakaňe peres 
alebo zadukhal tut alebo sa tuke henava, terdžos te pritom džanes so bi terdžos ake pre rovno phuv a 
jekhvar tut čhivel he koda, kada. Oda hin ake paš miro kada satanismus. No a so mek ake, hoj dženo pal 
soste bi majinehas ake te prindžarel. Priklad ňigda v životce ole dženes na dikhl'al a jov ča pre tute 
dikhela al'e jov presňe tuke pro meno phenela. 
J: Tu sal e Zuzka, na, Prahatar bi tuke phenlas. 
M: Priklad 
J: Ke Vibl'acha phires 
M: Ňigda mek bi priklad tu 
J: A tu ča __ oj akha bi dehas, sar te bi džanel. 
M: He koda. No dikh akana me ča le Tomaš he akana prindžarav 
J: Heme 
M: Le Tomaš, no ta me leske našťik phenav ake kavka, hoj so kerdžas priklad o rok, o dva roki te me les 
našťik prindžarav. 
J: prindžarav 
M: No a pre kajso dženo imar mušnies tuke pozor te del. Priklad mek kaj se věci tuke lepereha, so tu tuke 
na vzpomňineha, aj se veci he koda. Pre kajso dženo peske fejs pozor te del 
Z: Hmm 
M: he kada, hoj koda. A čačes igzistinen, hoj kaj s vareso igzistinel sar akana me tumenge henav, hoj 
priklad dženes ňigda v životce na dikhfalas aňi na dikheha les a čajekhvar tut dikhena alebo predžala 
ake pašal tute he koda obracinela pes a chudela pre tute vika te kerel a chudela tuke te vitikinel avri, so 
mek tu na džaneha, kada. Kaj se džene čačes igzistinen. 

83 



Z: Hmm 
M: No leb o jekhvar man arakhl'om jekhe romeha, jekhe romeha aaa kadaj ake ke Porača. 
J: Stredone chudelas jekhe romes e vera, Zuzko. Te džanl'amas, gejl'amas te dikhel. 
Z: Chudelas vera a tajsa abo kana? 
J: Stredone 
M: Kas? 
Z: Stredone a kas chudelas? 
J: Le Ferls, la Babčakres. Pramo ke Babča andro kher. So andre pervo bitovka bešen. 
Z: Le Feris so pro urados kerel? 
R,J:Na 
J: Na prlndžareha, jekh rom mek kaja sekta hine. 
Z: No asar? 
J: les e vera chudelas. 
Z: Sar oda hoj 
J: Jednostac hoj normalňe čhivkerlas e vera a leskerl romňi pes kavka pre leste modlinelas o vasta ajoj 
džanel, hoj spomožinla leske, bo jon phiren pes te modlinel koj a, ~sar oda džanel a jon peske 
mišlinen te leske spomožinel. Avka na. E Lida le Čamareskri gejl'a, Marcin, lil'a, chudle les h'o Tonis 
amaro, pharade pre leste o gad he gele te čhivel o- pro kraki a oda gad pro kraki, Zuzko, 
Z: Odoj sar e mulaňi bar? 
J: Na ake kadaj upre he kadaj čhivkeren po drom he kodoj tele. Ko bešen tele, ta čhivkerenjepaš sar 
amari Amalka, Marcin, bešel. Odoj pre kole kraki a ko bešel kodej sar o Janos, amaro Ferls ta čhiven 
paše- paš kole kaj mekpašeder odoj džan, čhiven. A _ ta kadaj ake, ake imar jon has, Zuzko, joj has ke 
koja vražkiňa. 
Pozn: přišli pro Janu nějaké ženy, aby šla na dřevo. Chvíli se u Jany zdržely. Marijena ? ? ? (50 let), 
Verona Šándorová, po chvíli přišla také Petra Dob ruská (P) 
Marijena: So? 
J: A v, de la Zuzkake duma. 
M: sar prlndžarnas ake 
Marijena: Ke savi vražkiňa? 
M: so pal o Ferls 
J: So pal o amaro Ferls phirehas 
Marijena: Jaj 
J: Oda natočinela peske 
M: A lačhi has ke tumende koj a vražikňa? 
Marijena: ta he lačhi he nalačhi. Oda he lačhi has he nalačhi, al'e ča phenel tuke avrl o čačipen. O 
čačipen avrl phenel, savoro sa, so hin tute so na. Na odkerel tut, al'e 
M:Me na kamav_ 
Marijena: Spomožinel tut? Spomožinel oja vražkiňa. 
?:Lol'i 
Marijena: Amen samas he __ eha imar mul' a. S o has starostas. 
J: A sar kaj bešelas kavka, Marijen? 
Marijena: Jooj, oda calkom andro veš. 
?: 
Marijena: Upre ko Čeme horl. 
J:Horl 
Marijena: Ko čeme horl. 
Z:Mmhhm 
Marijena: Oda kampol vešeha hodzina te džal. V ešeha džas, oda od oj Roma bešen, pal' i s le Romen 
predžas a vešeha upre._les hin zabarardo kher odoj. Joj užarel tut,joj imar džanel anglal, hoj džas, kides 
tut ke late. No džas andre, joj previtinel tut he vika pre tu kerel, sar sal kerdži a sar tut vareso dukhal. No 
a na džanav, phendžas leske avrl o čačipen h'amenge oda savoro samo pheňa, o phrala has kerdo sa. _ 
mušines, jov has starostas. 
Z: Hmm 
Marijena: Pre leste mušinehas, leske darindžas avrl jekh gadži križos pro viborls. No a phenenas pre 
koda križos imar pokerdo. Oda kavka pes kerel pal o gadžikanes porobisko. A pal amaro phenes 
pokerlšagos. Ta gejl'am te dikhel ke late, phendžas leske avrl o čačipen, hoj so has leste so na, hoj 
starostas has, bona džanelas lestar, hoj starostas hino. A phendžas, hoj starostas hino, ta sar o pheňa sar o 
phrala samas kerde. No tak odkerdžas amen le pheňen, al'e jov imar, džanes, mul' a. Ta so phenava? 
J: Marijena, so 
M: Imar avrl dahas duma. 
J: So pal e baba? 
Marijena: Pal e daj, ťho dakeda aver, aver samas. 
J: Hi. 
Z: He pre Slovensko adaj hine kale věštikně? 
Marijena: Popradna 
Z: Hmm a odoj tiž-
Marijena: Me na džanav, na džanav či oda dživel abo na dživel, b'oda has phurl. Korl. 
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Z: Joj has Romňi abo gadži? 
Marijena: Romňi 
M: Kori? A džanelas tuke te phenel savoro? 
Marijena: Phenelas sa, sa, sa, Marcin, ta kaj oda phiravas he korkori. Džanes kaj me phiravas, na, 
M:he 
Marijena: ta pal e daj, pal o dad. Kašate has. 
Z: Hmm 
Marijena: Kašate has jekh vražiňa aj oj ododj tuke sikhavlas sar o gednalocis. Paňenko Marija __ . 
Avka has pro vudar Iake, no a e Paňenko Marija, sar čhindžas jekh koraha ta znamena hoj salas kerdži. 
Z: A oda ča kole džuvl'a šaj phenen avri, hoj hin vareko kerdo? 
Marijena: Hi 
Z: Abo he šaj zbačina- šaj zbačinel aver dženo, hoj vareko kerdo abo sar pes zbačinel? 
Marijena: Na uznajinen tuto dochtora. N'arakhen tute o dochtora oj a choroba. No. Džas ko dochtoris, 
_tut dukhal no a džas ko dochtoris a o dochtoris tuke phenel, hoj tut na dukhal ňič, hoj sal sasti, no ta 
znamena, hoj sal kerdži. 
Z: Hmm 
Marijena: No imar džas, rodes avri vražkiňa. Na oda hin Banskona Bistricate či kaj me somas Červené 
skály, Červené hory. Odoj Kaša he Popradna. 
Kale gava, odoj Banskona Bistricate napriklad te terňi sal a phurisal'os abo sar pes phenel, zabarisal'os, 
sar muršes vurdza. No avka pre kajso džanel te kerel jekh vražkiňa, hoj odkerel tut. Daktoro vražkiňa 
džanel te lečinel avri, hoj na phires a hoj joj tut thovel pro than. 
Z: Hmm 
Marijena: oda hiňi avka daktore. Daktore avka keren; hoj odkeren tut kola chorobatar, sosal kerdži, hoj 
sal pro than sasťi. 
Z: Hmm 
Marijena: A dzachtoro na pomožinel, b'oda imar našťik arakhel koda, meres. Kavka sar o phral (pozn: 
měl rakovinu). 
Z: Hmm 
Marijena: Jov has he kerdo he nasvalo, bo les has o paňi paš o jilo. Na has kerdo tiž, hoj rušenas pre 
leste, hoj starostas has. 
J: Al'e koles kerdža? Koj a rakl'i 
Marijena: Zavoroncova 
J: So les diňas kerestos. 
?: __ _ 
Verona: thov pre bov. 
M: Koja so phendžas, hoj __ 
R: 
Marijena: H'amenge has he daj ho dad. 
J: Hi, amen 
Marijena: Ho mek až koda phral has kerdo, so mul' a terno. 
?: ___ _ 
Marijena: leske či tricet šest roki. 
J: Petro! 
Verona: So hin tut cinado andre? 

Pauza 

Verona: Šun, po kamukerik fejs tut rado dikhen, bo dzechtore fejs gulore, fejs gulore. Bi džanehas, hoj 
oda aj si lačhi jileskri, oda pritom vražkiňa joj hiňi, so te pokerel džanelle manušen. 
P:Hmmm 
Verona: Račik thovás, kavka rajbinás. Thovás avri grati te šučol. 
Z: Hmm 
Verona: Džas tosara, imar nane, čoren a oda kaj si tuke na čorla. Oda čajeďiňe kaj si vražkiňa, so džanel 
te pokerelle manušen. 
Z: Hmm 
Verona: He pal koda pokerišagos tuke, davas, Zuzko, duma, sar tu man natočindžal, hoj sar oda manušes 
chudel, oj a vera thovel. Vera thovel he chudel, hi. Al'e oda kada hin porobiskos, kada mekhošeder hino 
Z: Hmmm 
Verona: oda kada imar androda šaj meres, ča avka tut šaj pokerel, kaj kirme 
Marijena: Vaš o trin džives, šaj meres vaš o jekh džives 
Verona: Vaš jekh džives, vaš o duj džives 
Marijena:čhon, berš 
Verona: čhiven avri le gratostar ajso koter, no varesar zaphanden, zakeren oda pr'od- pr'oda duma den. 
Napriklad šaj kerel tel o čhon, tel o duj džives, tel jekh kurko, tel o berš. So delle manušes te crpinel but 
te crpinel, hojte nasval'i te crpinel te stukinel andro hadžos, hoj fejs fejs del te crpinel. No až pal'is imar 
sar puren-purano imar oda pokerišagos hin, imar joj- imar_ te merel. 
Marijena: Al'e imar adaj na kerel, mul' a. 
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J:He __ 
Marijena: Pro aver svetos koj a so džanelas tiž te kerel. Oda na bešelas adaj pramo Vilbachate. 
Verona: A mek tu džanes, hoj nane adaj? 
Marijena: Nane 
Verona: ___ _ 
J :Ta nane, bo imar dodžanahas bi he amen. 
M: Ta ko- ta ko- ta ko-ko džanelas adaj te pokerel? Hem ča koja, so mul'as imar. 
J:Hi. 
R: Ko, Jana? 
M: Čajoj džanelas adaj. 
Marijena: Ča joj džanelas, ol a našťik prezradzinas. 
M:He 
Marijena: Aňi najšťik phenas 
M:He 
Marijena: No al'e imar joj odgejl'a kodoj_ 
M: Čajoj džanelas 
Verona: Marijen, Marijen, ta tu phenes najšťi, najšťi prezradzinas, najšťi avri la phenas, hi? 
J: Najšťik 
Verona: No dikh, miri daj džanelas o phosaviben te kerel. Sikhadžas man. 
J: A phenes varekaske fejs? 
Verona: Šun! 
M: al'e oda ča mek andre fajta 
Verona: Na! Al'e me me man sakoneske priznajindžom, hojme kada džanav te kerel. 
?:-
J: Oda tu sastares avri! 
Verona: Mele cudzen sastarav avri he ole- hele- he amare fajtos. Mange jekh. 
Marijena:-___ sikhadžas 
J: Tu sastares avri dženen! 
Verona: Tu džanes, kaj na sikhadžas. Šaj džanes? Oke 
M: Al'e akana so phenav ake, la- la Zuzkake, hoj priklad e daj kaj si so džanel te pokerel, mušinel te 
sikhavel peskra čha lebo peskre čhas, hoj so. 
Verona: Tomáš, akana me na džanava te kerel 
T:Hmm 
Verona: A me šaj sikhavav tut, tu aveha miro čhavo, e Petra miri čhaj, e Zuzka miri čhaj, no he joj. A te 
kamavas, sikhavava len. Napriklad te me merava, no dikh, me kada phosaviben, Zuzko, kada phosaviben, 
oke me varekaj, 
J:Mamo, __ 
Verona: hi, hojte me varekaj džava, sikhadžom la (pozn. svou sestru Marijenu). Sikhadžom tut? Džanes 
tu kada te kerel, džanes. 
Marijena: No ta džanav. 
Verona: No, _ napriklad hin man pro Čechi čhave, šaj džav ke lende pre navšťeva. No a na džanes, 
s 'oda jednoducho. Oda kada pes h 'andro soviben šaj ačhol, na ča veratar hele sovibnastar. 
Z: Hmm 
Verona: Napriklad hore značku kavka te soves, za_ tuke dichos, andre kada chude horučki a la 
horučkatar imar o phosaviben. 
Z: Hmm 
Verona: Imar na del tut te dichinel o pašvare. lmar na del tut te dichinel pašvare. No, ta koda šaj a vel he 
le sovibnastar. Hem soske phenav lake, furt sa joj lenge phenel, le čhaven te sovel kavka. Furt 
pro bokocis. 
M: No a dochotora pre kada __ 
Verona: Oda na ča amen. He tumen kavka ma soven! 
Marijena: Al'e kaj koda šaj sikhaždžas te joj hiňi androda 
Verona: Oda te bi kavka pfuj pfuj pfuj, na prajinav tumenge, jooj. Raňejši adaj dzechtore romes m'avel, 
al'e tumen na. Aňi tut, aňi la Zuzka, aňi le Tomaš. 
J: Na, jon nane sikhade pr' oda. 
Verona: Hojte bi kavka adaj _raz dva bi kerás, bo bi_ aňi, hoj phenav tumenge, andal tumen, bore 
značku kavka ma soven. Pro bokos. 
P: A kavka šaj he dochudel o mulo ke tumende, na? Te soven bore značku? 
Verona: Hi, o mulo šaj tut tasavel. 
P:Hmm 
Verona: Šaj tut tasavel mulo. 
M: A tra da ko tasadžas, tu hasas androda, __ _ 
Marijena:_hem o dad lada tasadžas, boo dad la rado dikhelas fejs, th'oda 
M: A sar phende kavka o Rom. Me akana merav, me akana merav a tu pal ma beršehajaveha. 
Verona: Beršeha presňe, Zuzko, berš koda džives, o džives 
Marijena: a me phenav_ tasav lal 
Smích 

86 



Verona: Piateho berš, piateho tasadžas la romňa. 
M: __ a tu phendžal, hoj tra da te tasaven?! 
Marijena: Joj phendžas, tasav __ , me phenav, man laha ňič kale Mirkus, na, 
M:Hi 
Marijena: __ amen sam ternore a mek kampol amenge te dživel, te kerel, na, te __ ,hoj te džanel 
s'oda za svetos a e daj phurori, ta la tasav. Na amen 
J: A tasadžas la? 
Marijena: Na tasadžas la. 
Verona: Al'e mišlines kaj, Zuzko, kaj gejl'as e daj te sovel? Ko phral, na andre peskro kher, __ _ 
mul' a 
(ve stejnou chvíli) Marijena: daralas, bo phendžas visoko upral ___ _ 
Verona: telal, telal 
P:Hmm 
Verona: A e daj upral bešelas a telal 
J: O Feris 
Verona: Ko Feris, ko starostas, odoj gejl'as te merel, bo amaro Feris, starostas has, jov gejl'as kaj sovel a 
odajoj imar mul'i! A mek e pheň, _nekterneder pheňori paš late sovel a imar e daj mul'i ajoj paš late 
sovel, džanel kaj sovel. 
(ve stejnou chvíli) J: Me paš e baba sovavas, na mamo? Čhajori me somas. 
J: He me sovavas paš e baba, na? 
R:Na 
J: Oda e baba mek sovel, amen uščil'am aj oj furt sovel. Amen džanl'am, kaj sovel, na Marijen, oda imar 
e baba mul'i andre gombina. 
Verona: Chal'al vareso, Petro? 
J: Avka la dikhl'am, na, Marcin verejňe la baba. 
Paralelně probíhá další rozhovor mezi ostatními v místnosti 
M: Al'e to je zaujimave, hoj phenel tuke, phenel tuke dženo merel, so imar ňič, sar tue phenava, na 
vňiminel a phenel ake kavka, me avava berš andre phuv,_ berš, al'e pal o berš, priklad džanes s'oda te 
phenel ake verejňe, me berš andre phuv, tu pal mande aveha. Presňe, presňe pro časos ake te merel e 
romňi, berš. Oda bi mišlinehas ake tuke, hoj cigaňinav. Te jasňes ake džanas savore he koda, hoj berš. 
Marijena: La Pavl'a prindžaren? 
J: He. 
R: Hi. E baba kavka? 
P:Hmm 
J: Ke pheň avka 
Marijena: Joj pes pre late čeporo avri marel. E Pavl'a pre daj, b'oda e daj ehas polovičarka, bo la has dad 
gadžo. 
M: te hoj ake kavka, sar priklad akana, priklad akana le Tomaš hi, akana a priklad ake koj a sokola 
romňa so džanes no kaj. 
?:, ___ _ 
M: No džanes ake so joj džanel 
Marijena: _ kada čačipen. 
M: Akana thves kerestos,_ phenes lake vareso, hoj thovel pes pre tute te rušel. 
Verona: A hjaba 
M: Ta tu mišlinehas, hoj nasvalo sal. Akana pašl' os andro hadžos 
Marijena: Marcin, mela uplňe dikhl'om kavka andro gendalos ke vražkiňa ke Kaša, ke kajso cikno 
gendalocis, so vreckovo, so normalňe murš peha lel, te holinel abo te kerel 
P:Hmm 
Marijena: abo džuvl'i te malinel 
P:Hmm 
Marijena: kajso vreckovo gendalocis a sikhavel tuke oj a vražiňa. No al'e dikhes la ča le dromeha, tuke 
sikhavel kavka palal, hoj te prindžares e podoba. 
Verona: Či prindžarel e podoba, e postava. 
Marijena: Na, mela prindžardžom he miri pheň e Pavl'a, prindžardžam la. No, avl'am khere, na gejl'am 
la, Marcin, te marel? Na gejl'am te'marel ola romňa,na, ___ aňi te kerel ňič na šmejindžamňikaske te 
phenel, hoj te korkori dostavindžas andro kher. 
P:Hmm 
J: Hi, korkori pes dostavinel 
Marijena: Tal o dzevet dňi či tel o duj kurke 
J: Lačhes phenel 
?: duj džives 
Marijena: tel o trin džives tuke korkori del. A vel andro kher vareso markarso te mangel 
J: A imar džanes, hoj joj 
Marijena: hoj imar džanes, hoj odajoj, bo tue vražkiňa phenel: ,,za tri dňi sa Ti pride, sama pride" No 
avel tuke tel o - pal o trin dživesa avel andro kher, mangel markarso mangel či cukros či o Ion či kajso 
abo cigaret!' a abo so a imar džanes, hoj oda joj. 
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Verona: Hi, al'e pritom kole trin džives na šmejinel ňiko ňiko ňiko te phirel. Mek vlastno čhaj, te 
napriklads e daj kerdži, mek amen o čhave na šmejinás odoj te phirel, te bešás zvlašť. 
Marijena: na šmejinas 
Verona: Na šmejinas 
?: Na 
?: Džas het 
Verona: no a imar pal- tel o trin džives amen ňiko na phirás a čajoj koj a vražkiňa, _____ _ 
P:Hmm.Hmm 
Verona: Imar džanes, kaj joj. 
P:Hmm 
Marijena: al'e oda kaj se na kampol ča upre te labarel. 
Z: Hmm 
Marijena: Te labarel andro phus a imar. Phus pre late te čhivel, te labarella upre.te džanel kavka le 
l'udoske kerel. 
Verona: Oda saste manušen hjabučka hjaba. ______ ,sastore __ , hojte pre mande rušel, ta na 
mušinel ___ _ 
Marijena: Joj rušel, hoj tut hin a la nane. 
P:Hmm 
Marijena: Hoj tuke feder džives, feder saJ gazdiňa, feder vichovines čhaven sar naprikladjoj. Ajoj hiňi 
a jsi sar .... Mekgoreder sar vražkiňa. 
M: S ar striga 
Marijena: Sar striga. 

Příloha č.4: nahrávka číslo 2005-10-25-03, mulové, přísaha, rižbaba 
Bystrany 25.10.2005 
Konzultanti: Kori - Margita Horvátová (K), její manžel pan Horvát (H) 
Tazatelé: Tomáš Habart (T), Františka Dvorská (F), Zuzana Znamenáčková (Z) 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

Z: Imar 
K: No. Me diňom le Kales vera. 
Z: Hmm 
K: He leskri daj kamelas, hoj najšťi_ dav les vera, bo but love prehrajinelas ajov liťas le automatostar 
vera. A tu prindžares le Bobken? 
Z: Hmm 
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K: No he joj pal mande phirlas he leskri daj pal mande phirlas. Čade, mri čhaj, ča de les vera- de les 
vera, bo phenel, but love prehrajinel. ___ No ta me phenav, na hojte vareso pes ačhola, hoj pre 
mande ťavel. No lil'as obrazis, gejfas pre vera, tele sar e bitovka, kodej palal odej les diňom vera. 
Z:Avri? 
K: Avri, avri. Na šmejinel andro kher. Avri les diňom vera. No mekjov lil'as e čhuri andro vas, avka la 
čhuraha vera lelas a phenav: "šun, te pes tuke vareso ačhola, pre mande ma ker, dikhes, kajme tut na 
kamav vera te del našilu, deha tu tut korkoro vera". Phenel: "na, deha tu man vera." Sa pre mande, hoj 
me te les dav vera, no ta me les diňom. Te na splňineha kaj a vera, ta kala čhuraha, tut korkoro 
čhingereha, he korkoro tuke ubližineha tire celoske, avka has. Jov pes čhingerlas, o bloki phagerlas, 
savoro sa andro kher. No, phenav, kampolas tuke kada, Kalo, kaj kavka mačolas he ta me imar leske pro 
jakha na sikhavavas. 
Z: Hmm 
K: Me aňi kodej na džavas, kaj les chudelas e vera. Kavka napriklad, bo jo v pes čhingerlas, kavka 
čhingerlas.Odoj hin andri- andre Anglija he kada kerel. 
Z: Furt kada kerel? 
K: Furt. Kecivar mačol. Sar nane mato, ta na. Ča sar mato, akor pes čhingerel. Kola vlastna čhuraha furt, 
a ča furt la čhuraha, bo jov avka lil'as Ia čhuraha vera, no ta avka pes čhingerel, kerel. La romňaha na 
dživel. 
Z:Hmm 
K: O kher bikendžas, sa. 
?:_ an ča cigaretfa 
K: Užar, natočinel man! 
Z: A s- s'oda znameňinel 
K: A v le tuke korkoro, av le tuke korkoro cigaretl'a_ Na džanav 
Z: A s'oda znameňinel džungal'i vera? 
K: ta hoj fejs džungales 
Z: A sar napriklad? 
K: No zoral'i 
Z: Hoj zorales solacharel abo? 
K: Hi, zorales solacharel a no nasplňinel, no pal'is perel pre leste vera. 
Z: Hmm 
K: Mušinav te vipňinel e chladňička. Vipňin, užar. E chladňička hučinellake. 
Z: oda na vaďinel 
K:_cigaretfa, hin tuto zapalovačis? 
Z: Adaj 
T: Jo, adaj. 
K: _le Fabijanos ehin les, ehin les. No ta zoral'i vera, napriklad he hodzina les, mušines vera te del. 
Z: Hmm 
K: Avka les davas vera, no ta phendžas mange, džungal'i les vera de, hoj pes leske te ačhol kada. 
Z: te nane hi- nane les čačipen, hoj ačhola? 
K: Na, hoj čačipen, jo v na splňindžas e vera. No me les diňom vera, jov bavinelas oda automatos he la 
čhuraha andre karčma gejfas. No sar lil'as vera, hoj na džala a pro automatos na čhivla peskre love andre, 
ňič. Ajov čhidžas, bavinelas, mindžar pre leste pejfas. 
Z: Hmm 
K: A sar lil'as vera la čhuraha, sar bavinava, th 'avka man korkoro čhingerava, te na splňinava e vera, 
avka man čhingerava, no ta he avka kerdžas. Čhingerdžas pes. A kecivar pijel furt kada kerel, furt kada 
andre Anglija kada kerel, bo vičinel pro telefonos, džanes, furt peskra šougorkiňake. Kodej , __ pre_ o 
Gejzas, koda thulo.No ta leske, no ta jov pes furt kada kerel. Hele Macejis vera diňom. 
Z: Hmm 
K: pre leste has pletki 
Z: Hmm 
K: _la Bož- .. la Boženake, no. Na la Boženake so tele, so akana le kole-so les prindžares, so o Cicki. 
Prindžares le Cicki. 
Z: oda na- na džanav 
K: Jekh rom pes kavka vičinel Cicki. 
Z: Hmm 
K: no ta leskra romňaha, jov o Cirilis, ole Cirilis na prindžares?! 
Z: Ole Cirilis, so 
K: Leskre, lake leskre čhas 
Z: Le Alexandr-
K: leskre čhas, so mufas 
Z: Hi 
K: So pes murdardžas po motoris 
Z: prindžarav 
K: no ta leskera romňaha pes fikerlas o Macejis, __ 
Z: Oda me šundžom. 
K: No, 
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Z: Hmm 
K: ta he jov lil'as vera, hoj kodej na džala, kaj o Mac- kaj leskri koj a čhaj. Pre late na zadikhela, kada. A 
so kampolas lenge te- so kampelas lenge, sa pal mande, sa pal mande vera len te dav. 
Z:Hmm ·· 
K: No ta imar pal'is phendžom, imar na dav ňikas vera, bo phenav, pes ačhola vareso pre Vil'bacha. A 
phenav pre mande te otočinena o Roma, ta phenav na, na kamav. 
Z: No a te chudelles pal'is vera, no ta šaj oda sasťarel kavka, hoj les o gad u pes džal varekaj, ta 
pal'is na chudel imar les oja vera abo šaj pale pes vracinel? 
K: No hem andre Anglija, dičha, lé Kales ži akanak, hi. Hi, le Kales hi, al'e o Macejis na kerel koda, 
Z: Hmm 
K: jov pre late na zadikhel, kodej kaj hiňi. He te les vera he splňines tiro vecos, džanes, tiro lav. No, man 
dine vera, ma dikh kodej pre leste, hoj ___ pirano he džanela __ , Džanela mandar, no ta kodej 
džaha, kaj jov? Ta na! Imar o rom man thovavel, na, murdarel man, ta najšťik kodej džav. 
Z: Hmm 
K: te he mele Macejis avka vera diňom. Al'e na dikhel kodej, kaj joj. Bokhel'ori kames? Ta natočinel, 
th 'oda _aves kija mande?! Natočinel, ta phiren, džan! 
Z: No a ko-ko- kole dženen kavka marel? Abo kaj pes lel koda vera? Oda o Dei abo sar? 
K:Beng 
Z: Beng? 
K: Beng. Tu len na dikhes. Tu len na dikhes, kavka pro- pro jakha, al'e oda amen phenas beng. 
Z: A vaš oda pal'is joj šmejinen te dikhel pal lol'i farba, na? 
K: he. Hem kada tuke phendžom. 
Z: No a mek kamav te phučel, phen mange jekhvar, mek jekhvar pal e mamuna, s'oda hin? 
K: pal e mamuna. No napriklad džuvl'i kilavo hiňi, no ta na pheneha lake do prostu, nosal kilavo kim 
keres kada, kim kada, bo rušela. Al'e phenav, radši lake phenava, mamu- sar mamuna buči keres. Phenav 
lake,no ker sigeder. No, kada hin mamuna. 
Z: Hmm 
K: A tu džanl'al kaj so? Aver? Oda kada mamuna, no tav raz dva, sigeder ker, ma ker buči sar mamuna, 
bo sal poražimen, sar avka buči keres. No ta radši phenav Iake, ker raz dva, bona sal mamuna, al'e ker 
sigeder. 
Z: Hmm 
K: No, ta kada mamuna hin. 
Z: A mek kamav te phučel, te e ribabaška vimeňinel kole čhavores, ta sar pes- sar šaj chudav mire 
čhavores pale? 
K: Tu Ia Maňa la Kontakra prindžares, na? 
Z: Konta, hi. 
K: Prindžares Ia Maňa, so e Pila, ta _le phen. 
Z: Hmm 
K: Bizo čhavoro hasla. Leske Lukaš, no joj gejl'as avri. Joj bešelas pro Čechi, jov kavka andre perňica 
čhavoro, no ta sar andre perňica čhavoro ciknoro, čuči mek pijeL No les mukl'as korkores. No al'e kim 
gejl'as andro- andre čangora čhingerdo. O musa, pro celos leske sa randlo čiste rata. 
Z: A saroda? 
K: No, dochtora tiž __ nas hoj __ s'oda. Ta ho dochtoris phendžas, oda mušindžas e Rižbaba les kada 
te kereL 
Z: A te-
K: bo joj avl'as adaj, delas amenge kada, na. Hem kavka phuč latar, sar avela khere, al'e nane khere, pro 
Čechi, bo joj vaš_ no čh- le čhavores normalnes čhingerdžas leske o musora, kavka švadzi, sar pes 
chudelas o musa ži kavka. O čangora ži upre čhingerdo hino. 
Z: A le čhav- le čhavores na has andre perňica thuv teda thuv - sov 
K: Na, ta možno pobisterdžas te thovel e suv, o thav he kangl'i. 
Z: Hmm 
K: bo te thodžahas he suv he kangl'i, ta na avl'ahas les, na avl'ahas la moca te džal. 
?: 
K: Pal e Rižbaba oda sako duma tuke dela, hoj e Rižbaba phirel te čarineL 
Z: Hmm 
K: Kada hi. A les dikhes, kada kerdžas e Rižbaba. 
Z: A s- soske joj vimeňinelle čhavoren? 
K:No_ me, dikhes, kada imar kada tuke našťi phenav, našťik tut cigaňinav, hoj soske. Oda hin ajsi 
moc, la hin aj si moc te džal. Napriklad he pal tute phireL Tut avri šaj rakhel, hoj tut na šmejines le 
čhavores te mukel, so nane boldo. Šaj tut mantinel avri, šaj tut kerel, no šaj tut marel, 
Z: Hmm 
K: hoj na des pre leste pozor. No al'e amen imar sikhade, sar amen džanas, so te kereL Napriklad džuvl'i 
avel andal e špital'a, pal e porodňica. Lav e suv, e kangl'i, te džav avri, thovav tele leske tele perňicica. 
No imar la nane moca kija les te džal. 
Z: Hmm 
K: Bo e suv kodoj, e no- nožňicka, e kangl'i. 
Z: A soske pes thoven kale veci? 
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K: ta hoj te na les kerel vareso, le čhavores, na? 
Z: A te joj dikhel kangl'i, ta so? 
K: ta daral 
Z: Daral. 
K: daralla suvatar. 
Z: A soske daralla suvatar? 
K: Ta bo la operinde pašo porodos. Cetsarksi, na, hasla. Joj pašo cetsarski mufas. 
Z:Mmhhnun 
K:No 
Z: A soske daralle nožňikatar? 
K: Sem phenav tuke, ta la operinde, b'oda e nožnička, na, e suv so si vel, 
Z: No a e kangl'i? 
K: No ta te chanel. 
Z. Ta te joj dikhel e kangl'i, ta pal'is joj kamel te chanel- uchanel. 
Smích 
K: Me kada na džanav imar. Ča kaj musaj le čhavo- ta le cikneske te thoves e kangfi, e nožnička, la sova, 
e nožňika, o thav, e suv 
Z:Hnun 
K: a kalestar daral kija te džal, bo la paš o cetsarski. No napriklad mufas paš o cesar- cetsarski, la has 
cetsarski, joj mufas pašo porodos. No ajoj daral kola suvatar, bo la sivenas, na? 
Z: Hnun.Aha 
K: No. E nožňička pohotove strihinen, na? 
Z: Aha. Oda me na džanavas. 
K. No. 
Z: No a mek kamavas te phučel, soske pes den le čhavorenge aver nava? 
K: Sava aver nava? 
Z: Napriklad tu vičinen Kori abo 
K: No ta kopre mande diňas? Ta čao roďiče rnire. 
Z: No al'e soske. 
K: me džanav, ta hoj kavka dikhelas sar somas cikňori, korori. 
Z: A nane oda- nane oda, hoj varesavi ochrana? 
K: Na, oda ča kavka prezvivkos, no. Dičha, rnire romeske Viktor, les vičinen adaj Pišta. Oda ča ajso 
prezvivkos hino pal o- o dada, o daja e rodziči pre amende thode. Sar prezvivki džanes? No tak_ imar 
pal'is na džal tel oda vareko šunel, tu ma vičineha kavka, tu džanehas, hoj man Kori vičinav, sar adaj 
avifal. 
Z: Hi 
K: Kim na šundžal varekastar, na? 
Z:No 
K: No, phučehas sar kala Romňake, imar phende tuke Korri, imar he tu džanes, hoj Korri mange, na? No. 
A me man vičinav Margit. 
Z: Hnun 
K: No ta na vičinel man ňiko pro nav Margit, al'e Korri, bo thodžas pre mande rniri daj. O čhajora ta sar 
somas cikňori, mek andre perňica. Korri! No ta ži akana man vičinen Korri. No ta kada hin. 
Z: No me šundžom, hoj oda pes delas, hoj te nalačhe manuša abo nalačhe sili na arakhen kole 
čhavoren, te-telen hin aver nav, hoj násval'ipe- pal'is na nasval'on abo kavka. 
K: me džanav, me kada tuke našťik phenav 
Z: Hnun 
K: na džanav kada imar. Ta našťik nasvafon, ta sar. Naščik. Na. 
Z: Hnun 
?: Sako oda džives mušinel nasvale ťaven. Sa le Devlestar ehin. 
Z:Hnun 
?: Oda džives terno čhavoro džal. 
K: 
?: narodzisal'ol mek ča pes imar džal 
K: pre _ svetos na džas, na phuterel o jakha. V areko pal o porodos rnindžar merel. Soča avel pro svetos. 
A vel mulo, no merel. 
Z: A sar tumen mišlinen, hoj dičhol aver svetos abo sar 
K: Ta mek me na somas andre aver svetos. 
Z: Me džanav, al'e so tumen mišlinen pal oda? 
K: Ta fiut phenas amenge, hoj pr'aver svetos. _ča lačhe manušen andro- andro maškar peste len. A 
kaj se planen, so hine plane, so hine fejs imar kaj se, ta andro- andro pekli čhivkeren, phenen. 
Z: Hnun 
K: Amen tiž ča šunas le phure Romendar, le gadžijendar, so o gadžija amenge duma, so phiras andre 
khangerik. Tiž o gadžija amenge duma den. ,,Dobrého človeka nezabere pan Bužku sebe le pla- len bod
dobrého a takého planého, co je planý, půjde do pekla. " 
Z:Hnun 
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K: No. Tah 'amen šunas ča le gadžendar, sa mek o gadže duma den. No tah 'amen mušinas kavka te del 
duma. 
Z: No a has adaj Vil'bachate vareka- vareko, kas has- ko has dujeduchengero? 
K: He, jekh romňi imar mul' a. Imar mul' a. __ e Godul'a. Andre late has duchos. He andro Miki, andro 
Miki gejl'as o vzduchos. A ňiko pre leste na zbačinde, me pre leste zbačindžom. 
Z: A sar? Sar zabčindžan? 
K: Napriklad jov pregejl'as, na džanav či oda paňi pregejl'as, has čhido vareso paňi. No a jov avl'a- avri
no tosara sar pro budaris o manuš, na. No ta džalas pro budaris, no imar gejl'as andre, imar jov ričinel. Ta 
te hin andre tute vzduchos, ta našťik khaňares, kampolles avri te khaňarel. 
Z: ffi, al'e me mišlinavas dujeduchengero, hoj les hin duje vod' a. 
K: No, duj- duj kola hin duj duj sar duj džene andre leste hine. 
Z: Hmm 
K: Koda o vzduchos andre leste hin. Ta sar duj džene hine. A varekaske džal avri, varekaske na džal avri. 
Oda ačhol andre leste, ta duj- sar pes phenel, oda dujeduchengero hino. 
Z: Hmm 
K: He manuš sar merel, no napriklad phirel furt. Kaj se manušes nane pokoj, al'e furt phirel pre navšťeva. 
F:Mmhhmm 
K: he merel he phirel furt. 
Z: Hmm 
K: No al'e džas te zahlašinelle rašaske pro viboris, no del so- suhlasis, len avri chanen, andro čekat 
karfin. 
Z: A pal'is na phirel? 
K: Imar na phirel. 
Z: A oda keren he o gadže kavka? 
K: Šunča! 
F:Hmm 
K: Po kajso manuš, so dujeduchengero merel ta na deltu-, na, b'oda sar džudo hin. Jekh- jov merel 
andre leste furt hino koda so, napriklad o vzduchos furt dživel. 
F:Hmm 
Z: A šaj napriklad pes ačhol, hoj napriklad vareko merel a pal'is ušťel upre_? 
K: Soske tut muken trin džives? 
Z: Hmm 
?: me jekh romňi _ ži do akana dživel ke le- ke 
K: Hi, sar oda Iake joj? 
?: ke Eikartovca 
Z: Savi romňi? 
?: mul'as tel o trin džives, uščil'as upre a čajoj na kamel- na kamel- na kameljoj te prezradzinel, na 
šmejinel joj te phenel avri. 
K: Oda čajekh lav te phenel, ta na 
Z: Hoj joj has pro aver 
?: imar but džene kavka has 
K: Imar o mochto l'idžanas, o venci sa e fajta. 
?: Le Andrešiskri has kavka, mul'as, ušťil'as upre 
K: Pal o trin džives ušťil'as, 
?: pal o trin džives 
K: pal o trin džives ušťil'as 
?: Phendžas avri 
K: No a kavka pes thodžas, te o Roma džanas sar denašena, hoj daran mulestar 
Z: Hmm 
K: Ta denašenas o Roma 
Z: A pal'is kada 
K: Akana la vičinen Mul'ori 
Z: Joj mek dživel? 
K: Joj mek dživel. Kajčajekh lav avri našťik phenel, bo te joj phenel koda lav, hoj sar pes vodzisal'ol pre 
aver svetos, tajoj merel. 
Z: Hmm 
K: Joj našťik, na šmejinel te phenel. 
?: Imar mul'as imar. 
??: Ko 
K: Na, hoj dživel mek. 
Z: Hmm 
K: Jekh lav- jekh lav avri našťik phenel, so pes vodzisal'ol pre aver svetos, joj našťik phenel ňikaske, pal 
savoro tumenge dav duma, čajekh vecos našťik phenav, bo te me les phenav, mindžar merav pale. 
Z: Hmm 
K: No o venco, o moch to l'igende pale, sa. O Roma denašenas latar. Soske tut muken trin džives, hoj či 
na ušťeha upre pal o trin džives. 
Z:Mmhhmm 
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K: No. Trin džives tut muken upral, kaj thoven tut andre kada, andre koj a šilal'i chladňička. 
?: andre mrazňička 
K: Andre mrazňička. Trin džives, Khere pašl' os jekh džives, odej tut l'idžan a odej tut muken mek tiž, hoj 
či na ušťeha upre. 
Z: Hmm 
K: Soske manuš upre hin, upral hino trin džives.No, hoj čači na ušťela, či na pes zbatorinela. 
Z: A keci berš ol- olestar, so e Mul'ori? 
K: O Ježišiš Marijo, imar das tricet roki abo čtiracet roki kalestar. 
F:m 
Z:Hmm 
K: Hem oda adaj džanen savore, calo Vil'abacha 
Z: Hmm 
K: le Mul'ori, so ušťil'as. 
Z: A joj bešelas adaj. 
K: I:ikartovcate 
Z: Jo, :Cikartovcate. Hmm 
??: A v, džas bet more. Ačhon Devleha 
Z: Džan Devleha 
K: andro mochto pašl'olas a ušťil'as upre, cal o venci he cinade, no imar andro sa kavka Roma andro kalo 
urde džanas pro poherbos aj oj kavka andro vekos rugindžas, pejl'as o vekos, o Roma hajdiii. Roma la 
mukle te o murša, so l'igenenas, no ta- ta darandžile, na? Thodžas pes kavka te bešel, bešel tak bešel. 
Varesar avka pes prekerdžas, čhidžas tele pes kole grati, so mul'as andre. Urdžas pes aver grati a kavka ži 
akana dživelas. 
Z: Hmm 
K: A oda ca- oda čudos, čudos ehas, hoj s 'oda pes vodzisal'il'as he kada, pal o trin džives upre ušťilas. 
Hem no, dikhes, joj hiňi dujeduchengri. Akanak, bo joj ušťil'as a duj duche andre late. 
Z: Hmm 
K: A te pale mul'ahas, imar čačes lake o karfin dinehas andro čekat te marel. No ta kavka pes phenel 
dujeduchengro. Imar achal'os? 
Z: Hi, a pal'is koda duj- dujeduchengero manuš m- pašl' ol andre mochto pro dumo abo pre visa. 
K: Ta kavka normalňes sar mulo. 
Z: Aha 
F: sar mulo, hmm 
K: A te kames, ta thovav tele les le mujeha, hoj ta n 'avelles moca. 
Z: Savi moca? 
K: No, hojte n'avelles moc te phirel avka. 
ta thovav tele les le mujeha 
Z: Aha 
K: A me šundžom phure gadžijendar sar manca buči kernas, ta 
Z: Hmm 
K: ta mange o gadžija duma denas. A aver so dava duma? Phen! 
Z: Mek mek karnavas te phučel šaj pes strihinel cikne čhavoreske, so nane leske irnar berš o hala 
abo naja? 
K: Napriklad te hin leske štar čhon, trin čhon, soske na? Hem oda našťik pes škrabinel, bo jov peske 
kerel o mujoro, na, škrabinel pes, ta musaj leske te strihenes. Ko phendžas, kaj na? 
Z: Me varekaj šundžom. 
K: ta sar hordines, more,_! 
H: 
K: Hem ma hordin koda,_ rakinen __ . Oke sar kiden o kašta. Hem muken, aran. 
H: __ 
K: _, more, te keren __ 
H:_ 
K: Ma muk __ , more 
Pauza 
F: Sar o mule dičhon? 
K: Tasar 
F: Sar dičhon? 
K: No ta sar manuš merel vareko čudakos. 
F:Mmhhmm 
K: V areko khandel, vareko na džaha les te dikhel, bo pes __ 
e parsuma ňechtore- ňechtoreske na zmeňinel, ňechtoreske pes zmeňinel e parsuma, džanes. 
F:Mmhhmm 
K: Dikh, amen čhaja samas, tu sal čhaj akanak terňori, no, tut n 'avela kaj si parsuma furt sar sal. Na, mri 
čhaj. Man mange pedešat peť roki. 
F:Mmhhmm 
K: Imar po šesde- po pedešať peť roki mange a vel. Me te man zmeňinava, man hin deš čhave, imar sa, 
nane man ča, dikh, čhavore pes -terne , so mek jekheske trinact, šternact, jekheske trinact. Oda manuš 
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pes zme- zmeňinel e parsuma kavka o mulo. V areko nasvalo. Akana ke Karolina, _e mra šougorkiňake, 
hoj te na pes lake čhivel avral e dukh 
F:Mmhhmm 
K: promuj, dikhela čudakos promuj. 
F:Mmhhmm 
K: Amen latar daras korkore, ajsi fejs ačhil'as kal'ardži, o vasta, o muj. 
F:Mmhhmm 
K: Na, gejl'am pallate dikhel tosara, ježíš, darahas latar._ so phendžas o dochtoris, hoj mangen le 
Devles, hoj pes lake avral_ na andral, bo te andral,imar joj čirla parumen, b'oda koja dukh so lake _ 
Z: A mek kamavas te phučel save nasval'ipena šaj o mulo sasčarel? Andro suno mišlinav 
K: No te sal nasval'i kavka sar me- me- sar me som nasval'i, na hoj o preduški, bo kada imar me kaleha 
he merava. Kada na, al'e te napriklad tut dukhal o šero vaj kajso vareso avel kija tute mr- mange ho dad 
mul'as, e daj, e phen, o phral. No tak a me čujinav, hoj imar avel ke mande vareko, bo sar tele duchna 
som, džav leha- džav lenca suno, me imar džanav, hoj adaj paš mande hine vaj mrl daj vaj mro phral vaj 
e phen. Me imar me džanav, ara_ dža kodoj! Imar me džanav, s ar č - kerel mange kavka. Oda hladkinel 
man 
Z: Hmm 
K: oda sar pal mande tele lel e dukh. 
Z: Hmm 
K: No, imar ušťav tosara upre, imar me sasti. Imar čujinav man, hoj bo džavas laha suno vaj mra daha vaj 
mre dadeha vaj la pheňaha, hoj has paš ma, lil'as pal mande tele e dukh. 
Z: Hmm 
K: Imar me leske phenav tosara, more, has adaj e phen abo napriklad o dad, e daj. Lil'as pal mande tele e 
dukh. Dikh, imar na dukhal man ňič. No ta kada. 
Z: A kecivar tumenge ačhil'as kada, hoj sasčardža tumen? 
K: Joooj, imar kecivar. Me normalnes dikhl'om, sar avil'as andre mri phen, šun, mrl phen has lake dvacet 
šedm roki sar mul'as. Avl'as adaj na bešavas ake kadaj, avl'as andre,joj buchindžas pes andre vedra. Mek 
buchindžas pes kavka la čangaha andre vedra, bo šišitno . Sar buchindžas pes andre 
koja andre čang. Andre čang e vedra, sar pes buchindžas, ta čeporo sar mutrindžas. A me la lačhes 
dikhl'om, sar avil'as andre. No avl'as ke mande, kijo hadžos a me fejs _ nasval'i somas, fejs fejs fejs _ 
fiut nasval'i a ča kavka man hladkinelas a me kvičinavas, joj mro šero, joj mro šero. No aj oj mange 
hladkinelas o šero he kharnl'il'om avri, ta tu dikhl'alas kavka o grati pal mande, šaj ci- čhidžom tele a 
normalnes cidzinavas avri. 
Z: Hmm 
K: So aj si aj si pocimen somas_, phenav, lačhes, lačhes oda __ pre aver svetos, hoj sasčori mek 
ťavelas pre aver svetos he kavka man kerel, sasčarel. No ta kada mulo kerel. 
Z: A oda tu- tumen suno džanas la pheňaha? 
K: Suno, ta muš-
Čhavoro: Babo, kaj čhave? 
K: Ara, mušines leha te džal suno ole muleha, te kames, hoj sasči te avel. To imar so- sar sar džas suno 
leha, hoj te džan- džan avri __ ! 
Z: Mek phučen. Máte někdo otázky? ___ Jo s'oda te džav suno čikaha, znameňinel-
K: Čikaha? 
Z: znameňinel oda vareso? 
K: Čikaha? Jama. Čikaha- čik jama, na? 
Z: Čik, na; so blato. 
K: No, blato a so ta _čik 
Z: No a te džav suno čikaha, ta s'oda znameňinel? 
K: No, al'e sar čikaha? 
Z: Hoj čik andro suno, na džanav. 
K: Čik, no ta del brišind, čik hin. 
Z:No 
K: No a aver so? 
Z: No, me bi kamavas te phučel či šaj o mulo nasv-
K: ____ čhiv len avri, čhiv len avri. Čhiv le čhavoren, bo natočinel. 
H:Dža 
Z: Me kamavas te phučel či šaj o mulo nasval'arel varekas, kas rado dikhelas. 
K:He 
Z: Asoske? 
K: Ta bo rado les dikhel. 
Z: Ta pal'is 
K: O- kadala kola tu prindžares la- hem la Pavl'a prindžares, na? 
z:m 
K: lakro dad mul'as, la Pavl'akro dad mul'as a la romňa tasadžas. 
Z: leskra romňa? 
K: leskra romňa tasadžas. 
Z: bo les- bo la rado dikhelas 

94 



K: Hi, sem odža. 
Z: A del pes varesar ochrajinel angloda, hoj 
K: Hem imar ta sar hiňi tasadži mufi, ta ko are ochraňinela? 
Z: No, al'e me džanav, al'e predtim, te Ia tasadžas. 
K: Mindžar pro than ačhifas mufi, ta sosal?! 
Z: No a šaj pes varesa- šaj me ochrajinav varesar te 
K: Ta sar ochraňinel, te imar mufi hiňi 
H: S ar kole mul es, tu mišlines le mul es, kaj te n' a vel andro kher. 
K: Na, tu lana rozumines. 
Z: Na, te či šaj man varesar ochrajinav, te man o mulo na nasval'arel? 
H: Hmm, th'oda_ 
K: Hem oda zamuňinel tut a na džanes tutar. 
H: Oda ča_ kada 
K: Normalnes o jakha tuke pale pre- tu na dikhes, so jov tut kerel, ča mantinel tut, marel m-m-m sal 
murdardži sal. Napriklad te marlas tut vareko fejs, avka oda mulo. A dukhal tut savoro lestar o celos. 
Z: Hmm a našťik varesar ochrajinav angloda 
K: Ta jak te zamuňinel tut he našťik keres aňi le musenca, aňi le čangenca, ňisar ňič. Imar pal oda sar tut 
kerel, mordinel tut, marel tut, kerel tut, no nasvafarel tut. Akor tut pomukel, imar ušťes upre 
H: No afejoj 
K: a phenes les, phenes imar ando kher le dženenge he phenel: "dičha, vareko paš mande has a mor
mordinelas man, kerlas man. 
Z: Hmm 
K: No ta kada mulo. 
Z: No a te- te napriklad me pašl'uvav a man hin čanga kavka (pozn. překřížené) 
K: Tana 
Z: Ta našťik 
K:Na 
Z: ta oda ochrana, na? 
K: Ochrana. 
Z: A mek varesavi aver ochrana abo? 
H: ta te kavka soves, le mules te tuke džas suno, andro suno dikhes ole manušes, napriklad manca abo 
leha abo laha abo laha he tiž. Dža, chchch dakedi. 
Smích 
H: ta tu hasas kalestar, hi? ___ čeporo 
Z: Na, me na achal'uvav možno. 
H: Ta na achafos, no ta dikhes. 
K: ta o mulo tut mordinel, marel tut andre indra, cudzo. 
H: al'e tuke mek e daj dživel, na? 
Z: Hi 
H: ho dad 
Z: He H: Andal e fajta tuke ňiko na mule? 
Z: Ča mri baba, mro papus. 
K: A džahas lenca suno? 
H: Džas lenca sune? 
K:Na? 
H: bo nane tut mišlenki, na mišlines pre lende. 
Z: Hmm 
H: Avla tut mišlenki, dikh, bo napriklad mišlenki tut calo svetos nejrichleder, na, nejrichleder a te bi 
mišlinehas, o kaj te avel kana o papus abo so keres adadžives, imar tuke račí sa šaj džal oda suno šaj džas 
Z: me somas cikňi, ta oda imar but berš kolestar. 
K: A džahas lenca suno? 
Z: oda me na pametinav. 
K: No, ta tiro tut na kerla, ňič. Mek pozor pre tute dela. 
H: __ _ 
Z: U khatar pes len o sune? 
H: Šunča khatar 
K: Oke khatar_ 
H: Te bi n 'avlas tut mišlenki, ta v životce te bi- suno te bi na džás, ta na ušťehas bi upre. 
Z: Hmm 
H:Pro than sal hotovo, musaj_ 
K: Dikh me, dikh me adadžives nasval'i somas he calo rat na sučom, nasval'i somas. Na has mande ňič, 
aňi praški aňi kola stroj os. No a phares mange has. 
H: Bez snivanie biTi ani život každý člověk musí mat (mluví k Tomášovi, není slyšet) 
K: a me phenav, joj mamičko, a v ča ke man de, le ča pal mande kaj a dukh tele. Vičinavas, no lada ke ma 
Z: Hmm 
K: hoj ťavel ke mande, te lel pal mande kaj a dukh tele, bo fejs nasvafi som. No al'e ňiko pes mange na 
vijavi- na kerdžifas andro kher, hoj ťavlehas vareko. 
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Z: Hmm 
H: an man cigaretl'a 
K: No, ušťil'om tosara, urdžom man, gejl'om het. 
Z: Hmm 
K: ta te džas suno, hoj soves he nasval'i sal. No ta oda manuš a vel ke tute pre navšťeva hoj hladkinel tut, 
lel pal tute tele e dukh. 
H: A tu imar dikhl'al koda serijalos, so sikhavas zkeršenie. 
Z: Savo savo serijalos? 
H: zkersenie. 
F: Vzkfíšení 
H: Zjavenie 
Z:Na 
H: No dikhes. La čhajorake has pandž berš, sar mul'as. No a e daj latar kolu- sar tuke phenava, fejs Ia 
rado dikhelas. Pro mulaňi bar l'idžalas vencos ___ . No a pal o duj to berš pes zjavindžas Iake andor 
kher. 
K: More, oke na pačal, hoj Mul'ori ža aka- dživel, so mul'as. 
Z:Mepačav! 

H. lmar mul'as, imar mul'as. 
K: Imar mul'as? 
H: Imar mul'as 
K: Me na džanav, hoj či mul'as, oke a na ušťil'as andal o mochto upre pal o trin džives. Na pačan mange. 
Z: A me pačav. No a sostar Š· 
K: No tajoj du- dujeduchengri hiňi. 
Z: Hmm 
K: So kajso manuš, so merel, ta joj hiňi dujeduchengri he te napriklad o vzduchos andre late džal, he joj 
dujeduchengri. 
H:No, dikh, me tuke phenava vareso, me Hrabušate keravas buči po JRD, na štatne majetki 
Z: Hmm 
H: keravas buči. No joj mange phendžas, kaj te džav sar jevende šišitno na, kaj _ ajso šišitno, ta užarava 
mek čeporo a džava o šedmej. Mek džavas le vešeha, al'e me kola gadža na dikhl'om. A kavka jiv. Joj 
pindrangi, ajse želene grati pre late. Bare bala, phurori fejs kajse šedmdešat, ošmdešat roki Iake šaj avl'as. 
Ta phendžas mange kavka, kajte na džav andre buči, hojte džav pale. No a me latar na darandžil'om, me 
phenav: "ta soske sal pindrangi, fadžinehas". Al'e vika pre ma kerdžas, hojte na užarav, hojte džav 
khere. Zaterdžil'as mange o bala 
K: A ko has? E Paňenko Marija. 
H: Také duj kilometri ča prastavas mek andro kher kavka_ prastavas. 
K: majindžas leske vareso te ačhol paš e buči vaj kajso. Paňenko Marijica imar 
Z: hmm 
H: a zjavindžas pes mange až pal o trito džives mange avil'as andro šero kodoj. 
Z: Hmm 
H: Ehas. Na gejl'omas, ačhil'ahas pes mange vareso. 
Z: Hmm 
H: Tiž tut ochraňinel. 
Z: Hmm 
H: No, le dadeha jekhvar džavas suno, kaj andre buči džahas, _ kavka,ma dža laha- Ia mašinaha a dža 
le autobusiha. A sar pro autobusis gejl'om, odoj ťišic šest sto korun arakhl'om. 
Z: Hmm 
H: Na, čhaje? 
K: Hem de lenge duma, bo zapňimen. 
H: Ťišic šest sto korun, suno tuke dakedi pes zjavinel pes avri. Hmm. 
Z: A sostar šaj o manuš nasval'ol? 
H: Šun ča sostar 
K: Ta makarsostar nasval'oha. 
H: ta me tuke phenava sostar. Sama chernikalija na has koda životos, so ehas varekana, kana has hnoj os, 
kaj hnojinenas o pol' os. A kola _pol'atar ehin o nasval'ipen pro manuša. Kaj perša has rakovina, životos 
oda ča __ ehas rakovina. Abo sar akana, dikh, mek ča aňi petnact roki mek imar sar buter pre late 
maluvačka, sar joj te bi važinlas, na? Oda tiž kalestar choroba. Chemika abo koja močovka, te_ šaj 
prebačines, pal o- so bale l'ikeren. E močovka_an he kadaj čhivkeren a pal'is pachin olestar, na. Nane o 
pol' os obrabimen kavka_ hnoj, ča kavka ajso hnoj os, hoj čhivkeren, so manuš lendar nasval'ol. __ _ 
ptači chripka, soda ehin._ sostar_ chuden k'oda, pal'is o manuša meren. 
Z: Hmm 
H: Olestar, no. Abo dikh akana, pre ma chripka, tu sal kodoj he stačinel mange fuuuu, oda pes _ okolo 
dvacet abo do tricet metri koda vzduchos a šaj chudes mandar oj a chripka. 
Z: Hmm 
H: No. Oda na džanes, oda na dža-, dikh, sar džas andre mašina všelijako narodos hin tut, všelijako, 
všelijako narodos ehin tut. 
K: Hej s'oda? Cha! 
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T: me na chav mas. 
Z: Jov na chal mas ňisavo. 
K: ta aspoň bokhel'ori. 
T: Čalo som. 
F:smích 
Z: tak aspoň trochu 
F: U šaj ke tumende avel tiž o mulo gadžo? 
K:Na 
F:Na 
H: Soske te na?Th'odajaaaj sar tuke phenava, __ o Mešac o gadžo, adarig o Mešac o gadžo, o Štefan. 
K: Al'e jov ke amende phirlas oda čhavore ___ ,kavka rakl'oro has ke amende phirlas, bo ča le 
Romenca večno has. 
H: Al'e me na pačavas, kaj phirel manuš, jajajajaj bo me na darav, me tiž na pačavas, al'e andro suno me 
mra da, mre dades, mra pheňa, mre phrales kavka andro kher samas lenca. Dikh, andro veš gejl'om, 
kavka kaš hrubo das aj se dvaceť dvaceť peť do tricet centrimetra has hlubka. Našťi vazdavas upre. 
Andžom, čhidžom tele, me les aňi na čujinavas, s'oda anavas pro phiko, avka spomožinel. 
K: A ko kerel? O mulo. Napriklad la fajtatar, bo_ phares leske, me l'idžallokes. Me tiž andal o veš 
H: ___ imar tu salas pre Levoča, pre zjavenie Mariji? Na salas 
Z:Na 
H: Ta kavka dža, dikh. S ar oda l'udos_ 
K: kavka zajda kašta a savi kaj a medza, džanes, na 
Z: Hmm 
K: kaj a medza savi bari, na 
Z: Hmm 
H: Mek v životce kaj se manušes bi na dikhehas_ 
K: Dojekh palal o džuvl'a. Me sar _os anglal, phenav, mamo, pomožin, kaj a zajda upre, so nejsigeder. 
S o trin vaj štar kroki thodžom andal e medza, me upre. Pre romňina, Romňija, phenen, ta sar oda joj imar 
upre e Korri, amen ftut kadaj _ sam. A ča phendžom, mamo pomožin, av ča aj si lačhi sar porori mange 
pro dumo e zajda ži upre. Imar me cigaretfa pijav, oddichinav ajon mek ča aven. 
Z: Hmm 
H: Abo kada šundžal pal koj a rakl'ori so lake narodzisal'il'as pes, mek aňi džives lake na has, imar duma 
delas. Imar peskra dake phenlas, mamo, kada a te ge počitačis aj si pamet ehas la. A has lake 
pandž berš imar sastarlas le dženen. Sastarlas ke late pherdo gadže . Všelijako choroba viličinlas 
avri.No aj oj peskra dake phedža_s, mamo, sar avel mange šov berš, me merava. Na akana e daj sar 
šundžas kolestar, mamo, ma, mušinav te džal, bo man_ kavka odsuzimen ehin. Te me merava, ta kale 
viganostar, sar te bi strihinhas avri a ko avla ke tu, mušines te del jekh_les. Oda les sastarla. A mek 
škola stvorindžas, a tiž _ o Del. 
Z: Hmm 
H: bo mek ča aňi duj džives imar vičinlas, mamo, počitačis mek na has kajso richlo, sar joj abo 
nasobilka. Imar sastarlas le čhavoren, bange musa has len, pre late kaj se has, pro čanga na phirlas a 
sastarlas avri. No. Oda zjavenie všelijake hin tut. Abo džas andro veš, akana tuke mišlines, ťavel akan 
vlkos te chučel andre ma. Dikhes, imar mišlenki kerel tut abo tu na džas varekaj, kaj na tut napadňinel. 
Daras, na, tiž olestar? 
Z: A sar pes phenel romanes rakovina. 
H: Ta rakovina 
K: Rakovina. Či gadžo, či Rom furt phenel rakovina. 
F:Hmm 
H: Amen nane romaňi čhib spravno, to je madžaršťina, ňemčina, rumunčina, Rumunsko, slovenski, sar e 
špaňelski, savoro zmišimen ehin. Me tuke te phenava cebul'a, rozumines, na. 
Z: Hmm 
H: A te phenava tuke purum, rozumines, na rozumines b'oda imar madžarski purum. No a ňechtore 
Roma amare phenen, an e purum. Amen kal_ phenas cebul'a. 
F:Hmm 
H: Abo pre čižma romanes tiž na džanav te phenel. Oda _ amen zmišimen kada he _čina nekbuter. Ko 
spravnes del duma? Mek aňi o Vlachi, kole holandske cigaňi, mek aňi len možno_ nane spravno 
romaňi čhib. 

Z: Franťiško 
F: No a khatar avel o mulo andro kher andal o blaka abo andal o 
Z: vudar 
F: vudar 
K: predal o vudar o čopi. 
F: Mmhhmm čopi. 
K: Verejnones na phuterella kl'- e kl'amkaha a vel andre. 
Z: Sar pes del ochrajinel, tejov na avla, hoj_? 
K: Sar mulo pes kerel pre mačka mač- he mačkake šaj pes kerel, šaj avel. 
F: A šaj pes zjavinel andro gendalos o mulo? 
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K: Sar mulo mar- merel o gendalos sa hin andre čhivker- učhardo, hoj te na dičholles predal_, te na 
dikhes les normalnes andro gendalos, bo bi les te dikhehas, ta keres, daras, na._ oke hino! Sar jov 
kodoj na pašl' ol, al'e _ oke andro gendalos pes bi sikhadžas. 
Z: A del pes varesar ochrajinel angloda, hoj te na avel mulo andro kher? 
H: Ta švecimen paňi 
K: Ta švecimen paňi, na. 
Z: Švecimen paňi. 
K: Švecines o kher_, nane les moc b'oda švecimen hino. 
Z: Hmm 
K: Dičha, more, aj si bari dičhola pre bloka, ča odle. Dičha. 
H: Oda tižte bi na ušťil'ahas upre oDel pal o trin džives, ta aňi o mule bi na ušťenas upre. 
Z: A kec- keci čhon abo keci berš šaj o mulo phiren ke fajta? 
H: pal o deš berš, pal o deš berš 
K: Pal o deš berš imar na prindžarel. 
Z: Hmm 
K: hoj salleske phen, hoj salleske čhaj vaj kavka. Na prindžarel pal o dešet roki. 
H: A me ajsa gadža arakhl'om, me Rožumberkoste keravas buči. Phučl'as mandar či kijo Del_- le Del 
pačav.Sar šaj me les pačav te me v životce les na dikhl'om. No avka e gadži phendžas, kaj kaleha 
__ kaj na pačav, kaj oDel ehas. lmar sar ___ vivolimen, na, o Ježiš, ča vivolimen, ta 
spravedlnost_, na. Mek aňi ňiko les na dikhle pre calo svetos. No a kales imar dikhle, bo imar has 
nipos_ ole savore ehas. _has vivolimen. Soske vičinena Paňenka Marija panna, mek na zkušimen a 
vaš oda la panna vičinen. 
K: Jov ča kada kadaj prvi raz, na? Mekča les dikhl'om adadžives. 
T: 
Z: No a te me thovav metl'a pre visa andro, andre čopa 
F:kutos 
Z: andro kutos, ta pal'is šaj o mulo avel? 
H: ma pača, mulo oda ča oblbinen tut. 
K: A soske _ thoveha oj a metl' a, ta pes soste leske oj a metl' a le muleske. 
H: ta sar šaj dovi-
Z: ta hoj te na a vel. 
H: emetl'a 
K: Oda kada nane čačo. 
F: oda nane ochrana 
K: Kana kamel a vel, _ tuke so e metl' a leske spomožinel, hej jov Ia matl'atar na- jeďiňe ake le thuv _ 
cigaretl'a he jagatar daral. 
Z: Hmm a o 
K: elektrika 
Z: Hmm 
K: na šmejinel te labol, bo te elektrika labol, ta mulo ke tute na a vel. 
F:mmhhmm 
T:Hmm 
K: S ar soves mušinel elektrika murdardži ťavel, hoj svetlos, bo jov Ia elektrikatar daral, na? 
H: A tu mišlines, kaj na džido manuš le muleske o bala. Ta _leske na dživel. Mre bačis chande avri, 
od a_ 
K:Imar me Iake davas duma 
H: mre bačis avri chande. 
K: O Brinošis, __ duma, hoj chande les avri, na, o čhave lile les ke Karvina adaj. 
H: Na ke Rožňava 
K: Me džanav kaj s 
H: kavka les bala bare, naja kavka has les 
Z: A soske les chande avri? 
K: No ta gele o čhave so odoj pro Čechi te bešel 
Z: Aha 
K: he romňi, no aj on kamenas odoj te les te parunen, telen avri andal e jama, te chanelles avri a odoj les 
te len, al'e savi choroba kerde pal'is po pl'aci. 
T:Hmm 
H: 
K: Oda vaj trin čhon ča khandelas. 
Z: Hmm 
K: Te pregejl'alas koda- ježis, marijico a keci palleste pal'is o džene mule koj a- koj a choroba, so andre 
leste has. Ta oda sa znašindžas po- pro gav, pro pl'acos. Oda predžahas khatar e mulaňi bar, oda 
khandelas fejs. A jon kerde pre jepaš rat trinengro.Les avri chande, avka les thode andro mochto,_ danda 
sa, bare bala has les, sar hororis vizerinelas. 
Z: Hmm. No a te phirel o poslancos u thovav kavka metl'a pre visa? 
K: ta ňič na kerel, oda so so jov, so jov Ia metl'atar na daral. 
H:_ hej ,ma pača __ kaj mulo 
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K: Poslancos phirel, na napriklad kim man napriklad mete merava, no jov pal mande stražinel, hoj so 
neksigeder man kamel te čhinel, hojte merav. Ta kada pes phenel poslancos. 
Z: hmm 
K: Hem amen les dikhl'am 
F: A sar dičhol o poslancos? 
K: Jooj, baro džindžardo. O __ leske, __ andro kale grati, _ ajso visoko, no pal oda dženo phirel, 
no, hoj nane leske pomoc, džanes, _ nane les aňi les pokoj a te phirel, hoj kamelles te čhinel. Hoj 
sigeder __ 
H: Na o Ježiš __ le mulen. 
K: Kada poslancos 
H: Aňi zjavenie n 'avl'ahas, aňi mišlenki tut na avl'ahas, no napriklad_ čiča. Nane man love, so chava 
tajsa. Šun, dikh kada na kerdžahas, __ calo svetos, meras, bo te bi na has zkeršindžas upre, 
vaš oda zkeršindžas upre, kaj s furt te meren kaj furt te dživen 
Z: Hmm 
H: __ bi na l'ikerlas kajci manušen, napriklad kaj se miliardi kaj se manušen. 
T: Ta o poslancos na phirel ča Vil'bachate? 
K: Oda švadzi, švadzi džal. 
H: Ja ti poviem, třeba smrt, keď ta zabije, protože to je stare 
F:Hmm 
H: porekadlo, nie? 
F:Hmm 
H: No, al'e mek me na dikhl'om poslancos, ta mek na pačav tiž. 
K: Jaaj amen dikhl'am, sar kijo Chromčakos džalas. 
H: napriklad keď si ťehotna, tak za napriklad~ zomries, hej, ta mys liš, že ako 
zastaneš. Ty budeš chodit s tim deckom do veki, al'e __ ku tehotným ženám, ku tehotným ženám budeš 
chodit. Oda jak še vola 
K: Rižbaba 
H: Rižbaba 
K: Joj pašo porodos merel. 
H: koda striga, no 
K: Oda prečarinel. Le dades čhidžas le čokanoha andro šero. 
H: však ona ke dva kilometri ______ ,ale už ____ a tam ma 
dohanala, ale to 
K: ___ čokanoha (smích) 
F: U e Rižbaba, e Rižbaba sar dičhol? 
K: Kavka parno gad pre late, nočno, imar adaj keci mule paš o porodos, ___ .Rižbaba 
Z: A oda buter Rižbabi adaj phiren 
K:Na 
Z: oda nane ča jekh Rižbaba. 
K: na oda_ ke amende jekh romňi mul'as paš o porodos 
F:Mmhhmm 
K: Has la he cetsarski he mul'as, bo jov has thul'i, džanes. 
Z: Hmm 
K: No ajoj našťik rodzinelas, ta la mušinde te kerel cetsarski. Boo cikno dživel ajoj mul'as. A das 
pedešat roki leske hin,_ Eetanovcatar. Adaj tiž tetňori, tetňori das dvacet pet roki lake has, sar mul'as. 
Pre porodňica duj džeňa mule. No ta odajon riž- rižbabi hine, so pašo porodí merel. No a lende čhavore 
ehin, na? Lende o čhavore, dža laha khere! Lende o čhavore pro vas, kole čhavorenca sar meren, na? 
Napriklad joj merel ta ho cikno merel. 
Z: Hmm 
K: _ kada, amen phenas, hoj oda o rižbabi, bo napriklad, džuvl'i sar ločhol, joj pre bloka stražinel. Pre 
bloka kavka _el tut,no a dikhel tut, te napriklad ločhos. 
?: 
K: Na, _imar dža bo natočinel. 
T: A so musaj manuš mere- eee te kerel te te rižbaba na· na phirel imar? 
K: Furt phirel · 
T: Furt phirel. 
K: Furt phirel. Imar kecivar la dikhas po pl'aci. Napriklad sar joj, no akana joj pre peste užarel, ločhola. A 
la_ andal e špital' a, joj paš late he andre špital' a hiňi. Joj, koj a rižbaba. No avel khere le cikneha, no, na 
šmejinelle ciknes te mukel, bo joj furt vartinel. 
Z: ta joj phirel he dživese he račik? 
K: ta na dživese 
Z: Na dživese? 
K: dživese te avel. 
Z: Hmm 
K: čak račik, na 
Z: hmm 
K: ča rači a vel. 
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Z: A dživese soske na? 
K: Imar kada na šundžom 
Z: Hmm 
K: hoj soske dživese na he šaj avel he džives, al'e andro sar mela- napriklad tu dikhes _o jakha? Ča e 
postava, na. 
Z: Hmm 
K: Imar džanes, no na napriklad me džanav, sar miri daj urdži hiňi vaj mrl phen vaj mo- mro dad, mro 
phral. No al'e jon te aven,no imar prindžares pal o palunes, ta o muj na sikhavela tuke mulo ňigda 
v životce jeďiňe kavka ake, sar phirel pro bokos o mulo. 
Z: Hmm 
K: Pro bokos he _ avka hojte na dičholleske o muj. No ta e postava palal, oke imar mrl daj kadaj has 
abo o dad kadaj has abo kada kada has. Imar prindžares pal e postava, pal e koj a, na? O grati sa dikhes, 
sa. Ča hoj o muj tuke mulo na sikhavela. 
Z: Hmm 
K: bo leske o jakha labol sar mačkake, muleske. 
Z: Hmm 
K: Te les dikhes račik. A kana sar hin mačka, avka leske o jakha. Al'e mulo tuke na sikhavela o muj, 
jeďiňe ča kavka pro bokos, kavka phirel. 
T: A phiren tumen pre mul- pre mulaňi bar te vakerelle mulenca? 
K:Na. 
T: ladaha 
K: ta kaha duma dav, kaha duma dava? ___ akana po si svato __ , dža laha, čhaje, khere, soske 
kajsi zadzato sal? 
?: __ _ 
K: No amen phiras e- o momel'a, o venci so l'idžaha akanak vaj_ do prveho te labarel, no ta amen džas 
pre mulaňi bar, no l'idžas, prevititnes, na: No me labarav e momel'i, ake mamo, _ me pre tute labarav, 
hoj te džanes, hoj ko. Modlines tut paš lende, keres. Hem navšťivinen akana ko mule. 
Smích 
K: __ na murdarav andre. Čhivav _bloka kodoj he kadaj me labol ži tosara elektrika. A pačas, kaj s la 
romňake, la Kristinake, o čhavo les murdarde, so po hnojos. Murdarde les a čhide les po hnojos. 
Z: Jaaaj, hmm, hi 
K: Teme čhavores murdarde a čhide les po hnojos. Amen na džanas ži adadžives, hoj ko. Ňiko pes na 
prezradinždas ajekh čhavores o motoris murdardžas, 
Z: Hmm 
F:Hmm 
K: Kim gejl'as pre mul'aňi bar, momel'a te labarel ho venci l'igendžas, avl'as pale, andro kher sa phagerdo, 
sa, sa, sa o pohara, o taniera, sa maškar o kher, bo vudar phandlo has a našťik džahas andre, b'oda kada 
šundžolas a amen phenas, k'oda phagerel?! Ake kadaj bešel_koda, kaj koda kher. 
F:Mmhhmm 
K: Ta lake duj čhave, murdarde jekhes ho motoris les murdarždas. A kim avil'as khere, no, ňiko andro 
kher na has, phandlo. Elektrika murdardži. Sa druzgindo, phagerdo, e kajso, e linka tele visarde, sa 
druziginde, sa phagerde. Andro kher našťik džas. Phenav, na džas kodaj, ma džan te na čhivkeren andre 
amende, ta darahas sako te džal, na. 
Z: Hmm 
K: No avl'as lakri daj phuter-leskri daj phuterdžas o vudar, phenel: "ježišmarijo, s'oda mange kerde". 
Oke kajci timiera phagerde, sa. Ta phenel, s'oda has len za napadi aj on pre late fejs rušenas o čhave, 
džanes, bona delas len pačiv. 
Z: Hmm 
K: _ ta akana _kole čhajenca adaj, koj a thul'i. 
Z: Hmm 
K: aj oj. Mek na delas avka le čhaven pačiv. No hoj joj al'e lakro la-len kada, bo oda na has vlastno dad, 
otčimos. Mek so? 
F: No u sar o mulo khere, so šaj so šaj keren, hoj te džal het? 
K: Ta zakošav, phenav, ma_ džan het, kodoj džan, kaj tumen oDel diň- kaj tumen odiňan le Dele- kijo 
Del, no ta kodoj džan, amen den pokoj. Te ho imar šanta dikhes, šunes andro kher vareko klopkinel kada, 
kada he na del pokoj, hoj šanta tuke kerel andro kher vareko.No ta zakošav andro kher, no a imar nane 
les moca 
F:hmm 
K: No. Jeďiňe kada. No dža het vaj la phuj jag phus tradav avri les. 
Z: Hmm 
K: Labarav e jag, kaj s jov džal het, imar n 'avel. A phenav pre leste: "poslednikrat adaj avl'al, kaj tut 
odiňal, ta kodoj dža a imar ma jav adaj ňigda!" 
Z: A imar na a vel. 
K: A imar na avel, bo rušel. 
F:Hmm 
Z: Hmm 
F: A tiž o rukone dikhel- dikhen o mule. 
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K: Save rukone? No rukono sar manuš avri mulo, na, 
F:Hmm 
K: no ta bašol rukono, bo hine pre ulica o rukone, avri, na, račik phuterde, no ta bašon. S ar upre fikerel o 
rukono po piskos he rovel o rukono, akor šaj džanes, hoj mulo avel. 
F:Mmhhmm 
Smích 
T: A te merel manuš phuteren tumen o blaka, kaj Ieskero voďi te džal bet? 
K: Savi bloka? 
T: Obloka 
Z: Andro kher 
K: Na šmejines o bloka te phuterel, _sal'ol upre oda mulo. 
Z: Soske teda mekjekhvar, so? 
K: Ta napriklad te pašYol tuke mulo maškar o kher 
Z: Hmm 
K: tu na šmejines andro kher te phuterel aňi o vudar. 
Z: A soske te na? 
K: No ta džal andre leste koda balvaj vaj so ta anelles upre, šuvrarelles upre, na. 
Z: Anelles upre? 
K: Tana? 
Z: A s'oda hin? 
K: Ta baro per leske ačhol 
Z: Jo takhle hmm 
K: Amen thovas paňi, e balaňi. Avka te- telleste, no. Tel o stolki kavka sar o stolki ajov- o mochto pro 
stolki, na a tel o stolki thoves jekh balaňi paňi šilalo a furt vimeňines o paňi, hoj ťavel šilalo, hoj_ te 
cirdellestar avri, hoj te na 
F:Hmm 
Z: Me kamavas te phučel o phosaviben oda hin ča veratar? 
K: Phosaviben? 
Z: Abo sostar_ 
K:_le veratar perel, b'oda o pašvare, no a kides čik, keres, zamakhes, pregines la čuraha la čikaha. 
Kides andal o- andal kada kutos 
Z:mmhhmm 
K: andal kada kutos, andal kada kutos, andal kada kutos čik, rozkeres a keres leske kodoj kaj les pichinel 
andro pašvare. 
Z: A sostar mek šaj avel o phosaviben, ta na veratar abo košibnastar? 
K: He košibnastar, makarsostar hin kada. 
Z: A mek sostar? 
K: Makarsostar. Phenav tuke makar
Z: Napriklad? 
K: Hem priklad, makarsostar pes leske šaj ačhol oda mušeske, le čhavoreske. Kada no amen keras, 
pomožinas. 
Z: A o ba- oda buter le čhaven hin? 
K: le čhavoren nekbuter adaj hin, kada hi. 
Z: A pomožinen pre kada o doktora, pro phosaviben? 
K: N a. N a džanen s' oda. Dochtoris na džanel s' oda. 
Z: Hmm a pre soste mek na pomožinen o doktora, pre savo nasval'ipen? 
K: Me džanav. Ča kada na džanen, hoj s'oda. Vera na džanen s'oda, mindžar phenen ča zachvati 
Z: Hoj čhivkerelleha? 
K: Hi, zachvat. 
Z: Hmm 
K: Pre vera phenen zachvati a pro phosaviben phenen ... 
Z: Zapal pl'uc, na abo sar? 
K: Zapal' pluc inakšie, džanes, mindžar ačhol čhavoro andre špitaYa te hin zapal pYuc. 
F: S'oda hin phosaviben? 
K: Džaavri. 
Pauza 
K:Oda _ andre špitaYa ačhol, oda mindžar džanes, bo phares le nakheha dichinel, te hin zapal pruc 
Z: takže o doktora na pomožinen pro kole zachvati so veratar, pal'is pro phosaviben 
K: Jov ča dikhel no napriklad mukel čhavores pro pozorovanie andre špital' a vaj he manušes. No a 
dikhel, hoj phanden les, phanden les a dikhel so kerel oda manuš 
Z: Hmm 
K: te hin les veratar. Ta dikhen, hoj sar. No pal oda del inekcija po uklidnenie vaj praškos 
Z: Hmm a s- sar pes del zbačinel, hoj Ie manuš hin kole zachvati veratar 
K: Odajednu miru kavka ča pašYol, na merinav pre ma, pašYol ajekhvar džal. Le čangenca ruginel, le 
musenca, no ta kada vera. 
Z: A hin varesavo rozďilis maškar o nervove zachvati 
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K: Oda hin žaludočne, nervove, mozgove, akanak leskra pheňa, mra šougorkiňa andre špital' a hiňi 
Levočate. Has duvar poražka. Ta jekh- jekh hasla mozgovo, so našťi- aňi duma na del ňič ňič ňič. Sar 
diliňi furt kavka dikhel. 
Z: Hmm 
K: Somas ke late sombatone, mozgovo hasla, al'e phenen amenge o dochotora, hoj nane amen naďej. 
Z:Hm 
K: ta ča andro jakha amenge dikhelas, sar laha duma dahas. Koj a mozgovo. No ta he vera všelijako hin. 
Me avel savikamo ča srdcovo te n 'avelas, bo imar sar kijo jilo dodžal manušeske he merel. 
Z: Hmm ... A so o kamibnaskri vera lel pes adaj? 
K: Saví? 
Z:kami-kamib-kamibnaskeri 
K: So kamel tut? 
Z: Hoj te napriklad o murš 
K: O pirano, na, kamel tut? 
Z: Hi abo džal varekaj bet, ta kamel, na, hoj te džuvl'i leske solacharel. 
K: hoj te n 'avela varekaha ňič. No ta solacharel 
Z: A oda pes kerel adaj? A sar pes oda kerel ko- koja solach? 
K: No solacharav, (smích) me lake duma dava vaj _. "Solacharav, hoj sar džas het, kim ča tuha dživava, 
kim ča tuha avava, kim na merava, pal tute ňič na kerava". No ta kavka. 
Z: A oda pes kerel pašo svato obrazis abo na? 
K: He me dav kavka. 
Z: le manušenge? Hi? No a te bi napriklad e džuvl'i na splňinlas koja vera 
K: No ta chudella vera, bo vera lifa. 
Z: Ta he pal'is Ia 
K: Imar džanellakro rom, hoj nasplňindžas e vera, hoj kerdžas vareso, na. 
Z: hoj čhivkerellaha pal'is 
K: hoj čhivkerellaha, no. 
Z:Mmhhmm 
K: Ni imar phenellake, ta ko tut ča sajinel. Te vera lifal, hoj na kereha pal mande ňič a dikhav akana so 
kerdžal. Imar na pačallake ňisar andro kher, na, o rom. Furt pes laha halasinel, furt pes laha kerel. 
Z: A oda pes kerel sar o aver veri, hoj koda dženo na šmejinel ňič te chal, ňič te pijel tosara. 
K: ta te chal na šmejinel. Pro čučo jilo soča ušťel, aňi o šero na chanela, aňi o muj na thovela. Te mindžar 
kavka burimen kijo obrazis, avka o vera. A te pi jel po čoro cigaretfa mek kolestar vera dav. Hoj te na 
poručinel pre ňikaste, sa pre peste. 
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Příloha č.5: 6.5.2005 Bystrany -léčitelství 
Konzultantka: Irenka Horvátová (1), E Kori (K) - pochází z Letanovců (55 let), Pavl'a Kandračová (P) 
Tazatel: Zuzana Znamenáčková 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 
Pozn: je slyšet hluk z vedlejší místnosti, kde Petra dělá něco s dětmi a s Margou. 

Z: .. tutar te phučel, hoj či šaj o mulo sasťarel? 
1: Šundžom hoj hi, bo sar dženo hino nasvalo a džal suno muleha, 
Z:Hmm 
1: tak ušťel upre sasto. Phenel, hoj- phenen, hoj o mulo lel pal tute tele e dukh. Mange tiž pes jekhvar tiž 
ačhil'as, hoj somas fejs nasval'i a me džavas la daha suno. Pr'aver džives ušťil'om, normalňe mande na 
has vobec ňič. Na dukhalas man a me phendžom avri kada le dadeske. Th 'o dad mange phendžas, hoj 
oda tri daj pal tute lil' a tele e dukh, vaš oda na sal nasval'i imar. 
Z: A sar- sar šaj e daj lel tele dukh? Sar- sar pes kerel? 
1: Phenen, hoj pre oda dukh thovel o vas oda mulo a ačhol aj se kale fl'eki pre tute. 
Z:mmhhmm 
1: O anguša ačhol. Napriklad pre musi te tuke dukhal abo pro šero, tak ačhol aj se kale fl'eki. 
Z: A tu- Ta tuke džalas suno pal tra da 
1: No 
Z: a joj andro suno tuke zjavinlas u chudelas a tu_ 
1: ... a me laha suno džavas. 
Z: ta tu dikh-
1: Mela na dikhl'om, al'e suno džal pes a kada pes mange ačhil'as, džanav, al'e te chraňinel pes pal aver 
choroba, na džanav tuke te phenel, možno e Marga. 
Z: A šundžal varekana, hoj pes phenel- bater, bater pro kašt, pro bar? Oda pes sar ochrajinel 
vareso. 
1: Bater, bater? Na šundžom. (smích) 
Na šundžom. Ča džanav, hoj sar hin tut choroba varesavi a preačhol tuke, ta zaklopkines tuke trival. 
Z: A pro 
1: Pro kaš. 
Z: pro kašt mušinav ... 
1: ... pro kaš, hojte na pes tuke oja choroba vracinel. 
Z: Aha. Hmm. No a šaj ta- o mulo šaj sast'arel andro suno a oda mušinel te jel o mulo tira fajtatar 
abo he vareko cudza rodzinatar? 
I:Mmm. Na džanav tuke akanak presňe te phenel, al'e so šunav tak sa andal e rodzina hin kada, bo 
šundžom dost dženendar, hoj sako phenel so andal e rodzina a hoj cudzo na, 
Z: Hmm 
1: me na šundžom. 
Z: Šaj o mulo na- nasval'arel? 
I:Na. 
Z:Na? 
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1: Na. Šaj tut avri trapinel. Pal kada tiž šundžom, hoj šaj tut avri trapinel mulo, hoj sal napriklad fejs 
strapimen avri, sar te bi buči fejs phari te kerdžalas, al'e hoj tut te nasval'arel mulo, na šundžom. 
Z: Hmmm. Nahrávám to, jo. 
Pauza 
1: A tu oda vecos kerdžal a les vera, 
Z:hmm 
1: tak thoves tuke andro dand kaš, les vera. Pal e vera poručines. Perši, Zuzko, vipňin. ___ Poručines 
koj a vera sar pro kaštoro a čhives avri andal o muj. Kada džanav, hoj pes kerel. Adaj te ochraňinel pes 
pal e vera. 
Z: Hmm 
1: Kaš hin tut he lačho he nalačho, bo sar e choroba zaklopines tak hino predal tute nekfeder, bo o kaš pre 
peste lel savore choroba a hinke sar les vera a thoves tuke o kaš andro dand a pal'is čhives les avri andal 
oda dand, tak poručines koj a vera, sa pre koda kaš a čhives avri andal o muj koda kaš, tak tiž pre peste lel 
Z: hmmm 
1: koda so majinel tut te užarel, tak sa po kaš poručines. 
Z: A so te vareko varekaj džal, lel pes- peha kašt? 
I:Na, 
Z:Na? 
1: Na. Hinke ... pal o chorobi phureder džene feder bi džanenas tuke te phenel sar me. Pal kaj se 
chorobi, so lečinen avri kavka, hoj o mule alebo so phenes pal o veri. Sar mišlines tu vera? 
Z: hoj .. 
1: ... Na kames, hojte chudel tut oj a vera tak thoves koda kaštoro andro dand. Sole tuke phenel, tak sa 
poručines pre koda kaštoro a čhives het andal o muj. 
Z: A šaj thovav he železo? 
1: Na. 
Z: Čakaš. 
1: Kaštoro. 
Z: A sar tumen phenen, hoj te varekaske bandžardža ... 
1: ... o muj 
Z: o muj 
1: No, kada hin čačipen, hoj bandžol o muj, napriklad sar džas avri cinde šereha a balvaj hin avri, ta 
obgejl'as lese balvaj. Kada al'e čang, musi, čak džanav, hoj o muj hi, bo ačhil'as he míre phraleske, hoj 
gejl'a avri cinde šereha, avl'as andre a pr'aver džives imar has les o muj bango. 
Z: A sar pe- del pes varesar kada sasčarel avri? 
1: Na džanav tuke te phenel, al'e o phral gejl'a ko doktoris kaleha. 
Z: Hmm. U del pes pokerel o chaben? 
1: Te pokerel o chaben? 
Z: Hoj vareko pal'is chal o- pokerimen chaben u pal'is ela nasvalo abo vareso kajso 
1: O chaben. O chabe-
Z: Šaj na- nasval'uvav le chabnestar? 
1: Šaj te tute andre vareko k ošel alebo tut del nalačhes te chal ole chabeneha, hoj .... pal' i s mindžar 
zbačines, hoj nane tuke lačhes pal oda chaben. Mindžar džanes, hoj budz zakošl'as tut andre alebo 
nalačhes tut diňas te chal - nalačhe jileha. 
Z: hmm 
1: Mindžar čujines oda e a pal o pokeriben, mek me pal o chaben na šundžom te pokerel, al'e aver veci hi. 
Z: A te man napriklad mange vareko pok-pokerel- pokerel, pokerel, ta šaj šaj varesar ochrajinav 
man. 
1: Šaj, šaj. Hoj džas- džas ke kaj se manuša so tuke phenel avri, hoj sal kerdži a pal'is sikhavel tuke, hoj 
pr'oda than sal kerdži. Les oda vecos so tut kerdža. Mušines te phuterel pale. Tesal kerdži. 
Z: Savo vecos? 
1: Napriklad tesal kerdži tire svedrostar dikhlo, hi? 
Z: hmm 
1: No a kerdži sal, hoj ťaves nasval'i, tak mušinel te- mušines te arakhel koda vecos tiro. Oda hin andre 
tiro kher varekaj zathodo. Mušines te arakhel. Te phuterel pale. Te odphenel pale a te lelle paňeha tele. 
Kada. 
Z: Sar zbačinav, hoj som pokerdži? 
1: Sar tuke na pomožinen o doktora, hoj phires švadzi pal o doktora kadaj a na pomožinel tuke vobec ňič. 
Ta džas kaj se, so bešel andro hori. Šundžom pal kada, hoj andro hori bešel oda gadžoro. Pal'is koda hino, 
so pašinelle bakren a jov presňe tuke avri phenel mek ola džeňa so tut kerdža, savoro. Kaj tuke oda 
vecos thodo hin. 
Z: A adaj Vil'bachate nane kaj- kajsi džuvl'i abo kajso murš, so džanel, hoj .•. 
1: ... ker- kerdži sal. 
Z: Som kerdži. 
1: Na, adaj, na. Adaj na džanel kajso, oda ... 
Z: No a ta napriklad me som kerdži a varesar do- došun- došundžom, hoj čačes kerdži som ta pal'is 
mušinav te arakhel varesava veca, so man hin khere. 
1: Khere 
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Z:A so šaj, ta šaj oda hin, šaj oda avel svedros aho? 
1: Cholov, 
Z: cholov 
1: tričkos to je jedno. Ponožka. 
Z: A ča ohlečenie? 
1: ohlečenie. Uraviben tiro 
Z: aso ... 
1: ... a mušinel ča tiro ťavel. 
Z: A hala na? 
1: He balenca pes del te kerel, no al'e oda mušinel te jel kaj si, hoj ... tak imar adaj fejs phure džuvl'en 
imar kada až. But džene nane amen, imar na avka. 
Z: Hmmm a sar pes phuterel pale, hoj oda hin varesar ... 
1: ... phandlo. 
Z: phandlo 
1: Phandlo hino a phuterel pes pale la dumaha. 
Z: A sar? 
1: Na džanav. 
Z: Ta mušinav vareso te džanel te phenel? 
1: Tak oda tu na keres, al'e kerel tuke kaj si, so džanel te kerel. Mušines te vičinel ola džuvl'a, 
Z: Hmm 
1: hoj joj tuke pale kerel. Na tu, botu na džanes mek sal kerdži sal abo pre soste sal kerdži. Napriklad tu 
sal nasval'i, tak na saltu nasval'i, al'e vareko aver a furt tut hin naopak. Napriklad te džas suno napriklad 
manca, hoj me som nasval'i, tak me na, al'e aver vareko, 
Z:mmhhmm 
1: hoj avel tuke ajso koda a furt ole dženeha napriklad nasval'os, so les tiž prindžares, al'e na andal tiri 
rodzina. Furt tiri rodzina hiňi chraňimen a ča furt aver vareko. 
Z: A te mange dža- džalas suno, hoj miri daj nasval'i? 
1: Tak n 'avla tiri daj nasval'i, al'e aver vareko. 
Z:mmhhmm 
1: a tiž tuke avla lizko, kaj si hoj na tiri rodzina, al'e del tuke znameňi, hoj napriklad tiri kamaratka alebo 
pal- no napriklad pal tire romeskri abo pal tire piraneskri vareso, 
Z: hmm 
1: hoj kavka. 
Z: A te džal mange suno balenca abo dandenca oda na znameňinel nasval'ipen abo znameňinel oda 
vareso? 
1: Kavka.Sar džas suno paňeha, tak hin tut japsa, hoj roveha. 
Z:mmhhmm 
1: Džas suno khereha, hin tut jama- pohrebos. 
Z: jo 
1: Džas napriklad suno mišoha, 
Z:mmbhmm 
1: tak sal phari. Džas suno sapenca tiž,tak tiž- tiž znameňinel, hoj phari. Japsa. Mek vareso. Hmmm. Pal 
maseha sar džas suno, tak nasval'ipen. 
Z:mmbhmm 
1: Mas-nasval'ipen. Khulenca
Z: love 
1: bach 
Z: hach? 
1: No love alebo bach. To je jedno. Khula 
Z: O hala ňič? 
1: Bala? Na džanav, na džanav bala so znameňinel. Abo te džas suno parneha, 
Z: Hmm 
1: parno vecos abo so, tak lil' tut hin alebo užares vareso. 
Z: A te kaleha: Hoj pal o kale veci. 
1: Kale veci. Na džanav tuke te phénel kale veci. 
Pauza 
( Otazka-sar šaj vareko diliňisal'ol) 
1: Cikno čhavoro, hoj perel tuke pal o hadžos abo pal e koča, hoj pekel oda šeroro._ ačhol dilino kavka 
čhavoro. Kada šundžom,al'e 
Z: Na šaj oda te jel napriklad košihnastar? 
1: Na džanav tuke kada te phenel, hoj košibnastar. Mmm, mišlinav, hoj na. Košibnastar sigeder kada 
phosaviben, sar košen, tak hi, al'e hoj dilino čhavoro te ačhel košibnastar, mek me na šundžom. 
Z: Hmmm 
1: No. 
pauza 
K: Savo nasval'ipen? 
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Z: Ta napriklad veratar. Te chudel varekas vera ta del pes varesar te ochrajinel anglo vera? Šaj 
vareso kerav, te na-na chudel man? 
K:Hi. 
Z: Aso? 
K: Ta o gad les, pharaves. Lidžas paš o kerestos __ Pindre vaj andre virbate tel o virbate, pal o dzevet 
virbi. Andre dzeviato majines te marel koda, koda vecos so kas- pre kaste chudel. Mares ándre virba o 
karfin le čokanoha. Mares tut te na dičhol avri. Preačhol. 
Z: Preačhol. No a sos- sostar oj a vera hin? Abo sar pes dochudel audre manušeste? 
K: No, šun sar. Napriklad, ta me imar me tuke davas duma kada, na? 
Z: Na, kada na, bo me imar šundžom koj a paska a nane odoj. 
K:_ ka avel phenav a sar oda, hoj nane ňikaste? 
Z: Ta man hin paska, ale nane ad- kaj a sar pes ochrajinel. Hin sar pes del, oda džanav, sar pes del 
vera abo- al'e na džanav koda sostar hin abo ... 
K: Me tiž na džan- me- šun vera hin sostar, soske pre leste, pro manušeste perel. Napriklad 
nasplňinel e vera. No perel pre manušeste vera. Oda hin zachvat. 
Z:mmhhmm 
K: Pre kada phenen zachvat, na vera kavka sar me- bo amen phenas romanes vera a gadžo phenel -
dochtoris zachvat. No napriklad te les chudel vera ta nasplňindžas koda vecos, so lil'as vera pašo obrazis. 
No kalestar pes e vera chudel. 
Z: No a s- del pes varesar te phagerel ver-vera? 
K: Sar? 
Z: Zrušinel? 
K: No napriklad, hoj te kames, hoj zbačines, no hoj sig zbačines, hoj te les e vera chudel, no tak džas te-, 
keres les, hojte n'avelleste ňič, džanes. No ta les palleste o gad, kavka sar tuke phenav. Les palleste 
tele o gad. Les o karfin, čokanos a mares. Krucines oda gad andre, pharaves pervo o gad. Pharav- Džan 
andre tumen!! Pharaves o gad a mares o karfin andro gad a lidžas andre dzeviato virba. Osem a imar sar 
hin dzeviata virba, mares andre virba, al'e cal'kom hoj te na dičhol avri. A akor tuha imar nane ňič. 
Z: imar ňič 
K: No, imar ňič nane. 
Z: Me bi kamavas te phučel tumendar hoj či šunenas, obgejl'a les nalačhi balvaj. 
K: Sar? 
Z: obgejl'a les nalačhi balvaj. 
K: Balvaj na. 
Z: Hoj bandžardža les o muj, o_ 
K: No, oda thoves avri napriklad o šero, thoves avri o šero. Džas avri, chudel tuto cugos, kalestar tuke 
ban-bandžol o muj. No a pal'is mušines ko dochtoris te džal o dochtoris inekciji, pohrevanie. Napriklad 
pohrevanie pro tačipen, hoj či čhivel kavka, b'oda imar kecivar, imar kecivar pes adaj ačhil'as hele 
phurederenge hele čhavorenge, hoj bandžol o muj. Thoven avri o šero, džan avri pre balvaj. Oda hin 
kada. Bandžolleske o muj, džal ko dochtoris. Chudel inekciji. Po ohrevanie leha phirel, hojte sasčol 
leske, hojte rovňisal'ol. A ňektoreske pes podarisal'ol te rovňisal'ol. Varekaske ačhol čeporo mek, hoj sar 
hasal ta mek bango muj leske ada mujoro. 
Z:hmm 
K: hoj le dospeleske he čhavoreske. No a pal'is so mek? 
Z: Ta šaj o mulo sast'arel? 
K: Mulo?!Mulo, sar? 
Z: Napriklad džav suno. 
K: Oda ča suno džas, hoj hino paš tu, al'e kavka sar tu ... 
Z: ... a te som- napriklad som nasval'i a dža- džav mange suno .•. 
K: ... sun o le muleha, 
Z: le muleha a 
K: ta lel pal tute e dukh. 
Z: Sar? A sar jov šaj? 
K: No, so me džanav. Me tiž kalestar na pochopinav, hoj sar sal nasval'i, hoj lel pal tute tele e dukh, ba 
imar kada but šundžom he gadžestar, hoj či sal mandar nasval'i he džas suna lačhes he sal nasval'i, lel pal 
tute e dukh. Ušťes upre aj si pocimen sal, aj si lokori a ča tut dikhes, hoj ko hin paš tute andro kher. No al'e 
džanes, hoj kaha dža- džahas suna,na džanes? 
Z: no možno, al'e vareko na pametinel, na? 
K: No, vareko na pametinel, al'e mušines te džanel, hoj ko has paš tute. Kaha suno džahas. Napriklad me 
merel tuke baba, džavas la babaha suno. Lil'as pal mande tele e dukh. Mul'as mange o dad. Le dadeha 
suna džavas. Lil'as pal mande tele e dukh. 
Z: ta tumen ušťil'an upre a imar sanas sast'i? 
K: Sasči. Me ima- me imar kecivar tiž somas nasval'i a mange e daj mul'as tiž. O phral mange mul'as. Ta 
peršovar la daha suno džavas. Sar avil'as. Meškindžas. Mek phendžas mange: Meškindžom, mri čhaj, 
autobusis. A me na, kaj si nasval'i! O čanga, o musa, o- e men, o dumo, o šero man kavka dukhal. A me 
tuke laha khatar o duj ori sun o džav, andre indra laha sun o džav a sar manca duma del, hoj meškindžas o 
autobusis a našťik pale džal, bo meškindžas. Ta phenav: džaha pre koda autobusis. Soske na gejl'al pale 
mindžar? No, ta sar joj man hladkinelas. Phenav: Mamo, aj si nasval'i som. Phenav: sa man dukhal, čisto 
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nasval'i som. Na birinav manca. No, ta hladkinelas man Je vastenca kavka (hladí se po hlavě). Čujinavas 
sar mange kerlas pal o šero, pal o celos. No, uščil'om, zbatornidžom man, phenav: "Jooj, more, mri daj 
adaj has". Phenav: "Ča akana kadaj has, me laha suno džavas. No al'e ušťilom upre. Ta pre mande aňi dar 
na has ňič, b'oda has mange daj. Hin mange daj. No ta dar pre mande na has. No, al'e aj si pocimen, soJe 
gratendar avka šaj avri cidzindžal. Avka !aha suno džavas. No imar pal'is sasči somas. Ušťil'om upre, 
phenav, akana mra daha suno džavas."Al'e dikh sar pal mande tele lil'as e dukh. Imar sasčori som. 
Lačhes. Mede! Iake o Deloro, hoj avl'as man te navšťivinel. 
Z: Hmm 
K: No, ta kavka o mulo. 
Z: A šaj o mulo tiž nasval'arel? 
K: Napriklad mulo. Me džanav ňektores phenen kala Ia Pavl'akra da, so Ia- akana upre salas ke Pavl'a. 
Z:No 
K: Ta hoj lakra da Ia- lakro rom tasadžas. Hoj na mul'ahas, al'e tasadžas Ia, bo rado Ia dikhelas. 
Z: mmhhmm 
K: Sar džaha tuke ke Pavl'a ta šuneha. No al'e me kalestar na džanav. 
Z: No a te mange džalas suno. Ta šaj pal'is varesar zbačinav, hoj avava nasval'i abo vareko? Andro 
suno pes zjavinel vareso kajso? 
K: Nakavka. 
Z: ta sar? 
K: Napriklad nasval'i saJ anglal. 
Z:No 
K: No a tu fejs soves andre horučka. Napriklad horučka hin tut fejs. No a tu soves, na? No a te vareko 
tuke merella fajtatar a hin tuke andro suno. A vel tuke andro suno a de! tuha duma andro suno. 
Z: Hmm 
K: Napriklad no tak joj pal tute diňa e dukh te I ošal ol. (tele ?) 
Z: a pal'is mande kal'ipen abo ba? 
K: na, na. Našťik pre tute mulo- o mulo ... Kajso cudzo mulo, hojte tut chudel. Napriklad pro holo celos 
ta hi, al'e sar tut chudel po grati, ta na. 
Z: He te džav suno cudze muleha, šaj cudzo mulo man sasčarel? 
K:Na. 
Z: Na, čala .•. 
K: ... Ča fajtatar, fajtatar. Mulo cudzo na. 
Z:hmmm 
K: Cudzo, na. A soske džal tuke cudzo andro kher- andro suno pes te de!. 
Z: na džanav. 
K: Cudzo na džala tuke andro kada. Ča fajtake te __ Fajtake vareko merel, ta šaj džal tuke andro kher 
a šaj tut kerel, al'e kavka cudzo na. 
Z: Hmmm 
K: Me kada na šundžom v životce, hoj cudzo tuke te de! andro kher, te de! pes tuke andro suno na. 
Z: No a me mek kamavas te phučel tumen,bo mišlinav, hoj tumen man- mange phendža, boj 
napriklad tumen sasčaren džungalo muj 
K: Džungalo muj 
Z: le mutereha. 
K: Hi. 
Z:Pal'is-pšššt- pal'is koja poharis so hin andre muter, tak pal'is ta vareko džal ke paňi, ke jarka 
na? 
K: Na o muter. O kotera napriklad čhinav mange dzevet kotera, džanes? 
Kavka kotera mange čhingerav. No he makar- makarsavo muter he dospelo. No hin čhavores džungalo 
muj. A vel ke mande, bo me kerav. Me kerav oda džungalo muj. Odkerav, odginav leske. OJe čhavoreske 
vaj čhajorake odkerav o m- o muj. O muter čhivav. 
Z: A kaj tumen čhiven? 
K: Ta makarkaj muter pes čhivel. Čhivav avri o muter. No o kotera mušines te lidžal andre jark- sar o 
paňi džallajarkaha. Kavka sar tele kadaj. Salas tele sar o veš? 
Z: Hi. 
K: No ta ži odoj musaj te džas te čhivel. 
Z: A kole koterenca me kerav o muj le čhavoreske? 
K:Hi 
Z: A kole mušinav te čh- ... 
K: ... čhivel o kotera het. 
Z: A soske andro paňi? 
K: No ta tele hoj Je paňeha te džal. Sigeder sasči, na? 
Z: Ta o paňi, sar phenava romanes. 
K: No džas kle- kije jarka a phenav: sar me leske kerdžom, vaj ka- čhajorake vaj muršoreske keres 
džungalo muj makarkaske. Sar kerdžom he sar čhivav avka leske raz dva te naši' ol. 
Z:mmhhmm 
K: A vka te džal tele Ia jarkaha. 
Z:mmhhmm 
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K:No kim aves imar nane. 
Z: hmm 
K: No are, bo imar me gindžom leske andro muj. Me odkerav o muj a imar nane les.A me- mek musaj te 
džal vareko te čhivel budz o dad vaj ko.Imar kecivar kada kerdžom, jajajaj. 
Z: Hmm. No a šaj varesar man ochrajinav ang- angle nasval'ipena? Napriklad angle phosaviben 
abo hoj vareso phenav a pal'is na som nasval'i, šaj? 
K: Phosaviben, kaj e Verona džanel te kerel. 
Z: abo .. 
K: Kides andal o kuti čik. Kavka sar hin akanak. Andal koda kutos avral, andal koda kutos, andal kada 
kutos, andal kada kutos. Kadarig trival, kodarig trival, kodarig trival, kodarig. 
Z: hmm 
K: Dzevet razi tiž kides, no a kaj phosavel po pašvare, na sikhavav pre ma, kaj phosavel po pašvare, ta 
keres po trival po pašvare. Des praškos, paralen te hin horučka.Zaphandes čhavores, zasovel. Imar sasto 
hino. 
Z:Hi 
K: Amen keras kada. 
Z: al'e me mišlinavas či šaj man ochrajinav angle- anglo nasval'ipen. Angloda nasval'ipen, hoj .• Na 
šunen tumen- na šundžan tumen, hoj vareko phenel bater, bater pro kašt, pro bar? 
K: Hi, kada šundžom, hoj thovel vera a oferinel pro kašt, pro bar. Oda na, oda o čhavore kavka peske 
mišlinen. 
Z: A oda sar? 
K: No napriklad thov pre mande vera a me phenava bater, bater pro kašt, pro mule me perel kada. 
Z: Pro kašt, pro mule? 
K: Tu pre mande vera thoveha. 
Z: Ta napriklad thovav pre tumende vera, hoj vareso kerav. 
K: Hi. 
Z: A tumen phenen? 
K: Tu man vičineha andre a me na kamava andre ťavel. V aj parenka te pijel vaj kajso vareso, na? A me 
phenav tu pre mande vera thoveha a me phenava: Me na džav, bater, bater po- pro mule me perel koj a 
vera, na pre mande. No, kavka. 
Z: a he pro kašt? 
K: he pro kašta, pro- pre savoro (smích). Mek pro- pro- pro kašta, pro- pro mule na pre ma. 
Z: Hmm. 
K:Nokada. 
Z: Ta o kašt hin varesavi moca, na? Te o vera džal andro kašt. Na? 
K: (smích) Oda ča kavka __ sar tuke phenava. Romanes, hoj romane furt zvikos me perel pro mule, 
me perel pro kašta vaj oferines dešet halere les vaj koruna. Thoves vera, ee no ta oferines vaj he paš o 
kerestos džas. Ake so thodžom vera, ake oferinav koruna, te na nasvaron aňi me aňi o čhave, ňiko. Ta 
oferines. 
Z: Oda so oferinel. So oda znameňinel? 
K: Hoj te n ·a vel, hoj te na nasval' os. 
Z: Jo, jo, jo 
K: No, hojte na perel pre tute vera. 
Z: Ta he pre koruna šaj? 
K: He, čhivav koruna vaj he peť korun, dešet korun. No ta nane churde, hin tute dešet korun, ta musaj he 
dešet korun. 
Z: Bo oda trastuno, na? 
K: Hi. 
Z: Ta šaj he vareso aver trast, na? Napriklad .• 
K: Na, ta musaj ča love. 
Z: Čalove? 
K: Ča love. Trast na, kajso običajno, al'e love musaj te oferines. V aj napriklad lidžas andre khangerik 
momeri, tesal verathodži, hoj kavka. No are ... thodžom vera, gejromko rašaj. Oferdindžom vaš mange 
vaj napriklad na kamav tuha duma te del. 
Z:mmhhmm 
K: Kajso zvikos mande hin, džanes. Me aj si natura na kamava tuha duma te del. No ta thodžom vera fejs 
džungal'i. Mela čhaha duma na dav. Miraha. Imar kajci berš upreder dvacet roki. 
Z: A soske tumen na den ••• 
K: ... maravas man laha. No are kavka laha duma dav: Me lel. No are kavka lake na phenav: Le, čhaje. 
Na? Imar has upreder dvacet roki. 
Z: jaaaj 
K: Me lel. Aňi mamo mange na phenel. Aňi me lake na phenav čhaje. Me lel. 
Z: A kaj joj bešel? 
K: Ake kadaj. La Ňinakri daj. 
Z: Adaj Vil'bachate? 
K:Hi. 
Z: A tumen na den laha duma? 
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K. Na. Andro bala mange chučil'as, 
Z: hmm 
K: He. Cirdahas amen balendar. Kaj phendžas mange džungales a me solachardžom, hoj na dava laha 
duma, džanes? 
Z: No a ta šaj tumen zrušinen, na, oj a vera, na? 
K: Nane manjilo, bo imar kajci berš ta ča furt zvikos hin man. Me lel. Na dav laha duma. Na phenav 
Iake pro nakh mri čhaj. Aňijoj man na vičinel kavka mamo. Hej oj mange phenel: Me lel. 
Z: A mek kamav te phučel o kašt, o kašt. 
K: Okaš 
Z: S' oda znameňinel? Znameňinel napriklad bacht- kašt abo te napriklad kamav te džal varekaj 
dur. 
K:No. 
Z: Ta hin feder te man paš- paš mande hin o kaštoro varesavo ča pre bacht abo? 
K: Savo kaštoro? 
Z: Ta na džanav, oda jekh. Ta avri 
K: Al'e savo kaštoro? 
Z: Ta cikno abo, oda jekh, ča pre- na džanav, ča pre lačhi drom- pro lačho drom? Na šunen tumen, 
našundžan? 
K: No ta te džas pre dromeste. Šun, te džas pre dromeste ta musaj tute andro vas vareso ťavel, hojte 
chraňines tut, bo makarko kija tute te džal, na? Avka hin tut andro vas. Te man darava tuha duma te de!, 
no al'e te aveha korkori, ta musaj tu lestar te daras. 
Z: Ta kavka. 
K: No, ta kavka. A te džaha trin, štar džene, amen samas, akana sar has adaj jon, ta me lenca ži odija 
gejl'om dži ko Krompašincovca. Ta dikhahas. Dzive bale, dzive bale, leleňa a me phenav, Petro, dikh oke 
a e Petra phenel, kaj ? Phenav, dikh oke! Phenel he čačo dikh oke tiž. Phenav, dikh oke. O murš andro 
veš džal, al'e imar šišitno has. Pal'is avl'as andal amende o Marcinos. Phenav oda koda kale murša, jon _ 
pes amenge na den. Amen dural, phenav, he Petra: "Oda Marcinos, pre chol'i na den pes anglal, ma 
daran, aven šmelo!" No a ča me lenca džuvl'a gejl'am korkori he me . Aňi Marga, ňiko. Ča 
amen duj džeňa, trin- štar džeňe gejfam. 
Z: hmm 
K: Pre prechazka, me ke ži ke kadaj ke Hlincovca. No ta mušines tut te chraňinel, te džal pal dromeste 
vaj pal'ica lav andro vas vaj bar. 
Z:Hmm 
K: A vel ke mande, mek ča phenel mange špatno, čhivav. No, ta kaleha tut chraňines. 
Z: A šaj nasval'uvav le pokerimen chabnestar? Te vareko pokerel o chaben a me pal'is chav? A 
sar pes del pokerel o chaben? 
K:Me tiž na džanav. Me tu- me tuke, dikhes, kada na phe- na džanav te phenel, bo so tut Java pro lav, 
chochavava tut he nane viznam. Me kada imar ... Predtim ehas kajso keriben, al'e akanak na zjisťinel. Me 
furt phenav, he Ia Petrake phenavas, kada na. 
Z: Hmm 
K: Na existinel keriben. Keren varekaj dur so mek kole phure dživenas, džanes. S o predžidžile mek koda 
mek varekana so kemas, tajon mek dživen, no taj on šaj džanen andre kajso, al'e amen kadaj na džanas 
ňič kajso te kerel. 
Z: No a napriklad te vareko diliňisal'ol, ta oda sostar abo ko .. 
K: . .Ia chorobatar. 
Z:Ako .. 
K: ... Adaj jekh rom, prindžares la Heržička? 
Z: Heržička? Možno. Šundžom pallate, mišlinav, al'e na džanav. 
K: E Pet- e Petra džanela. Joj Ia prindžarel. Joj and- kadaj kher paš mande midžar koda cikno kheroro 
kaštuno bešelas. Ta joj normalňe džalas te sovel. Ta Ia andro hadžos sar vareko te marlas. A lakro rom ke 
Jablunova bešen. Jon akana ke Jablunova bešen. Denašle. Gele andal o kher avri, bo fejs nasvale has. He 
jov he joj. Lakre romeske až duma sar diliňi ačhil'as. 
Z: A sostar hi- has nasvalo? 
K: Les has kole preduški, džanes? Preduški. No a jov andre indra ačhil'as sar dilino. Imar ča sikhavelas Je 
vastenca, hoj te podelleske. Te he leskri romňi Herža džanl'as, oda pokamukerik. 
Z:Hmm 
K: Hoj pokamukerik laha duma del. 
Z: Sar? 
K: Hoj pokamukerik !aha duma del. 
Z: Pokamukerik. S'oda? 
K: Pokamukerik sar- sar tuke phenava ... 
Karmenka (7 let): Hoj po pheras tuha duma te del. 
K: No pro pheras. 
Z: Aha. 
K: Pro pheras.Joj džanl'as e Herža, joj pheras laha kerel. Ta phenel, so manca dilines duma des a jov 
čačes. 
Z: Hmm 
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K: Jov ušťilas upre, ruginelas kavka andre late la čhangaha, hoj te ušťel upre, bo čhavoro rovel. Našťik 
imar le mujeha duma del, bo zastavisal'il'as peske duma, bo jov kavka duma delas sar h'amen, e Marga 
džanel.He Marga džanel kalestar. Ta pal'is gele leha ko dochtoris a jov ačhil'as andre špital'a. Sasťarde 
les. Avl'as andro kher. Mek aňijekh kurko bešlas mek andro kher, gele leha ke Jablunova. Pale duma del 
kavka sar h'amen. 
Z: Ta oda has možno varesavo pokeriben? 
K: Na. Andro nasval'ipen pes leske kerdžas. Bo kada kher nalačho. Ko džal andre, nasval'ol. 
Z: A sar pes dochudel kada nasval'ipen andre manušeste? 
K: N o a man dar ph uče s akana, mri čhaj. 
Z: smích 
K: Kastar. Me na džanav. Napriklad sar tuke phenava he man preduški hin. He me tiž nasval'i, hin man 
preduški. Hin man preduški zapal'ene the koda rovňicko .. No al'e sar brišind del, mange nalačhes, 
Z: Hmm 
K: bo oda podl'a- po kale preduški keren podl' a o počasi. 
Z: Hmm 
K: Ta me chav o praški, koda strojkos hin man. Te mange phares hin, mukav mange, te na predžal 
mange. Koda kher kaj akana ke Herža bešelas, th'o Kurkalis ňebezpečno has. Odoj ko džalas andro ker, 
bešelas. Nasval'onas. Aj oj kavka has sar pal'ica. No al'e akana te la dikhes ta džuvl'i. 
Z: Ča andro koda kher has kavka. Ta he napriklad me bi džavas andro koda kher ta me bi tiž 
nasval'uvás? 
K: No. Te možno kaj hi, bo joj gejl'as ke Jablunova a imar sastore hine sar bar, čhaje. 
Z: Hmm 
K: Sar bar hine saste. 
Z: Hmm 
K: Akana tižjekh romňi odoj bešelas, ta ča akanak gejl'as andre špital'a a gejl'as andre špital'ajoj, gejl'as 
_ pondzelkone andre špital'a. Šun! Džav odoj rači. O ke Margo! 
Marga: So? 
K: A v arde. E Herža, o Kurkalis save nasvale andre koda kher has. 
Marga: Aaaj. 
K: Na ačhil'as až leske aj andre indra- andre e duma diliňi? 
Marga: Hi. Dilines duma del. 
K: Al'e imar akana na. 
M:Na. 
Z: Ta možno oda 
K: vracindžas 
Z: pokerdo, na? 
K: Na, pokerdo, koles diňas te kerel, al'e ča šun, pal jekh romňi akanak phenav. Andre špital'a gejl'as 
pondzelkone pro Višne Hagy a joj pro buke nane, ča pro preduški. Phenel: "Sar ži andre koda kher 
avil'om te bešel. Ta ajsi nasval'i som." 
Z: Hmm 
K: Joj gejl'as avri a me gejl'om rači mange odoj te prebešel, bo lakri čhaj odoj. Žab a chučkerel, ta 
chučkerel tel o hadžos. Phenav, oke! 
Z: Jaj 
K: Phenav okeee, phenav, čhaje, žaba telee- tel o hadžos chučkerel. Ta me kajsostar na darav,na, lil'om 
metl'a a cirdl'om la avri. Lil'om aver kaš, čhivav la, chudav la, čhivav la avri. No al'e kavka pes krucinlas 
oj a žaba. O romňija mange phende, hoj šaj dikhl'om či nane Iake andro muj zasido keriben. 
Z:Hmm 
K: Phenav, phenav, darava- darandžil'om latar. 
Z: Hmm 
K: Ta phenav, kajso mek na dikhl'om. Imar pedešat peť roki mange. Ta phenav, me kalestar 
darandžil'om. Ta phenav, __ ola žaba avri čhidžom a ča kavka andal o vudar he kavka koteroro la 
tradl'om la metl'aha. 
Z:mmhhmm 
K: Phenav, džas het a gejl'as pale andro kher, 
Z: hmm 
K: odoj. 
K: A me korkori darandžil'om. 
Petra přichází- P: _máš? Z: nemám sluchátka, P: Já taky ne, no_ 
K: A v arde_ savorenge furt bang na, so laha kerava? smích 
Z: No a te dža- džav suno maseha? S'oda znameňinel? Maseha te džav suno? 
K: Tu džalas suno maseha? Ta kames te chal mas. 
Z: Me šundžom, hoj oda znameňinel nasval'ipen, na? 
K: Kýve, že ne. 
Z: No a šaj varesar zbačinav, napriklad džav suno balenca, znameňinel oda vareso te džav suno 
balenca abo dandenca? 
K: Ta dukhal tut o dand. 
Z: smích 
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K: No, te džas suno, hoj dandenca, ta znamena, dukhal varekas o dand a tuke mišlines, hoj koj a džeňi, 
hoj dukhalla o dand, na? Na kavka? 
Z: No, vareso kajso. 
K: No maseha, ta so maseha? Džas suno maseha, džas andre jatka, cines tuke. No a taves, chas. O mas 
našťi avel kajso vareso, 
Z: Hmm 
K: bo napriklad te džas suno a džavas suno maseha, džav mange andre jatka, cinav mange, chava. No. 
Z: Hmm 
K: A imar preačhos le sun o ha te džal. _ kada 
Z: A s'oda znameňinel bangi vera? 
K: Ta bandžarel avri. 
Z: So? 
K: Evera. 
Z: S'oda? 
K: No, o musa bandžol. 
Z: Aha 
K: O čhanga, o muj. 
Z: Ta a te varekaske bandžol jakha ta pal'is teda bandžol jakha- bandžol čhanga, ta oda- oda 
veratar abo? 
K: He andre vera e jakh bandžol, o muj bandžol, o čhanga, o musa. Imar ča musaj ko dochtoris te džal, 
ačhol andre špital' a. tuke inekciji kajso vareso. He la veratar bandžol avri o musa. 
Z: Hmm. Pes čhivel napriklad eňa koter andro paňi, ta soske majinel te jel varekaj, kaj o manuš na 
prechuťel e jarka? 
K: Sar keres džungalo muj? 
Z: No a pal'is čhivav vareso andro paňi. Kole kotrora abo vareso. Ta me šundžom, hoj majinel oda 
te jel andro than ke jarka, kaj o manuš na prechuťel oj a ... 
K: ... Na, na. Jov džal ole kotera duuur le paňeha, 
Z: Hmm 
K: kim varekaj pre krakostar na zaačhol, bo andro paňi hin varekaj andre jarka hin krakici, na? Tak sano 
koteroro furt džal, furt džal kim džal. No a kim džal oda ta čeporo odkeres andal o muj. th 'oda, no a džal, 
džal. zachudel imar varekaj o krakos. Imar na džal. 
Z:Hmmm 
K:No. 
Z: Kamav te džanel, te napriklad varekas chudel vera a me šundžom, hoj koda dženo našťik dikhel 
pre lol'i far ba. 
K:Na. 
Z: A soske našťik dikhel? 
K: No ta hino beng. 
Z: oda beng lol'i far ba? Oda znameňinel beng. 
K: Beng.Napriklad te les man oda manuš chudel ta he jov beng, na? 
Z: Hmm 
K: Marelles vaj pes krucinel, šarpinel, chučkerel, no. 
Z: Dei pes napriklad varesar sasťarel avri, hoj le čhavores hin napriklad bange čhanga. Dei pes 
varesar sasťarel? 
K: Ul' ol? Sar ul' o- Napriklad ločhol pre porodňica. 
Z: Abo pal'is napriklad pandž leske a hin- les hin bange čhanga del pes varesar sasčarel? 
K: Joj phirel pro višetrenie leha. Ta del pes čeporo a so ačhol, ta ačhol. 
Z: A na del pes andre phuv 
K: smích 
Z: kole čhavores ča o čhanga a pal'is šundžom, hoj sar pes sasčarel. 
K: Adaj jekha čhajora perňicatar e musi. 
Z: Hmm 
K: S ar narodzisal'il'as pes, avka hin Iake musí a phirlas laha pro višetrenie kadaj, kadaj a ňic. A me na 
džanav, hoj s'oda. Ňechtoreske pes podarisal'ol, hojte sasčol avri, ňechtoreske na. 
Z: Hmm. 
K: Phirlas laha po višetreňi a ži akana Iake kavka musí hin a imar romeha dživel. 
Z: Hmm. No a šaj vareko napriklad te avel nasvalo, bo napriklad leskro papus abo leskre-leskri 
baba has nalačhe? Ta šaj pes ola nasval'ipen .•• 
K: me dze- dzedzindžas 
Z:No 
K: te hoj kavka hin pal e baba, pal e fajta. 
Z:No 
K: pal e fajta, pal o papus vaj pal e baba vaj pal e phen. Hin la pheňa, no napriklad, man šaj avel. No ta 
pes kavka phenel, hoj dzedzinel pes. ___ he mra pheňa has kajsi čhajori a man avela joj. No 
napriklad man avel aj la avela čhave. Joj šaj dzedzinellakre čhave pal mande, b'oda la čhakri čhaj. Joj 
šaj dzedzinel pal mande imar, na? Bo man ehas. Man napriklad mra da has dvojički, šaj avel man dojički, 
ta na man ta avra pheňa. 
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Z: Hmm 
K: Avka has. Mra da has dvojički. No ta he la hin dvojički- mra pheňa- oda dzedzinel pes. Oda kada 
dikhes, kada dzedzinel pes, pal kajso vareso. 
Z: Hmm. No a šaj vareko nasval'ol te napriklad košav varekas? Ta šaj pal'is koda dženo nasval'ol? 
K: Ta nasvafol ňektore hi. 
Z: A šaj man ochrajinav andal o košiben? 
K: Me man džav ko Dei, te joj man košelas. Napriklad me šunava, hoj man košel, hi? 
Z:No 
K: Abo halasinav man tuha, 
Z:Hi 
K: tu man košeha. No. Me šaj nasvafuvav, bo košehas man džungales. 
Z: Hmm 
K: No a me tut kamava pale te košel, me tut na musaj pale te košel. Ča kijo Dei dichinava. 
Z: A sar? 
K: No, no, Devloro, paňenko Marijica spomožin mange. Džanes korkoro, hoj na kerdžom la ňič. 
Hjabučka man košelas, vracin Iake kada pale. 
Z:mmhhmm 
K: O Deloro šunel. Ta sa hin le Devlestar akanak. 
Z: Hmm 
K: Me tut na musaj te košav. Me som spravodlivo. 
Z: hmm 
K: Te tu man košeha, me avava spravodlivo a me tut pale na musaj te košav. Ole dženeske pes pale kada 
šaj vracinel. · 
Z: Hmm 
K: Te na čhoneha duje čhonenca, beršeha! No kavka hin. 
Z: A sar pes vracinel? 
K: No, me imar tuke kada na džanav te phenel, hoj sar pes vracinel. Vracinela pes leske beršeha, duje 
čhonenca, trine čhonenca he pal o duj berš. No a imar me phenava, dikhes, dikhes, so man hjabučka 
košehas, dikhes, sar pre tute o Deloro rušfas, bo o Deloro šundžas, hoj me tuke ňič na phendžom a tu 
man hjabučka hjaba košes. Dikhes, sar tuke vracindžas. 
Z: Hmm 
K: No ta kavka hin. No. 
pauza 
Z: Padoucnice- koda znameňinel te čhivkerelleha ta oda hin veratar? 
K: Hi. 
Z: Šaj te avel kaj a nasval'ipen he varesostar a- aver? 
K: Hi, te sal nasvafi pro šero. Naprikad hin nasvafipen andro šero. No ta čhavoreha čhivkerel tiž, b 'oda 
na del pes, bo oda fejs dukhal. No a jov džal hele čhangorenca le musorenca. Šaj avel mozgove blani. 
Z: Hmm 
K: Zapaf mozgove blani. Oda všelijake kaj a choroba, srdcovo, mozgovo, kajso. 
Z: Hmm 
K: Ta pre kada tiž he e- Ia veratar šaj avel. E mozgovo, kajso vareso. 
Z: No a sar pes sasčarel prephaglo čhavoro? 
K: Šun. Prephaglo čhavoro, čhivav les tele, nangoro. Thovav les pro skamind. Čhivav perňica. Thovav 
les pro skamind, bo me kerav. Hino prephaglo. Lav olejis, imar thovav avri o vasta pervo, lav olejis vaj 
olejikos detcko. Morav o pašvare, kaja sera, kaj a sera. Cirdav o pašvare tele, upre, tele. Precirdav hinke 
tele, hinke upre. Previsarav, rozmorav. Lav o čanga thovav kija kaj a musi, hinke aver čang kija kaj a 
musi. Previsarav, vazdav kanendar. Šerorestar upre krucinav. Pačarav les. Imar na. Ča nangores andre 
perňica. Ča kavka andro phemo pačarav andre perňica. 
Z: Hmm 
K: Dei e čuči. Sovel ži tosara. Smích.A imar. _daja ke mande phiren furt kavka. 
Z: he aver daja le čhavenca phiren ke tumende? 
K: he. O kana te premarel, o porodi te kerel, e džungalo muj te kerel, kajso vareso. Ča sa ke ma, ča sa ke 
ma. 
Z: A oda džungipen so pes ačhol pal o porodos ta oda tiž pes čhivel andro paňi, na? 
K:Na. 
Z:Na? 
K:Na.Avri. 
Z: Avri varekaj, odajekh kaj 
K: Andro bundaris. Andro buradis. Čhives andro budaris, les popelos, čhives upral, ta na dičhol, bo o 
murša phiren. 
Z: Hmm 
K: Ta so porodos sako džanel, he murš džanel, hoj s' oda. 
Z: A hine varesave nasvl'ipena savenca tnmen na phiren ko dochtoris? So- so tnmen sasťaren 
korkora? 
K: Ta me mange ča po prieduški džav praškenge, bo imar le pruduškemdar man na sasčarava korkori a 
pačas mange, hoj hin man čhave 
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Z: Hmm 
K: deš. 
Z: Keci tumen hin? 
K: Deš. Me le čhavenca ča po očkovanie. Spravnes po očkovanie trine čhonendar ži andro petnacť roki. 
Z: Hmm 
K: Ži ando petnacť roki mire čhaven hin očkovanie. Presňe, presňe. Aňi jekh nane vinechimen. No al'e 
kavka ko dochtoris kana dukhal, th'o danda te dukhal oda tiž rada na deha, na, musaj avri te cirdes. 
Z: Hmm 
K: Ta phenel, no al'e mire čhaven na dukhalas o danda, al'e te kavka o kana dukhal, mandl'i. 
Z: Hmm 
K: Amen phenas pro mandl'i čopki. 
Z: Čopki? 
K: Čopki. 
Z: Sar tumen sasčaren mandl'i? 
K: O čopki? 
Z: O čopki. 
K: Ake laha vazdfom Iake varesavo džives. 
Z: Vazdel? A sar? 
K: Ta thovav andro muj o vas. Ajso cikno, ajso sano dikhloro zacindžarav paňeha. Thovav, podvazdav 
trival. Imar mukl'a avri. Džala avri o rat a imar sasči. Smích. 
Z: jaaj, oda dukhal, na? 
K: Jaaaj. Ta pre kada tiž ko dochtoris inekciji kides. A me Iake vazdfom. 
Z: Hmm 
K: Me kerav savoro sa. Kampo I kajso vareso ke mande aven. Kampol porodos. Dža ča vičin la Korra! 
Imar džav, kerav. 

Konec strany A 

Z: ..... ko doktora ča tumare preduškenca, al'e inak tumen sasčaren savoro avri 
K: savoren 
Z: teda andre a khere teda 
K: Sa- khere. Hin man napriklad kavka, hoj man dukhal, štichinel man. Napriklad kadaj man dukhal, oda 
hin šlepe čerevo. 
Z: hmm 
K: Tiž pre po- po šlepe čerevo musaj te džas te __ cki. Jekha romňora dukhalas a me phenav: ,,Ma dža 
adadžives, bo kvičineha ži tosara. Rakineha tuke čao paňi šilalo". A sar phendžom lake, avl'as andal e 
špital'a. Šundžas man. Phenel: " He čačo Korri has tut. Ča o paňi mange rakinenas šilalo ži tosara. Až 
tosara man lile 
Z: Hmm 
K: pro operacija. Phenav, no dikhes, phenav tuke, hojme dochtoris. Oda Jana-:-~,.---
Z: Ta ,me bi kamavas tumendar te ph u čel či o mulo šaj sasčarel. Te napriklad džan suno ... 
Jana ( Margy sestra)-právě přišla: ... No, muleha. 
Z: Šaj tumen sasčaren, te tumen san nasval'i? 
J: Sal nasval'i, thovel pre tu o mulo o vas, lel pal tu tele dukh, na? 
K: Imar phendžom Iake kada. 
Z: A sar? Sar o mulo 
K: Soves, diliňi! 
Z: (smích) Me džanav. Me džanav. Me sovav 
K:No 
Z: a jov chudel pre man vast a 
K: Abo napriklad 
Z: lel tele dukh. Al'e les hin koj a moca? kaj jov il'a oj a moca te lel tele dukh? 
K: . . . hladkinel tut. A ušťes upre. Čul'al pal tu. Cindži sal, na? No, ka- kada hin mulo. Ta furt Iake kada, 
furt. 
Z: džal suno maseha, s'oda znameňinel? 
J: Me na džanav kada. (smích) 
K: Ta phenav Iake, džala peske- džal peske suno maseha, ta kamel te chal, na? Me tiž na džanav kada. 
Z: Me šundžom, nasval'ipen, hoj oda znameňinel. Na šundžan? 

J: Aaa. Džas duchnenca sun o - nasval'ipen. 
Z: Duchnenca? 
K: __ pora- o pora 
J: Duchna, perina. Perina ta .. 
Z: ... oda nasval'ipen? 
J: Nasval'ipen. 
K: Grul'i - nasval'ipen. 
J: Čoripen. 
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Z: Tiž grul'i 
J: O grufi - čoripen. 

K: He le grulenca nasvafipen. 
Z: A so mek? Ale paňeha? 
J, K: Japsa. Roveha. 
K: Merla vareko, roveha. Oj ap- paňeha. 
J. Na mušinel vareko te merel, afe sar džas suno 
?: Roveha 
J: paňeha ta roves. 
Z: Ale parne gadenca? 
K: fil. 
J: varesavi pošta tuke a vel. 
Z: Ahooj! 
Pozn: přišla Soňa Horváthová (30 let) (S) 
Z: Šaj o mulo sasčarel? 
S: Šaj. 
Z: A sar? 
S: Andro suno. 
Z: A sa- so-so so pes kerel- so kerel o mulo andro suno? 
S: Ta chudel dženes a lel palleste tele e dukh. 
smích 
Z: No a ta tu pal'is uš- uš- ušťes 
S: ... ušťes upre a sal sasti 
Z: Mmhhmm. A oda ca- ča famel'ijatar o mulo? 
S: No, la fam-la fajtatar. 
Z: A šaj o mulo tiž nasva- nasval'arel? 
S: Šaj. 
Z: A sar? 
S: Hoj kerel tuke kajso nalačho. Napriklad šaj lel tut avri aa- andro šil a olestar šaj prechladzines tut. 
K:Na. 
S:Na? 
Z: A oda cudzo ale, na? 
S:No 
Z: Abo he he famel'ijatar? 
K: Na, avri tut andro šil na lel.. Andro kher tut s- šaj matinel, 
S: Šaj matinel, na -
K: hordinel tut, zamamuňinel. 
S:No 
K: Motinel tut, no sar oda mamuňinel tut. 
Z: jo 
K: Mamuňinel tut, hoj te na des duma, te na vičines. 
S: No aňi mulo he vodzinel, na? 
K: He vodzinel, 
S:No 
K: lel tut avri, ňektores. A vodzinel tut dur, dur. 
S: Vodzinel dur. O čanga tut dukhal sar murdardži sal. 
(Ve stejnou chvíli) K: Tu bi džanehas, hoj andro kher sal, hoj khere džas. Oda dur, dur džas. Kada. 
Z: no a pal'is šaj kolestar nasval'uvav? 
K: N o, b' oda mordimen sal. Kafipen pre tute. __ dikhes imar kada kafipen te tut hordinel, mordinel tut, 
zamuňinel tuto mulo. Kada hi. 
Z: Hmm.No a Soňo, so- so znameňinel te džav mange suno maseha? 
S: maseha? Oda hin ... nasvafipen? 
K: Nasval'ipen duchni 
Z: E Irenka mange phendža nasvafipen. 
K: Našťi maseha nasvafipen 
S:Na? 
Z: A soske našťi maseha nasval'ipen? 
S: Abo phari? 
K. Te džas patkaňiha suno, ta phari sal. 
Z: patkaňi ... Mišoha. 
K: Mišenca, kajsenca zveratenca. Ta znamena, hoj imar phari sal. 
S: Maseha hin nasvafipen. Koda rata. 
K: Maseha? Mariben. 
S: Oda mariben? 
K: Ta bo o rat, na, dikhes? Na? 
Z: Na džanav. 
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K: He. Jeďiňe ča kavka. Te džas suno maseha, ta napriklad džaha suno maseha, b'oda hin lolo o mas. No 
ta marla pes vareko a rat dikheha. 
Z: Hmm 
K: V aj bales vareko anela. Napriklad te džas tu suno, hoj mas-, maseha. No ta aver šaj anel mas a 
dikheha, no. Džava suno mase- maseha, dikčha andžas bales a imar andžas bales, 
Z: Hmm 
K: no kada. Aver so? 
Z: A del pes varesar ochrajinel anglo nasval'ipen. Hoj napriklad vareso phenava. Šundžal 
varekana bater, bater pro kašt, pro mule? 
S: Pro mule pes sar phenel te trades khatar tu le mules? 
K: Ne, na phenel kavka. 
S: A sar? 
K: Sar te thov- no, napriklad me tut vičinav ke ma a thovav tuke vera, na hoj ťaves ke ma 
S:Jaa 
K: a tu pheneha bater, bater me perel pro mule, pro kašta. smích 
Z: A phenes kavka? Abo so- so bi phe- phenehas tu? Hoj joj avela ke tute a phenel, av ke ma a tu 
na kames. Ta so- so- so phenes Ia- Iake? 
S: Džava pal'is. 
Smích 
K: joj na rozuminel. 
S: No a te-ka- te hoj kavka 
K: Joj phenel kavka 
S: vera te thovel ta bater, bater pes phenel abo križos kerav o vas. 
Z: Sar? 
S: kavka. (Ukazuje kříž překřížením ukazováčku a prostředníčku ; stejně mi to ukazovali v Jablonově) 
Z: Kavka, aha. Ta prekrižinava 
S: prekriži 
Z: o angušta. 
S: O angušťa 
Z: O angušťa, ta 
K: He kada. Bater, bater me perel pro mule, pro- pro- pro gadže, pro- pro kašta. 
smích 
S: He kavka pes phenel. 
Z: He tu phenes bater? 
S: Ta na. Na bajinav vera, džav. 
Z: Ta lačhes. A ta he šaj kerav, hoj tumen man pozvinen a me na kamav te džal. Ta kavka kerava? 
K:Hi. 
Z: A tumen mušinen ole križos te dikhel abo šaj kerav kavka? 
K: Šaj garuves. 
Smích 
Z: No a s'oda znameňinel kašt? 
S: Kaš. 
Z: Oda znameňinel bacht abo bibacht? 
S: kaš? 
Z:No 
S: Me na džanav. 
Z: Hoj napriklad, te kamav, hoj te me avava bachtal'i varekaj, ta lava manca .•• 
S: ... kaš... 
Z: ... o kaš- kaštoro, na? So lava manca? 
K: Me na džanav. 
Smích 
K:So tuha leha. Me kada dikhes, na- našťik tuke phenav s'oda, no, hoj s'oda kada. 
S: Mušinel, hoj ťavel čisto jilo te kames, hoj ťavel but bach. 
Z: Hmm 
K: Al'e joj na mišlinel kavka. 
S: Joj kavka mišlinel, hoj sar varekana, hoj so paš peste lenas abo so kajso mišlines, na? 
Z: A te .•• šundžom, hoj durkinel pre vareso. S'oda? 
S: Oda napriklad te predžives vareso alebo ... 
K: ... sar durkines kavka trival. 
S: Ta zadurkines tuke trival. 
K: Zadurkines, hoj gejl'as ola chorobatar avri. No. 
Z: Mmhhmm. Ta me sas- sas- sasťuva- sasťil

K: ... sasčil'al. 
Z: Sasčil'om avri a durkinav trival pro kaš? 
S:No. 
K: He pro skamind. Makarkaj dur- zadurkines vaj pro vudar durkinel. No, sasčil'om avri, zadurkinďom 
mange. 
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Z: Hmm 
K: No, hoj imar pale pes te na vracinel koj a dukh. 
Z: Hmm. No a te kamav muršes. 
smích 
K: he šunel opre 
Z: A ta kamav, pal ma koda murš te merel. Ta so- so mušinav te kerel? 
K: O čhavore kadaj. O čhavore. 
Z: Čhavore! Čhavore. Čhavore avri. Ahooj. 
K: Nino, he tu avri! Dža avri. Oda džungalo kada. 
S: Zuzko, me džav, pal'is. 
Nina: pirano. - vnučka Kori (20 let) 
Z: ta pal'is man ela pirano, 
Nina: Aha, smích 
Z: ta džanel so kerel. 
K: Hoj te džanes so pre leste prikerel. Ta šun! Te kames sar avela tut pirano, hoj te merel pal tut o pirano 
he fejs tut te kamel a mek aňi hodzina, minuta pal tute našťik ačhol. Ta sar chudeha tiro časos, ta andre 
kava leske čhiv čeporo. 
Z: A pal'is jov merela pal ma? 
K:Hi. 
Z: A so e hala- o hala?_ džanav, džanav a o hala 
K: Ma! Ta sar pijela bala?! Ta zbačinla __ _ 
Z: Na. Te garuvel napriklad andro leskeri žeha? 
Nina: __ žeba, so te cirdes o jilo pal tute, na? 
K: Tire bala leske andre žeba? 
Z: Taoda 
K: Kavka hole čhives. 
Z: A jov na, na, na ... 
K: ... na mišli- na šmejinel te džanel. 
Z: No are pal'is jov dikhela andre žeha 
Ve stejnou chvíli: K: a jov __ rajbinel e cholov, čhivel. 
Nina: Ta ča n'aver bala. Čeporo pro kaštoro, kavka cikno kaštoro 
K: Ma! Po kaštore feder. 
?: nane kavka._---,-__ _ 
K: Pro kašt na, bo perel avri, na? A hole thovav, ispidav fejs andre koda. 
Z: No a te o hala .. 
K: .. a hordinel pre 
Z: perel avri, ta pal'is imar na merel ... 
K: .. ta andre te chal, ta kaj šaj merel pal tu? Musaj. 
Nina: kerdža? Jekh romňi,na? e Manka le predsedas. Chudl'a pre peste, o maro. Maro, 
čhil. Kerdžas leske koda lekvaris a diňa les te chal. Vaš oda mek laha dživel. A na kamelas la. A 
dikhča imar šov čhave. 
K: He andre kada feder. Na zbačinel __ kava, na šmejinel te mukel __ 
Smích 
K: Musaj, kaj kava te pijel. Sar pre vložka, ta pal e vložka andre leske cidzines čeporo. 
Z: Hmm 
K:No imar andre hino chalo, imar merel pal tu. 
Z: Hmm 
K: A phenel, soske furt merav? 
Z: A calo dživipen? Calo životos? 
K: Calo životos. 
Z: Ča pr- pal ma? 
K: No. ___ avraha te kerel, bo sikhavel tut te dikhel, hoj kaj sal. 
Z: Hmm 
pauza 
Z: Khahňi džuvl'i, phari džuvl'i. Šaj phari džuvl'i hordinellancos? 
K: Ta šaj hordinel. 
Nina: Hmmm 
Z: Šaj? 
K: Ča_džanes so? Leketa našťik phandel. 
Z: Našťik phandelleketa? 
K: Kajso zasťera, džanes, bo amen phenas leketa romanes, al'e gadžikanes zasťera. Sar hin kole krački, 
bo hin he kavka he kavka, 
Z:No 
K: ta imar kadaj na phandeha, b'oda pal'is znakos abo čelenka. Našťik thoves. 
Z: A soske? 
K: Ta pal'is le cikneske, sar naroďisal'ol pes ta kavka hin sar pasos la čelenkatar. 
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Z: Hmm. Oda mek na šundžom. No a šaj phari džuvl'i te dikhel napriklad pro nalačhi žvirina? Pro 
s a pa abo ... našťik? 
Kýve, že ne. 
K: No kavka hiňi, hoj achal'ardži, hoj džanes, hoj al'e sar hiňi duj čhon, trin čhon ta na. 
Z: No a pal'is sar joj hiňi 
K: Ňektore džuvl'i pes, sar tuke phenava, zadikhel pre kajso zv- pre kajso zveratos ta šaj pestar vareso 
ačhol. 

Z: No a te e džuvl'i hiňi andro pandžto čhon abo? 
K: Ta imar baro cikno, ta šaj dikhel. 
Z: Ta šaj dikhel? He pre mules? 
K: He pre mules na šmejinel te džal te dikhel sar hiňi duj čhon, trin čhon. Na achal'il'as mek, džanes. 
Narokom dikhel, dikhel, dikhel, dikhel. No ajoj andre kada šaj (žarel) imar o cikno chudel te daral, na. 
Z: Jo ta phari džuvl'i našt'i daral abo darandž- darandži .. 
K: Darandžil'as. 
Z: Ale 
K: Šaj sar- šaj pes dikh- zadikhel, napriklad šaj pes zadikhel pro mulo, 
Z: Hmm. 
K: sar pašl' ol. Hoj dikhel, dikhel, dikhel, aj al'e kada he šaj daral. No daras. na. Dar andre tute. No, al'e 
imar sar sal buter, hoj baro cikno andre tute, zrelo. Ta ňič. 
Z: Ta pal'is kana man hin baro per ta šaj dikhav pre mules. 
K: Šaj, šaj. 
Z: Ta šaj džav pro pohrebos abo 
K:he. 
Z: ta ča andro dujto, trito možno he štarto, na? čhon našťik, našťik 
K: al'e imar sar sal kavka hrubo šaj dikhes, ta imar baro cikno na kerela, b'oda imar zrelo cikno, na? 
Z: Hmm. 
K: Mek vareso 
Z: Tahe 
K: Natočinaha amen? 
Z: Ta pal'is džaha ke Pavl'a, na. Te del duma. 
Pauza 
Z: ... tumendar te phučel či šaj o mulo sasťarel? 
P: Či šaj o mulo sasťarel? So, sar? 
Z: Napriklad andro suno. 
P: Jaj, andro suno hi. Andro-
Z: A sar? 
P: Ta lel pal tute tele e dukh. Mukhl'al imar? Hi? Ta lel pal tute tele e- e dukh. Dukhal tut vareso 
napriklad nasvalo sal, 
Z:No 
P: Nasval'i sal abo kavka. No a a-andro suno 
Z:Hmm 
P: jo- o mulo lel pal tute tele e dukh a pre peste thovel oda mulo. 
Z: Pre peste thovel? 
P: Pre peste, hi. Bo me- man kavka dukhalas o šero, sar miri daj mek dživelas andre jekh džives. Imar 
kinozinelas. A calo džives manca phirelas, rovelas, čumindelas man avri 
Z: Hmm 
P: a furt mange delas duma, hoj nekradeder man dikhen __ o čhaja, bo amen samas šov pheňa, 
Z: Hmm 
P: a štar murša samas. O čhave amare- o phrala. 
Z: Hmm 
P: Ta joj man maškar lende nek- nekradeder dikhelas a man o šero furt dukhalas. 
Z:No 
P: Me sar džavas andro veš, me mušinavas man pale te vracinel a mušinavas mange te lel koda atalargin 
praškos, hojte chav. A me lake furt žalinavas, hoj šero man dukhal. Aj oj imar sar mul'a,joj mange 
kavka phendžas. Imar kinozinelas. Phenel, ma dara, Pavl'o, mri čhaj, phenel, sar me merava, e dukh pal 
tute lava tele, hoj tut o šeroro te na dukhal. Imar tut na dukhala o šero, phenel, bo me pal tute lava tele e 
dukh. A kada sa čačipen tuke phenav. No a joj sar mul'as, stredakro džives 
Z: Hmm 
P: Avl'as mange te phenel miri pheň. Upre prastandžil'as rovindos, hoj e daj man vičinel, hoj imar merel 
a stredakro džives manca calo džives phirlas, čumindelas man avri. A me fejs rovavas. Me odpejl'om, 
megl'isal'il'om sar šundžom. Lake has pedešat tri roki sar mul'as. Terňori has. No a me chudl'om te rovel 
andre kada pregejl'as _ mek aňi cale trin čhon. Mek aňi cale trin čhon na pregejl'as me furt rovavas, 
furt rovavas, b'oda kada he somas koj a veduca subom 
Z:mmhhmm 
P: somas 
Z: Jo 
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P: romsko. Romsko veduckiňa suboru keravas mire romenca adaj Vil'bachate. Oda phiravas švadzi. 
Švadzi andro fori až ko Brno. Švadzi samas až pale Praha samas. Švadzi phirahas. 
Z:mmhhmm 
P: No a andre kada me džavas suno. Me andre kada džavas suno. Joj mange phendžas, hoj joj mukl'as, 
garudžas a jsi ružovo e- šafolka. 
Z: S'oda šapolka? 
?: Khosno 
P: Khosno. 
Z:Jo. 
P: Hoj thodžas andro šufeneris a oj a šafolka te lav mange, hoj te na dav ňikaste, al'e joj džanelas, kaj me 
khosne na hordinav, ta ča kavka andre meň, hoj te čhivav. 
Z:No 
P: A joj man chudl'as šerestar andro sun o. Me lake- joj mandar phučl'as, hoj či man dukhal o šero. A me 
lake phendžom: Hi, mamo, o šero man furt dukhal, phenav, me na džanav imar so te kerel. Ajoj mange 
phendžas kavka: e Pavl'o, šun, tu soves mri čhaj a me tuke o šero podhladkinav a joj mange o šero 
podhladkindžas le vastenca kavka, al'e až cicindžom- ciťindžom, hoj o šero mange joj andro vas chudelas 
andro suno, 
Z: Hmm 
P: normalňes mange kerlas kavka. Ušťil'om upre. Normalňes o šero šundžom, hoj man o šero vobec na 
dukhal. Imar le romňijenge davas duma. Andro veš phirás amen le romňijenca a mele romňijenge kavka. 
Mira pheňake phendžom, la V eronake. 
Z: Hmm 
P: Phenav, Veron, phenav, sar oda mela daha džavas suno a e daj pal mande lil'as tele e dukh. Imar man 
vobec o šero na dukhal. Phenav, mandar- mange e daj phendžas mek sar dživelas, stredakro džives sar 
mul'a, hoj joj pal mande lela tele e dukh, hoj man o šero na dukhala. Ajoj, phenav, Veron, kada kerdžas. 
He čačipen. Suno laha džavas a andro suno mange kerdžas le- o bal- le vasteha mange hladkinelas o šero 
a vobec man o šero imar na dukhal, vobec. Pheneljoj, lačhes Pavl'o, phenel, e- phenav, me mek te džavas 
suno, ta phenava mir- la dake, bo man kaj a čang furt dukhal. Ta phenava la dake, hoj te lel pal rnande e 
dukh, 
Z: Hmm 
P: hoj te man na dukhal e čang. No al'e imar akorestar laha suno na džavas ži do akana. Ča so laha 
gejl'om koda jekh suno, hoj lil'as pal rnande tele e dukh ži do akana laha suno me na džavas. Ča jekhvar 
džavas suno le dadeha, mireha, 
Z: Hmm 
P: hoj gejl'as ke Popradna a les has ajso strojčekos andre žeba a jov mange pre bloka le vasteha kivinelas. 
A me gejl'om la pheňaha a jov chudl'as te rovel. A gejl'am paš e pano Marija a oda mek modlinahas. 
Z: Hmm 
P: Avl'om khere, al'e miro dad mek dživelas, mek dživelas o dad. A me hoj Popra- Popradnatar, hoj 
avil'om a hoj- phe- a phendžom leske avri kada. A kada nalačhes, sar džas nalačho suno a phenes avri, 
oda pes kada ačhol. 
Z: Ta te dža- džavas 
P: suno! 
Z: nalačho suno, ta našťi ňikaske phenav avri? 
P: Na, bo te nalačho suno, hoj džas tira rodzinaha suno, hoj pes ačhol vareso. Raňejši les avri ma phen! 
Z: A soske? 
P: Bo ačhol pes kada. Ačhol. 
Z: oda pes ačhol. 
P: Ačhol! Me džavas suno mire dadeha, kaj ke Popradna has a čačipen has. Me leske phendžom avri, hoj 
has les strojčekos a gejl'as andre špital' a ke Popradna a jov na gejl'as ke Popradna, al'e has odoj ake pre ke 
_i ca a jo v majindžas te džal tiž po operacija majindžas te džal o dad. A jo v, has les koda zhubno 
nadoris 
Z: Hmm 
P: A leske majinde te odstrihňinel avri, no al'e jov na diňas, jov odmekňindžas. jov mul'as. A me leske 
phendžom pre kada, dikhes, pro strojčekos, oda has les koda nadoris. 
Z: Hmm 
P: A mete na phendžomas avri, ta kada les te n'avil'ahas a me leske v- mindžar avri phendžom kada. 
Ačhil'as pes kada he leske. So les- so leske phendžom takoj, na pregejl'as aňi duj čhon imar h'ačhil'as pes 
kada leske. 
?: a na dživel 
P: A imar na dživel. Aňi miri daj, aňi miro dad. A me džavas mira daha suno, al'e mek dživelas joj. 
Phendžom Iake kavka: Mamo, amen has čhajori, štrnact- trinact ročno, imar posledno trinact. Mamo, me 
džavas tuha suno, hoj e Haňička rovelas a rodelas tut. Ajoj, bo joj na chalas ke ňikaste. Aňi ko pheňa. 
Z: E Haňička? 
P: Hi. Aňi k'amende ko pheňa, aňi k'amari famel'ija, ke ňikaste, ke ňikaste na kamelas te chal. 
Z: A soske na kamelas te chal? 
P: Aj si natura hasla- povaha. 
Z: Hmm 
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P: Joj na chalas ke ňikaste, ke ňikaste. Ča futr ke daj chalas, furt ke daj chalas, furt ke daj chalas. Aj si has 
la povaha. A me phendžom, suno džavas laha, hoj mamo, phenav, e Haňička rovelas a na kamelas te 
cha I. 
Z: Hmm 
P: Ajoj phenel mange kavka: "Soske?" A me phenav, me na džanav. Phenav, suno džavas, hoj rodelas 
tut a tu na salas, al'e tu salas tel ajso stromos a odej tut garuvehas a odej furt pašl'uhás. Tel o stromos. 
Z: Hmm 
P: Ajoj phenel mange, Pavl'o, oda sar oda, kaj kada šaj avel tel o stromos. Phenav, me na džanav, 
mamo. Odej pašl'uhás tel o stromos. E Haňička tut rodelas, rovelas a rodelas tut. A me lake phendžom: 
Haňičko, so roves? A v khere, ajoj- av cha! Ajoj na na na na ča furt džala pr'oda- pr'oda stromos, kaje 
daj pašl'il'as a odej furt rovelas. A me lake kada phendžom avri. A kada pes he ačhil'as, bo e daj mul'as a 
joj furt rovelas. 
Z: Hmm 
P: Furt rovelas, furt rovelas, na kamelas te chal, no al'e imar has- pejl'as pre late e bokh, hoj has fejs 
bokhal'i, bona hasla ko te del, ke kaste te chal. Ta imar phirlas ko pheňa, ko phrala. Chalas. No al'e ča 
buter ro- buter pre late rovahas, na. Na avka la zďedžindžas peske e Verona, e pheň. A imar akana hiňi 
romeste ke V seťina. 
Z:Hmm 
P: Hin la imar _ pandž čhave. Štrnact roki lake has, sar no mek aňi cale roki trinact lake has, sar e daj 
mul' a. 
Z: ~ ša! o mulo tiž nasva!'arel varesar? 
P: Saj. Saj zamamuninel. Saj zamamuňinelles andro suno. 
Z: Andro suno, tiž andro suno? 
P: Andro suno, hi. Šaj les zamamuňinel, hoj duma vobec te na del. 
?: kalo 
P: Kalo mukel pre tute, kal'ipen a dukhal tut, dukhal tuto musa, o čanga. Napriklad chudel tuke h'o šero, 
sar kaj tut hladkinel avri, oda tut dukhal. A oda ačhol sar žito a pal'is kal' ol, oda imar znameňinel te ačhol 
žl to 
?: sar vasta 
P: Sar vasta, kale botki, kavka vasta, angušťa abo čanga dukhal. Tak imar razdva mušines te cirdel tele te 
dikhel, hoj s'oda a dikhes _ imar hoj žito a pal'is kal' ol, b'oda fejs dukhal. O čanga, savoro sa, jov kada 
kerel ma- mulo. 
Z: A oda kerel he o mulo famePijatar? 
P:Hi. 
Z: A soske, soske? 
Z: No ta bo soske, ta bo rado dikhella famel'ija. Rado-le rado dikhel, bo te bi na dikhelas rado, no ta bi 
kada na kerlas a te rušel 
Z:No 
P: pre leste, te rušel pre leste, ta napriklad vodzinel andal e indra les lel avri. Vičinel pre leste a 
normalňes predal e bl oka, predal o vudar šunes les andro sun o, sar vičinel pre tute. A vri tut ví činel. A lel 
tut a vodzinel tut. A džas, bludzines, na džanes kaj thoves tut. 
Z: Hmm 
P: Oda o mulo tut švadzi vodzinel, švadzi sa sa sa vodzinel. He míre šougores kavka, has mato jekhvar. 
A kerlas Bansko Bistricate, ta jov avil'as sar mulo andro kher. Čisto mel, čisto čik avil'as. Vodzinelas les 

soča Osnavatar khere ke amende peršo. Pal o luki, pal o rol'i, pal o medzi les o mulo vodzinelas. 
GSto nasvalo has. Fejs, fejs, fejs, fejs, fejs nasval'il'as. A pal'is has les h'o bare horučki. Andro horučki 
chudl'as fl'ekos, nasval'il'as, gejl'as- has andre špital' a ke- ko Viš- pro Višne Hagy. Míro šougoris. 
Z: A del- del pes varesar te ochra- ochrajinel an- anglo .. 
P: .. Hi. Dei pes te ochraňinel, hoj te zbačines, hoj trades les. Hoj phenes leske kavka: ee te na brichin na 
pre mande, te na kerav pre mande binos abo te na zakošav, ta phenav kavka: Boha, Mariju kaj tut Qdiňal, 
odoj dža! A de man pokoj! N o 
Z: Hmm 
P: A oda te na šunel jekhvar, ta trival. No a imar preačhol. Po trival pes vičinel kada: Boha, Mariju kaj 
tut odiňal, o doj dža a de man pokoj! S o mandar kames? N o a abo te fajtatar abo te datar abo dadestar -
dado, de man pokoj, mamo, de man pokoj. Phenel, kaj tut odiňal, odoj dža! No a imar te fejs chol'arel oda 
manuš, hoj čačes sar predtim varekana sikhavenas o mule pes. Akana pes na sikhaven. Dze- dzekana 
andro suno hi, al'e kavka na, sar varekana pes sikhavenas. No taj on lenas phusa a labarenas a tradenas 
len. Le mulen. 
Z: O mule 
P: de-
Z: daral 
P: daralle- la jagatar 
Z: La jagatar 
P: La jagatar, bo te, labares tuke cigaretl'a, hoj džas avri 
E čhajori: Ahoj, Petra. 
Přichází Petra Dobruská (PD), Marga Šándorová (M),Kori(K), Slávka (27 let)(S), o čhave- Karmenka, 
Simon atd. 
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P: Te labares tuke cigaretl'a, te labares tuke cigaretl'a. No, džan avri. 
M: Čhivlen! 
P: Oda kaskri? 
Smích 
P: Te labares tuke cigaretl'a, no ta normalňe šmelo tuke šaj denašel tutar o mulo, daral jagatar. 
Z:Hmm 
P: Mulo daralla jagatar strašnes fejs, b'oda bešel tele a dikhel, kaj jag labol, imar mulo daral. 
Z: U šaj- šaj man varesar ochrajinav te na chudel man o- e vera? Šaj varesar •. 
P: Našťik tut ochraňines kalestar, __ šaj tut ochraňines. Šun, šaj tut ochraňines, ake joj (pozn: Kori) 
feder džanel sar me. 
K: Me lake phendžom. 
P: No, ta te bi kavka, no hoj sar te bi me na džanav kale ka- kaj se veci, bo me na džanav, me na džanav 
kale- kale vecendar me na džanav tuke te phenel imar, kaj se veci, na. 
Z: A phenen tumen napriklad, te vareko thovel pre tumende vera 
P: No ta imar me kerav oda vecos, al'e hjabučka hjaba vera na thovav. Musaj ťavel čačipen, 
Z: Hmm 
K: hoj 
phenav lačhes, hoj imar hin čačo. A ciganstvo kaj si na, na thovav vera, b'oda phenava, kerdžom kada 
Z: Ačhola pes 
K: Joj kamel kada te šunel, sar pre tute vareko vera thovel a na kames te džal vaj so. Ta 
P: No ta 
K: Sar phenes? Bater, bater, na? Pro mule, pro kaš. 
smích 
P: No temena phenav kada, me mange te vareko vera thovel, 
Z:No 
P: no ta phenava tuke, phenav, džav, džava a sar phenava, hoj na džav, ta phenav, na džav. Ma thov 
vera, bo me na džava. 
K: adaj ke Vil'bacha bater 
PD: A te bi phenenas hjaba, ta so bi pes ačhil'as? 
P: No ta me kaj se veci mek na džanav te phenel tuke, bo me veci mek na somas andre kaj se veci. 
PD: A daran tumen phen- te phenel kaj se veci? 
P: mmm, na, kaj se 
Z: Ta tumen na phenen bater, bater pro kašt, 
P:Na 
Z: pro bar? Na? 
P: Na. Oda ča Letanovca kada phenel,joj khatar hiňi (pozn.Kori). 
Smích 
K: A tele Iake sako phende. 
P: No ta me na džanav, na ta me na, me mek kada na phendžom. Ňikda sar ži man mange hin pedešat 
dva roki, al'e me mek na phendžom kavka, sar akana joj phenel. 
Z: Hmm 
P:Na. 
K: He pro gagorki __ smích 
P: Mmm. Dža avri 
K: Gagorki 
PD: Smích 
P: Dža avri! 
Smích 
Pozn: Kori si dělá srandu z Pavly, tak že jí občas oslovuje- gagorki. 
Z: A so- s'oda znameňinel te tumen džan suno le maseha? 
S: Le maseha? 
P: Le maseha? Me na džavas suno le maseha. 
Smích 
Z: A Ia poraha? 
P: Ta aňi la poraha. Smích 
Z: A tumen na šundžan, hoj oda znameňinel nasval'ipen? 
P:Na 
Z: Aňi la- le duchnenca? 
P: Le duchnenca, hi. Ta ma- tu višvetlindžal pori, al'e oda nalačhes, nalačhes pori. Nalačhes 
phendžal pori. Pora, oda pora duchna, na? 
Z:mmhhmm 
P: No a hinke pora, amen phenas oda mas- chvostos, chvosťiki. 
?: ______ _ 
P: Hem mek čiten! Lačhes phenav me! No a me phena- lačhes lake višvetlinav, bo joj, e Zuzka phenel, 
pori. No amen kada na phenas, amen phenas imar pora. Amen phenas imar po duchni, na? No. Ta o 
duchni, no tak imar te mulo merel he naki- kinozinel he našťi merel, no ta le lestar 
Z: S'oda kinozinel? 
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P: Kinozinel, hoj imar merel, hoj imar nane les pomoc, hoj imar koňec leha, no hoj imar ňič, hoj imar 
merel, imar koňinel. Kinozinel. 
PD: Sar? 
P: Kinozinel. 
PD: Kinozinel. 
P: Kinozinel, no oda imar hoj merel, hoj imar nane lestar ňič, hoj imar merel. 
PD:No 
P: No tak uren les upre, thoven les andro hadžos. Len lestar avri e duchna, o perňici. Uren les upre ole 
mules, thoven les te pašl' ol. No a imar ča užaren o džene, kim merel, kim del- he duma del. He duma del, 
sa ke peste vičinel dzekana. 
Z: Hmm 
P: Dzektoro vičinel ke peste le čhajen, le čhaven, savoro. Miro dad vičindžas amen savoren, le čhaven, le 
čhajen ke peste. No a andre kada imar he mul' a. Phandel andre_, no jekhvar leske para začhol, hoj imar 
na dichinel, no imar ča dikhen, imar phenen, imar na dichinel, imar mul'as. Imar roven. 
Hluk 
Z: Me kamavas te phučel, šaj pes pokerel o chaben? Šaj nasval'uvav le chabnestar? 
P: No ta kavka sar imar-, sar tuke phenava, hoj vareko 
?: Košel 
P: zakošel abo chas oda chaben abo vera tutar vareko thovel, hoj te na chas. Chas a imar nalačhes, oda 
imar nasval'ol, čhandel, šero bondžisal'ol. Unava, slabota perel pre leste, čhandel. Nalačhes. Oda he imar 
znamena, hoj vareko košelas andre chaben vaš e vera. Kavka. Le chabenestar pes šaj del te nasval'ol, al'e 
ča kavka pripadu sar akana phenav. 
Z: Savo pripados? 
P: No kada pripados, so akana tuke phenav, hoj vareko košel abo vera thovel abo so a chal. No. 
Z: A te- te mange vareko phenel, ma cha a me chav 
P: No ta, no ta, hi 
?: Chas a pal'is nasval'os. 
P: No. Ta me phenav, imar sar mange vareko phenel, ma cha, tak imar aňi na chav. Na chav. 
Z: A te mange ňiko na phenel, ma cha a pal'is chav .... 
P: •• no ta nasval'u- nasval'os ole chabenestar. Imar zbačines, b'oda imar džas avri, hodzinaha tuke 
nalačhes abo jepaš hodzinaha abo takoj mindžar šaj tuke nalačhes avel. Imar sl'abisal'os, čhandes ... 
S: jakhendar 
P: jakhendar tuke keres, imar slabota 
(Ve stejnou chvíli) S: __ kole džene, so tuke phenen ma cha, ta oda upozorňinel_. 
P: A vri džas, no. __ vareko tuke phenel, ma cha, Zuzko, ma cha koda chaben, no tak imar upozorňinel 
tut, hoj imar te na chas, bo imar joj šundžas vareso, hojte na chal, no tak imar vaš oda na chal. No. 
Z: No a sar pes del po- te pokerel o chaben? 
P: Ta po- ta sar, ta ňisar.O chaben pes na del te pokerel. O chaben pes na del te pokerel. 
S: vera thoven 
P: Ča vera thovel. 
Z: Hmm 
P: Al'e te pokerel pes o chaben na del. 
K:_ mire čhaven poražka te chudel, ___ te na chas!! 
Smích 
K: No a džal, chal. 
S: chudel tut e vera andre. smích 
P:Nokavka 
K: Kavka, chaben na džanel duma te del, aaa. He rnre čhaven chudelas, chanas varekana. 
S: Hi, gagorki. 
Z: A šaj napriklad me varesar prephagerav vera. Dei pes te phagerel vera? 
P: Me na džanav kale veci. Ake joj džanel feder kaj se veci. 
Z: Tajoj 

?=----,-----=----
P: Avarde. 
K: A me lake diňom duma. Ta 
P: Me kaj se veci na džanav, joj džanel kale vecenca te kerel, me na. 
K: Ta me phendžom lake calo paska. __ 
P: Me na. Na džanav, Zuzko, me kada na džanav so akana phučkeres kajso.Pal o veri kaj se na. Na 
džanav, ča so, no napriklad so akana phendžal o chaben, ta vareko vera thovel. Chas nalačhes __ . Kada 
hi. O chaben pes na del te pokerel. 
Ve stejnou chvíli probíhá rozhovor mezi Kori, Petrou, Margou. 
Z: Hmm. Te džav suno varesoha, ta pal'is šaj zbačinav, hoj nasval'uvava? 
P: Šaj pes avri vijavisal'ol, kada hi. Oda šaj andro suno pes vijavinel kada, hoj hin čačipen kada. Hi. 
Kada hi, šaj. Kaleha pes ačhol kada so akana. Te __ ta hi. 
pauza 
P: Thovel peske andre žeba. 
S: Hi. Smích 
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P: Andre žeba 
Z: A jov našt'i arakhel 
P: O hala naši' ol, phenen. Hoj čhines avri hala, hoj thoves leske andre cholov. 

S:::v--::--
MS: al'e sar šaj leske naši' ol, oda te -----,-----,:-::-
P: Hem kavka den duma, hoj perel- merel pallate vaš kada. 
MŠ: Hem, hi! Napriklad de- tu strihineha o hala he thoveha tre romeske andre žeba. He zakereha sar 
gombos te zapandeha, hoj- hoj te- hoj te na zbačinel, tak merla pal tute a furt- furt les cirdela pal tute o 
jil o. 
P: Hem phenav. Irnar akana me phenav the kada, hi. 
S: Ma pača, ma pača balenca. 
P: ta soha? 
MŠ: ·---,----
P: Kori phenel. Khulenca? Khulenca? 
Slávka: Rak? Smích 
PD: Jaaaj. 
P: Khatar? 
S: O ke Kori phenel. Hi. 
K: A S ar chudes. Sar chudes pre tute he na kamel tuha oda murš te dživel. Na džal pal tute. Kerav e 
kava,___pre mande, čhivav leske. 
P: No a te vareso pes leske ačhola_ 
S: smích 
P: imar len tut o žandara. Imar len tut o žandara! 
K: __ na ačhola pes ňič. kava oda učinkinelleske. 
S: smích 
P: Te me ____ irnar bi v živoťe bi na pijela ke tute kava Ondrejis! (Pozn: Ondrejis je Pavly manžel) 
Smích 
K: A pre late bi chinelas. No našťi la mukel, bo jov andre hino zachalo. Musaj ča pallate te dilňil'al'ol. 
MŠ: Te keci bi les avlas bije piraňa lebo romňija, al'e bi džalas pallate. 
K: A nane les moca! Nane les 
PD: romňija 
K: Stačineljekhvar. 
MŠ: __ has les romňi, al'e furt pallate džalas. Priklad o Jirkas, hi. Ča priklad. 
PD:No 
MŠ: Jov _ avraha bi phirlas, les o jilo furt pal tute cirdela. 
PD: No al'e, no takže teda by moh jako si chodit za jinejma, ale furt by se ke mně vracel. 
K:He 
PD: No tak smích Dža! 
K: Oda na čhives jekh poharis. 
S: Oda ča kavka tuke čhives. 
Z: A te vareko man košel, ta šaj kolestar nasvaPuvav? 
?: Hi 
P:Hi 
Z: A .. 
P: .. kolestar hi. Košel tut, ta dzekana na, dzekana na pes ačhol, na. 
S: Bo chudel tut e poražka. Smích 
P: abo kavka košel abo so. No a pes ačhol kada. No kada pes ačhol, bo te košel, dzekana, dzekana he 
košen pes a na ačhol pes. He viri- he vera thoven a na chan a ňič lende nane. No avka pes ačhol, hoj hin 
čačipen kada. 
K: Možno hjaba __ 
P: No, hem phenav tuke, dzektore hi, dzektore pes ačhol, dzektore na ačhol. 
K: te košel vareko 
P: No pes ačhol kada, al'e ča na furt sakoneske he vera thovel he na kerel kada, ňič leste nane. Ačhol pes 
kavka, hoj ačhol pes a ňič avreste nane. 
Z: A del pes vare- varesar te ochrajinel anglo košiben? 
P: Joj džanel kada te kerel, ake joj zachraňinel 
K: Imar phendžom lake 
P: Joj džanel te zachraňinel. 
K:No 
Z: ta me- me tumen napriklad košav a so, so- so tumen kerena. 
P. No ta košava tut pale. 
Smích 
P: Hi! Adaj kavka hin. Košel joj man, košav mela. No. 
Z: No a pal'is ňič na avela tumenge 
P: ... No, ta ňič nane. Ňič kalestar nane. No, bo joj košel, me košav. Joj košel, me košav. Ňič. No al'e .. 
PD: A te bi košelas čajoj? 
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P: No ta he čhajori košel. Ta čhajora na košav pale, b'oda nane _ oda cil<ňi čhajori, ta so. Ta so joj 
cikňori, ta joj na džanel, s 'oda. 
PD: Ne. Zuzka. 
Z:Ča me. Te bi ča me košavas tumen. A tumen na- na man. 
P: No ta ňič mande nane. Ňič 
K: =c-:-:-=-
P: Hi, hi. Tu bi man košehas a imar ňič mande nane. Man hin tut jechos. Hoj me som cicho, tu man 
košes, no. Ňič. 
Z: Ta našťi tumen nasval'on kolestar? 
P: Ta na. Ta kavka našťi, na. Ta te pes ačhol 
K: Jeďiňe šaj peres. Šaj peres 
P:Hi. 

K: ==---:---,-
P: Hi, abo so kavka varesar. 
S: e čang te phages. 
MŠ:Ečang --
Z: Bandžol mange e čang. No a pal'is sar pes sasťarav avri? 
S: ko dochtoris. 
P: Tadžas .. 
S: •• Dav tut multivitamin. smích 
P: normalňes, ta normalňes džas ko dochtoris; phenes, dukhal tut e čang. __ džas avri, del tut pro 
rengel. Kada sar_ 
K: phenel, hoj pejl'al. 
P: Hoj pejl'as, no a imar __ is. 
K: __ e čang ___ vaš tiro- vaš kada košiben __ 
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Příloha č.6: 6.5.2005 Bystrany 
Kozultantka: Margita Šándorová (MŠ), 
Tazatel: Zuzana Znamenáčková (Z) 
Z: Šaj tutar phučav či o mulo šaj sasťarel avri? 
MŠ: Hi, šaj. 
Z: Asar? 
MŠ: Ta normalňe. T- te te sal nasvafi, hi. 
Z: Hmm 
MŠ: No andre- andro- andro nasval'ipen oda bludzines všelijaco duma des. 
Z: Hmm 
MŠ: No a ňekedi he suno džas. No oda suno pes tuke splňinel. 
Z: Hmm 
MŠ: No a pafis me andro suno phenavas: Babo, av ča aj si lačhi, mangav tut, spomožin ča mange, leča 
pal ma kaj a dukh tele. A normalňe e baba avl'as ke mande. Normalňe chudelas man a phenlas e baba a so 
tut dukhal? Ta phenav, ča dukhal man o-o o šero man furt dukhal. 
Z: Hmm 
MŠ: Ta mange phenel: Šun mri čhaj, phenel, le tuke o paňi- šilalo. Phand tuke o šero a me tuke ča 
chudava o šero ajov rnange- a me phenav: A sar mange chudeha o šero? Ajov mange phenel, ča thov 
tuke, phenel, me tuke kerava. Ta ča kavka thodžas a hor- horučki has man tricet dzevet a joj mange 
phenel, ta mri čhaj šun! Thov pre tu cinde dikhle a dža te pašl' ol. Čhiv pre tu duchna, phenel, tro rom tuke 
me kerel čajos a ča thovava pre tu o šero he modlinava man pre tute, ta __ mro šero. Imar tosara, imar 
ušťav, imar sasti. 
Z: A tu ušťil'al andal o suno u gejl'al vaš e obkladi? 
MŠ: Hi. Me le Aleksanderiske phendžom. 
Z: ta tu džalas 
MŠ:Me 
Z: suno Ia babaha 
MŠ:Hi 
Z: u joj phendža tuke, hoj te les obkladi 
MŠ: ob- obkladi · 
Z: Ta tu ušt'il'al upre, phendžalle Aleksandriske? 
MŠ: Hi a me ušťifom upre. Ušťil'om upre 
Z:No 
MŠ: Phenav leske, zbatorindžom man a me leske phenav: More, phenav, la babaha suno džavas 
Z: Hmm 
MŠ: hoj te thov- te keres mange čaj os te thoves pre ma obkladi. Aj oj mange phenel, sava babaha? 
Pphenav, la dakra daha, la Hafaha a jov phenel tak hoj il'as jo normalňe močindža andro lavoris no a 
thodžas pre mande šilalo obkladi. No a me modlindž- phenava, sar thoveha pre ma, ta phenav, čhin 
kerestos trival a modlin tut. 
Z: Hmm 
MŠ: Ta kerdžas kada. Normalňe imar ušťav, imar račik, ušťav tosara, imar sasti sar bar. 
Z: No a pal'is kana tut has obladi, ta pal'is tu zasučal a •. 
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MŠ: Me andre kada zasučom 
Z:No 
MŠ: Zasučom. Pil'om paralen, andre kada man __ calo _ čaJ' ol. 
Z: Pal'is mek dikhPalla baba andro aver suno? Kana tut iPal •. 
MŠ: A pale !aha gel'om suno, hi. 
Z: Pale laha? 
MŠ: Pale !aha gel'om suno ajoj man phenel, mri čhaj, phenel, kerdžal kada? Phenav hi, babo, kerdžom. 
Phenel ta imar ži tosara aveha sasti. Ušťav tosara man imar me sasti. 
Z: Čačes? A save nasval'ipen šaj o mulo sasťarel? 
MŠ: Mmm. Mulo ta ča mulo so tu ta thovel pre tu vas. No site džas leha suno, hi? 
Z: Hmm 
MŠ: No a tu ča pheneha- jov tutar phučel, so tut dukhal a tu phenes oda vecos, hoj so tut dukhal. No a 
jov ča thovel pre tute o vas abo so a imar andre kada imar ušťes, imar sasti, al'e mek kavka na saJ, sar pes 
patrinel. 
Z: So? 
MŠ: Sar pes patrinel. 
Z:Co? 
MŠ: Jak se může být ty ty si nemocná, al'e me kaj se veci tiž na džanav. 
Z: He mek varesoha o mulo tut sasťarlas avri abo ča jekhvar e baba? 
MŠ: Ča jekhvar e baba. 
Z: Hmm 
MŠ: Míro bačis, šunte mange na pačas. Ake e daj. Me somas cikňori, me imar mušindžom te merel, al'e 
kada hin skutočňe čačipen. Oke phuč Ia datar he Je dadestar. A míro bačis, so Je- Ia dakro phral, soha
hjabučka- andre herešta les thode hjaba. 
Z: Hmm 
MŠ: Jov chalas koj a so andal o budara, koda 
Z: Hmm 
MŠ: koda chloros, jov pes andre kada normalňe mul'as. Al'e mek zachraňindžas man. Imar e daj o dad 
džanenas, kaj merava. Cikňori somas, al'e mek somas furt šil'al'i. No a jon peske imar mišlinenas, hoj 
imar merava. A vel míro bačis, phenel, Margit - peskera pheňake- phenel, Margit, phenel, s ar akana o 
Regec bešel, 
Z: Hmm 
MŠ: Oda na has kavka o khera, oda jekh sa opravindžas, oda varekana has phurikanes o khera, al'e 
murimen. Phenel, Margit, pheňije, phenel, kerav Iake korkoro. Jov korkoro mange izba kerdžas, izba 
mange korkoro kerdžas he me na šmejinavas, hoj te pachinav, sar rajbinen, sar tavel koj a pacha, hoj imar 
hotovo somas, hoj na znašinavas kada. N'avka míro bačis kerdžas estra mange kheroro kerdžas a miri 
bibi - e Draha-
Z: Hmm 
MŠ: kerdžas sunaris andro caklos. Ta normalňe hoj pijavas a e daj pes-, e daj sar dikhl'a pre ma, ta 
odpejl'a. No imar sako- imar sa ke ma ričinelas. O ke oda jo- joj- oda joj dživel, jon peske mišlinde, kaj 
imar mul'i som. Jon peske mišlinde, kaj imar merava Jeho _ urde man 
Smích 
MŠ: No čačipen kada hin, Zuzko. 
Z: Hmm 
MŠ: Čačourde, hoj imar merava. Smích Dikh ča __ , dujto duchos. 
Z: Dujeduchengeri sal. 
MŠ: Phuč Ia datar. 
Z: No. No a sar jov zachrajindža? 
MŠ: Tak hoj leske avl'as andro suno. 
Z: Hmm 
MŠ: Andro suno leske avl'as, hoj te thovel man avrether andre jekh izba 
Z: Hmm 
MŠ: a t'avav korkori. No a andre ka- kada e daj kerdžas, e baba. No a, no a so jekh- imar so jekh 
džives, ta hoj somas feder. So jekh džives ta feder somas imar. 
Z: Hmm 
MŠ: Oda fejs šukori somas me. No a phenav tuke, oda me na džanav sar, al'e oda e daj mange avka delas 
duma. 
Z: Hmm 
MŠ: Ake phuč Je dadestar te na pačas. Dado, av arde dado. O ke, Zuzka, sar me somas cikňori, sar imar 
džanenas, kaj merava, na. Ta phen tu. Phen tu, bo me na džanav. 
Odad: 
Z: No ale- o bačis, tiro bačis džalas suno sar tu- sar tut sasčarel avri a ko leske zjavindža andro 
suno? Ko leske phendža? 
MŠ: Na džanav, phen, dado. 
O dad: Pal soste den duma? 
MŠ: So pal ma, hoj so hi, bo __ kazeta. __ 
Odad: 
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MŠ: Sar? 
Z: So? 
O dad: Jevende,paš e blaka. 
MŠ: smích 
Z: So, paš e blaka jevende? A oda 
Konec kazety 

Příloha č.7: nahrávka číslo 2005-10-26-02, přísaha, mulové, phosaviben 
Konzultanti: Verona Šándorová (V), Jana Kandračová (J), Pavfa Kandračová (P), Veronka (14 let) 
Tazatelé: Kateřina Urbanová (K), Zuzana Znamenáčková (Z) 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

Z: Imar džal. Me bi kamavas te phučel, al'e bešen, bešen. Me bi kamavas te phučel či šaj o mulo 
sast'arel? Hoj andro suno 
V: O mulo? Šun, Zuzko. Oke rat. Džavas me suno ake kale čhavoreha. Koleha, so koda 
tričkocis ____ , 
Z:mmhhmm 
V: hoje chaňik, akana paňeske phiras pre pompa. 
Z: Hmm 
?: Imar has adaj_ 
J: ššt 
V: o verchos has odlilo aj oje Monika, so leskri daj Je čhavoreskri, ajso bar lelas 
Z: Hmm 
V: ajso bar lelas, ta kamahas, hojte učharas andre chaňik. Ta am- joj gejfas oj a- oda bar thodžas. A 
kamahas o verchos te lel upruno, upre te zathovel, te zaučharel. Ajov o čhavoro nangoro, hoj has. Ta hoj 
kavka pes krucindžas, andre chaňik pejfas. Andre chaňik pejfas andro paňi. 
Z: Oda tumen suno džanas? 
V: Suno džavas, hi. Afe imar jov has mulo. Šun. Mulo upre ušťifas, andal o paňi avifas he avfas ke 
mande. Phenel mange: "Babo, me ake me pejfom andro paňi, me dživav, me dživav". Jov kada 
čhavoro.A me hotovo. Me calo rat imar te sovel ži tosara najšťik sovavas, so me pafis te daravas. Akana 
me ča šledinavas, hoj či nane o čhavoro mulo. _ gejfom te dikhel či, hoj pejfas andre chaňik.Dikhav, 
oda jov sovel. Ušťav upre, phenav leske-leske -Je Laciske, phenav, more, phenav, džavas suno, phenav, 
hoj o čhavoro andre chaňik pejfas, hoj mul'as a upre ušťil'as. A hoj avl'as ke mande, ta phendžas, babo, 
me u- me na mul'om, al'e me ušťil'om. Me pejl'om andre chaňik, al'e upre ušťil'om. 
Z: Hmm 
V: A me lestar daravas imar ži andro dilos, hoj mulo hino. Me les tar daravas, hoj mul' a, hoj ušťil'as upre. 
A mulo ta mek hoj či sastarel avri? 
Z: Andro suno, hi. Či tumen sasťardža 
V: Andro suno, hi. Šun sar! Napriklad džas suno. Čit!! Džas suno muleha, no al'e pritom te muleha džas 
suno, th'oda mulo imar hino paš tu. Al'e hoj ča tu na džanes, bo soves. 
Z: Hmm 
V: abo saJ nasvafi,_ napriklad hladkinel tut, oda jekhvar pal tute lel tele e dukh. E dukh pal tute tele lel, 
Z:Mmhhmm 
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V: sar tut hladkinel. Ta me jekhvar somas nasval'i a me džavas suno la daha. 
Z: Hmm 
V: La daha, al'e pritom račik me man modlinavas ko Deloro, hoj sasti ťavav a modlinavas man dešet 
razi. Otčenaš. No andre kada zasuťom, običajno sar najšťik zasovav, ta me man modlinav. A pal oda 
mindžar zasovav, mindžar zasovav. Ta andre kada džavas suno la daha. La daha džavas suno, 
Z: Hmm 
V: hoj som nasval'i, hoj modlinavas manko Deloro, ťavav sasti. A pritom e daj pes mange zjavindžas 
andro soviben. Sar sovavas, hoj paš mande has e daj a hoj_ nasval'i a hoj e daj pre mande ča kavka o 
jekh vas thodžas he hladkindžas man a me čujindžom, sar mange čhivlas o vas avka pro šero a kerdža 
mangekavka 
Z: Hmm 
V: pal o šero. Ušťil'om upre normalne sasti. 
Z: A save nasval'ipena šaj o mulo sasťarel andro suno? 
V:_ ta podl' a toho savi choroba hin tut. Savi choroba, hoj te sal o šero abo kavka kajso vare s o. 
Z: A tumen- kecivar tumenge ačhil'a, hoj tumen o mulo sasťardža? 
V: Ta čajekhvar so davas duma. 
Z: Jekhvar. A oda keci berš oda has olestar, so tumari daj mul'as? 
V:_ oda kaj se šest abo osem mešiace šaj avel kada. 
Z: Mmhhmm, kavka. No a mek kamav te phučel pal e vera, kana vareko banges solacharel, ta sar 
pal'is mmm nasval'ol? 
V: kaske naučinkinel e vera, thovel vera a na kerel oda, nasplňinel oda. No a perel oda časos oj a hodzina, 
so tut perel upre. No a imar pal oda napadňinel- napadňinel varekaske vera, džanes, tak sar košel, sar 
thovel vera, avka pes ačhol. 
Z: Hmm 
V: avka pes ačhol. Oda kavka sar zachvati hin len abo dzachtores hin kruči, so mindžar napriklad te 
džaha het he štar džene chuden ole manušes, hoj te uklidňinel pes, ciskinena les tele, hoj te na leha 
Z: Hmm 
V: chučkerel. Podl'a savi vera. No androda imar preačhol, imar cichisal'ol, zasovel, androda chrčinel, paš 
peste na džanel. No al'e oda pes leske opakinel furt. budz kadi tri mešiace abo kadi pol roka abo berš 
podl' a toho, hoj kaske učinkinel oj a vera, džanes a kaske naučinkinel, šaj avel tel o čhon, tel o duj čhon, 
tel o trin čhon šaj imar oj a vera. 
Z: Hmm a del pes varesar te sasťarel avri? 
V: No ta te 
Z: hoj te lel o gad abo 
V: Hi, te po prvi raz he zbačinen, hoj džanen, hoj s'oda. Raz dva pre lende pharaven o grati a po kraki 
ligenen, po kraki čhiven. No hoj imar duj tovar te na avel, hojte n'avel, te hoj jon zbačinen, hoj koda hin 
veratar. Al'e te na zbačinen, hoj hin veratar he na pharaven pre lende o grati ta hin len furt koj a vera, furt 
len chudel. 
Z: Ta te jon na zbačinena po peršovar a te bi jon zbačinenas po duj to abo tritovar 
V: Imarňič 
Z: Imar ňič 
V: Imarňič 
Z: Oda ča pro peršovar šaj 
V: ča po pervi raz, hi 
Z: pes sasťarel kavka, aha 
V: hi, pervi raz 
Z: Hmm a o gad pes čhivel kaj? 
V: Po kraki 
Z: Po kraki 
V: budz po so hin šipki abo tarengi 
Z: Hmm 
V: po kraki pre kajso pes čhivel 
Z: A pal'is imar sasto 
V: ta sar džas andro gav, kadaj sar džahas andro gav, dikhehas kodoj pre kale krakici kada? 
Z: Na dikhl'om 
J: tajsa tuke sikhavava sar džaha pal o rašaj 
Z: Hmm 
V: al'e imar modl'i- modl'i čhingerde tele 
J:Na 
V: Mekhin 
Z: A but adaj le dženen chudel vera? 
V: Imar dzekanaježiš imar keci dženen. Imar kavka na splňinelas lenge vera, thovnas vera, b'oda adaj 
dzechtoren na phen- na den duma čačipen he vera thoven, he cigaňinen a vera thoven. No a dzechtoreske 
napadňinel. 

Z: Hmm 
V: No ta pes lenge ačhil'a. 
Z: A mek kamavas ... u sar-sar adaj •.. jo u phosaviben oda hin tiž veratar kavka hoj 
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V: Hi, he veratar, veratar hin koda hin, davas tuke duma kada, na? 
Z: Hmm, hi a mek vares- hin mek varesave nasval'ipena, kaj o doktora na pomožinen pre kada? 
V: Ča kada phosaviben 
Z: he te varekas chudelas vera, ta 
V: jon te varekas chudel, ta phenen pre kada zachvati, zachvati, are oda tiž veratar hin kada. Jon phenen 
pre zachvati o dochtora 
Z:Hmm 
V: are ve- veratar hin kada, hi 
Z: Hmm u sar pes dochudel o nasval'ipen andre manušeste abo 
V: Hem phenav tuke, so cigaňinel, 
Z: hmm 
V: cigaňinel, thovel vera, no mindžar pes andre kada ač hol. 
Z: U ko les kavka marel, hoj e vera les chudel? 
V: Jooj, oda- oda aňi na kamav te leperel, oda kole džungale fejs. Napriklad no na phenav mire 
mujeha_, so cigaňinen le bengenca, džanes s'oda hin benga? 
Z: Hi 
V: No, ta ole benga lenge kada keren 
Z:Mmhhmm 
V: Podra toho, hoj sar vera les delas. Napriklad les del vera le bengenca, te na mange __ . Le 
bengenca, no a na splňinel oj a vera, džanes, ta pritom ole- ole benga les oda keren, ole manušes. 
Z: Hmm 
V: le bengenca abo dzachtore phenen le šarkaňenca, le bengenca. No ta ho šarkaňa, ho benga imar ole 
dženes, so cigaňinel he vera thovel he na kerel oda, tak oda les chuden, oda les keren. 
Z: Hmm u šaj mek o mulo nasval'arel varekas? 
V: Ta jeďiňe šaj tut ča vodzinel pal o kraki, pal o veš a, pal kada. Šaj tut bludzines, no, he na trafines. 
Pavro, sar samas po tarengi. Tu, Ondrejis, me, o Lacis, o Ferkus, e Jolana, amaro Janos he Božena. Sar 
oj a leleňis 
P: Davas lenge duma sar džahas, Iake, la Kačake, davas duma. 
V: Phen, amen 
P: Sar mra šougorkiňake mardžas avri o danda. 
V: o danda e- o jeleňis. So džahas pro chodňikos, furt samas pro chodňika. So džahas pro chodňikos 
P: bludzinahas andro veš 
V: furt po chodňika, oda pr'aver amen bludzinahas, oda amen vareko vodzinenas,_are ča furt pre jekh 
mestos. 
V: Džahas lačho koter pale a ča furt pre jekh mestos, furt pre jekh mestos, so amen najšťik dochudahas 
ke amare Roma. 
Z: Hmm 
V: Le čhas o telefonos, mande o telefonos 
P: _____ _ 
V: are telefonoha amenge furt vičinahas, hoj kaj sam, 
Z: Hmm 
V: hoj sar te džas, sar le chodňikoha te džas, khatar te džas. Furt amenge le telefonenca, o čhavo mange 
vičinlas,no are avka dopejram, hoj dotrafindžam paris, na Pavro, oda imar e hodzina amenge odgejras. 
Z: Hmm 
V: Avka dotrafindžam, avka o čhavo aviras, na, amen. Are imar sar, Zuzko, imar blizko jov k'amende, 
amen ke leste, are so amen tosarastar ži andro dilos, ča vodzinenas amen vareko 
Z:Hmmm 
V: pal o veš. Akurat amen avahas upre, a e Jeleňis buch, _kadaj o danda avri mardžas_ 
P: Are na dikhram aňi 
V: Are amen na dikhram, hoj so andre late chučiras. 
P: hoj so andre late chučiras. Te lal o kraki, po drom vobec na dikhram ča jednoducho sar splašinel buch 
andre late. 
V: oda ča jekhvar šundžam, are kavka __ avahas sako pal peste. 
P: __ _ 
V. tupaše 
?: chučira 

V: Tu avehas pal- pal e Božena? 
B: Me a e Božena pal ma 
Z: Hmm 
V: No are joj les na dikhras. Aňi me les na dikhrom. A imar me pro hedžkocis upral. Ho Lacis, kada so 
manca dživel he joj he lakro rom. 
P: Zuzka, kavka dikh ake, Kača. Me kavka obracimen džav 
K:Hmm 
V: sako daral. 
P: a miri šougorkiňa, dikhes, sar akana joj he kadaj joj. Me odgejrom trin kroki, thodžom andre late, 
bum. Are na dikhrom, hoj ko. 
K:Mmhhmm 
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V: Aňi na dikhfam, hoj. 
P: o vuš pharado, danda avri, ča duj danda te ačhifa (vypráví Káče na druhé straně místnosti, není dobře 
slyšet). 
Z: A šaj he o mul'o blizka famel'ijatar 
V: Hi, hi! 
Z: vodzinel 
P: oda mušindžas ťavel mulo 
V: Hi, oda mušindžas amen mulo ťavel amen te vodzinel 
Z: Hmm 
V: Mulo amen vodzindžas 
P: Joj avel, hordinelas e Božena 
?: a koda jeleňiš šaj avel vešťos abo 
P: phirelas e Božena, aven arde kadaj, ma džan kadej ake kadaj, ake kadaj 
V: A pritom andre late o jeleňis chučifas, na džanav so, či jeleňis či so 
P: na džanas so 
V: Andre late ajoj amen vodzinlas,joj amen vičinelas, džas kadarig 
Z: Hmm 
V: amen la šunahas, džahas. Kadarig avas džahas. 
P: a furt sar samas tosarastar 
V: do dvanactej 
P: No, Kačo, mek me kada vecos v žovi- v životce na dikhfom. 
K:Mmhhmm 
P: Odosmej 
Z:Hmm 
P: do dvanactej furt pre koda than džas, ___ e Božena, miri šougorkiňa pale pre koda than so džas 
tele, pale upre .. 
V:Tafurt,furt,furt,furt ____ __ 
P: Džas tele, pale pre koda smeros. Džas tele pale pre koda smeros 
Z: Hmmm 
P: Avka imar sar mange vareko te phendehas, fejs vičin a me pre lakro čhavo vičinav, Lacku, 
Lacku,Lacku. 
V: A me vičinav, joj vičinel, o murša vičinen 
P:_ fejs, fejs, fejs. Telefoňinel. Lakro čhavo pro telefonos lakre šougoriske, lakre romeske. Lakreske 
romeske. O Lackus phenel amenge, a ven kadaj upre la lukaha džas. A v _ kadaj, Zuzka, bo čanga tut 
dukhala. Phenav. A furt džas pre koda than, furt džas pre koda smeros. Furt_ kadarig ___ ačhifa. 
V: A imar sar lake ačhifas pes kada vecos, Zuzko, prosto ke lende. 
P: prosto ke lende 
V: O čhavo ke amende, ke ma, ke amende avel, amen ke leste. 
P:Hi 
V: Imar jednoducho kavka amen dikhas. 
Z: Hmm 
P: Afe so džalas suno o Štefanos- o Dilino, andre avifas, so phendžas tosara? 
V:Hi 
P: hoj suno džalas 
V: hoj, hoj murd- hoj koja andre varekaste buchindžas he 
P: Na. Ole suno džalas, hoj o rukono danderžas, 
V: rukono 
P: romňa. 
V: Hi, rukono 
P:na, andro veš. 
V: Hmm 
P: hoj rukono romňa dandredžas andro veš. 
J: satan. 
P: A tosara kada phendžas adaj avifa le romňenge. 
?: oda has vešťos 
P: Phenel, suno džavas 
V: Na vešťos 
P: phenel, suno 
?: satan 
P: Phenel, suno džavas, o Štefanos, jekh rom kadarig, suno džavas, hoj jekh romňija rukono danderdžas 
andro veš a kada pes ačhifas. 
?: ____ _ 
Z: No a deJ pes varesar ochrajinel te man o mulo na vodzinel? 
P: Dei pes, te košes 
V: Dei pes, are te napriklad imar sar peres pr'oda, hoj zbačines, hoj sar ta imar zakošes. Avka imar 
preačhol, imar ___ as 
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Z: Hmm a del pes varesar ochrajinel anglo vera, hoj te man na chudel? Na. Oda pes na del? Oda 
nane ňisavi ochrana. 
V: na, ne del pes te pomožinel, našťik pomožines pre kada ňikaske. Adaj jednoducho 
J: Pharaves o grati 
V: ča so o grati pharaves, čhives pro kraki, te zbačines, 
Z:Hmm 
V: hoj no ta kada šaj ochraňines mek, al'e imar pal'is na abo pro ___ napriklad les vera de! po duj berš 
po trin berš. No tak oj a- les musaj te avel oJe duj trin berš koj a vera a pal'is džalleske avri. Džalleske 
avri o berša a imar pal'is nane les ňič. 
Z: Hmm aš-a del pes varesar phagerel vera? •..• Hoj solacharav u džanav, hoj nane man čačipen. 
V: No hem oda kada so- so 
Z: Hi, al'e del- del pes varesar, šaj poručinav pre varesoste, hojte na džal andre mande. 
V: Hi, th'oda Ružak cigaňinenas, e Hanča amari andro dand thovel peske varesavo kaš 
P: OMacejis 
Z: kaš? 
P: Až pro automata vera thovelas. Šabl'ika 
V: Sa pr'oda pr'oda pr'oda kaš, pr'oda kaš, pr'oda kaš 
P: Šabl'ika 
V: abo šabl'ikos abo so thovlas andro danda, ispidelas andre. No a jo v so les de las vera oj a džuvl'i abo 
murš __ , __ sa zpomňinelas o kaš, pr'o kaš, pr'o kaš, al'e pre leste na. 
Z: Hmm 
V: No a leske pes na ačhil'as ňič. 
Z: Ta pal'is 
V: Jov pal oda lil'as, čhidžas avri a ňič. 
Z: Hmm 
V: ta kavka šaj abo dzechtoro e Hanča amari tiž. Dživlas romeha, no a kerdžas avreha, džanes. 
Z: Hmm 
V: No a joj peskre romeske lil'as vera, ol- oJe avrestar hoj nane Ia leha ňič a pritom phirlas palleste, hoj 
Z: Hmm 
V: joj leha, no joj andro kan peske thodžas. 
Z: So? 
V: O vata 
Z: kaš. Vata 
V: O vata peske čhivlas andro kan. No ajoj sa pro koja veca vera lelas 
Z: Aha 
V: Late ňič,_ akana leha dživel. 
Z: Hmm 
V: Oleha dživel, vera so lestar vera lil'as 
Z: U šundžan varekana, hoj pes phenel bater, bater pro kašt, pro bar? 
V: Hi. Hi. 
Z: A so oda znameňinel? 
V: Oda nane kada čačipen. Oda ča kavka čhavore 
J:Oda aj si hračka Je čhavorengri 
V: Kaj si hra, kaj si hra, hoj o čhavoro phenelas bater, bater. Oda nane čačipen. 
Veronka: jaaaj 
J: te na košel. Košes man a me phenav: bater, bater oda aj si Je čhavorengri 
Veronka (14 let): Na a. Oda vera ajov phenel bater, bater, bater kavka. 
V: Jooooj 
J:_al'e oda šunes, so phenas. 
V: Oda ča hra kaj si. 
Z: A šundžan s'oda hin mamuna? 
P:Mamuna 
V: Mamuna, s'oda, Pavl'o, mamuna. 
P: Imar me phendžom, mange phenlas e Zuzka. 
J: Mamuna imar džanav. Mamuna,' mamo, ko tut- hoj na des duma, zamulinel tut vareko. 
V: Jaaaaj, mamulinel tut. 
P: Phenav Iake a joj phenel, hoj na. 
V: Oda he dzachtoro kavka, napriklad oda mulo ča kada tut kerel. 
J,P: Hi 
V: Mulo 
J: Zamulinel tut 
V: Zamuňinel tut 
P: Zamuňinel tut 
V: Zamuňinel tuto muj pale kames te phundravel o muj 
J: Našťik 
V: abo napriklad elektrika te labarel abo so abo kames varekas te uštavel upre so paš tute hino, hoj 
P: anadžas 
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V: al'e o muj phundraves al'e pritom o hlasos nane tut, na vičines 
Z: Hmm 
P: Zuzka, oda kada hin mamuna 
V: Ta kada hin, no. Oda zamamuňinel tut. 
Z: Hmm 
J:Amaro Romankus, mamo, so tuke davas duma. Sar pre jepaš rat. Me kadaj sovav, koda miro phral, so 
dehas les lizatka, so phendža, na kamel. 
Z: Hmm 
J: Ajov kadaj ajov lil'a paplanos,jov andro kher ričinel. Na hoj fejs ča hmm, hmm, hmm. He marel, 
Pavl'o, varekas. 
V: Oda zamamulindžas les vareko. 
P:_kaj? 
J: Adaj andre kuchiňa, kadaj terdžol. 
P: Ta zamamuňide les 
J: Hi, a dikhjov. Dikhjov: hmm, hmmm, kavka kerel. A me ušťil'om, o telefonos zvoňindžas. Andal e 
Anglija mange vičinde. Me dav duma a jov maškar o kher ričinel, Pavl'o, na hoj fejs, hoj les šundžom. Ča 
hmm a kavka 
P: les 
J: Akana me, mamo, avav pale andre kuchiňa, phenav leske 
V :nane stolkocis la Zuzkake? 
J: Na, dža, beš tuke kodoj. 
P: A v arde, Zuzka, adaj beš kavka paš ma. 
J: Avav andre kuchiňa 
Z: beš 
K:_ 
P: A v arde, Kača, beš paš ma 
J: Akana me phenav, mamo, kavka: "Romanku, so hin tute?". Ajov furt pre ma dikhel, labarav elektrika, 
furt pre ma dikhel a o muj mange pale na del. 
V: Zamamuňinde 
J: a man marel, man marelle paplanoha a me kavka man lestar braňinav. Chudav leskro paplanos andro 
musa, džav ke leste, mukav leske jekh rana. 
?: Lačhes 
J: Ajov prekerdžas pes kavka, phenel mange, s'oda? 
P: Lačhes 
J: Phenav, av arde.Lav, thovav leske perňica paš- pale tel o šerand, paplanos_ pale pre leste učharav a 
jov dikhel , al'e imar _pro jakha dikhelas. 
P: Šun! -
J: Ča hoj duma našťik delas 
P: Zamamuňinde les 
J: No a me zalabardžom elektrika, bo dikh. Dičhol mange svetlo? 
P:Hi 
V:Hi 
J: a jov maškar o kher pes marel. 
P: Zamuňinde les 
V: marlas pes varekaha 
J: Akana nie, avav andre kuchiňa,jov man marelle paplanoha 
V:_ pes marlas, leha pes marnas. 
J: Na ča man, al'e me kodej terdžuvavas, he ke ma avlas, he kadej delas, he kadej delas, švadzi delas la 
paplanoha. 
V: Zuzko, ča me del duma, dikheha me so tuke dava duma, hi 
J: A imar __ čhindžom les pašo kan_ 
K:Mmhhmm 
V: Al'e oda kada skutočno čačipen 
P: Ake šun. Zuzko 
J: Ada hin mamuna,_upre mamulinde 
Z: Mek Verona. 
V: Sarmul'as 
P: Ča me del duma 
V: le dadeskro bratrincos a imar leskri pheň le dadeskri pheň mul'as sigeder. Imar joj has andre phuv 
kaj se pandž čhon abo šov čhon le dadeskri pheň. No ale dadeskro bratrincos mul'as pallate až šove 
čhonenca. Amen bešahas ko Vl'acha. Ta amen avl'am adaj, pervo adaj avl'am ho dad, ho dad he daj. No a 
peršo khere džahas ko Vl'acha, ko Vl'acha. No a kadaj sar o mostos, sar ko Vl'acha, sar o križos 
Z: Hmm 
V: sar phirel ko Vl'acha peršo a kodoj o mostos. Kavka dičhil'as, Zuzko, poslancici. 
Z: Poslancici? 
V: Šun! Aj se parne gadora pre lende bare. Bare gada parne. Kole brinkača andro meňa te brinkimen o 
meňa kavka brinkimen o meňa. 
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?:. ___ .,...- džan avri! 
V: Normalňe sar guruvňen, sar guruvňen kole zvončeki andro meňa hin. Avka len, are normalňe dikh , 
Zuzko, kaj se dešet abo dvacet sar telal o mostos avri aven. Šun. Ajekh po graj, po graj. Graj normalnes 
baro a parno gad baro pre leste, oda lačho murš. A ča kavka leske kada dikhram, are o šero leske vobec 
na dikhram. Telal o mostos pervo kole poslancici avle avri das kaj se dvacet. A amen ko vracha džahas 
peršo, al'e oda po mišto džene džahas. 
P: Oda vijavisariras __ 
V: Vijavisarira a furt pes oda vijavisarol. 
P: Mukodoj 
V: Oda dakedi peršo, avrom telal o most a normalňes amen zastavindžam amen sar o križos 
odoj, are o dad has godžaver he daj godžaver has. O dad pre peste križos čhindžas, raz dav pes amen 
modlindžam paš o - paš o križos, paš o somnakuno Deloro, o dad. Mek ča amen kamahas andre 
_zatačka te džal kijo mostos a imar jon telal o mostos avri, are he le grajeha, he le p _ le grajeha. 
Normalnes kalo graj kajso čokoladovo graj a u po graj bešel tiž andro parno plašťos, koda parno gad pre 
leste. A he jov a vel pro graj, prvo poslanci. Pavro, amen_, o dad amen avka _ čhajora ciknorore mek 
sa, mek ciknore. Kavka amen andre kopa zaliras o dad savore, e daj savoren he kijo Deloro amen 
modlinahas. Čhinždas pre peste kerestos he modlinžas he zaba- he zakošras. Zakošras, normalnes pale 
tel o mostos, pale tel o mostos gele. 
Z: A sar zakošPas? 
V: Avka zabasindžas kijo somnakuno Deloro. 
Z:Mmhhmm 
V: Na kamav te phenel, bo te na kerav_JJre mande hriechos. Ko somnakuno Deloro zabasindžas, 
zakošras, avka našlile pale tel o mostos tele. Are dikh_, Zuzko, sar imar has. 
V: Prastanas 
Z: A s- jo- jon has kavka cikne? 
V: kavka ciknorore, kavka ciknore, are aj se pame pro muja. Ži akana mange andal o jakha. Aj se parne, 
Pavro, aj se thule 
P: na pametinav 
V: Kole brinkača andro meňa. 
P: Me na dikhrom, na, Veron? 
V: Cikňorori, ta so tu, e daj me- me mek pametinav me kada. Man ispidavas 
P: Me na pametinav 
Z: A poslancici oda so, hoj? 
V: Me imar pal o Lacis phiravas. 
Z: O poslancos hin smrtka, na? 
V: Hi, oda kole poslanca, kole trpazlika či sar pes oda vičinel. 
Z: Hi, a soske jon zjavinen pes? 
V: Telal o mostos, odoj- odoj varesave _či koda prepadlisko has odoj 
P: Prepadliskos has kodoj varesavo, sako den duma, hoj kodoj has prepadliskos. 
V: Odoj has prepadňiskos. 
K: S'oda prepadňiskos? 
P: So mek varekana, so_ oda so mek pes 
V: Prepadňinde vareso andre ph u v 
P: prepadňindžas, so mek andre phuv gele. So mek ačhiras e pamatka. Kadaj tiž sar džas pre- ko Novej 
Sis pre koda baro bar 
K: Hi 
P: ta he kadaj has, kadaj, dikhes, andre škola tiž 
K: Hmm 
P: has kaj akana o- e luka a tele sar e- džas ko- andro- pašo urad 
Z: Hmm 
P: kodoj paš o viboris upre. Oda odoj has tiž prepadňiskos. Krara odoj has kaj se veci. Oda mek varekana, 
jajajaj. (pokračuje v povídání s Káčou, nesrozumitelné) 
V: Džas khere ko vracha, šun, are imar paris amen o dad savore, savoren amen andre kopa, e daj o dad. 
Amen kavka o čhaja, o dad, o dad chudel amen vastestar amen maškara! o čhave, o dad, e daj pro agor a 
amen maškara! džas, akana džas peršo, džas, džas khere palla da šunas, hoj imar le dadeskri pheň 
muras. 
Z: Hmm, možno vaš oda. 
V: No tak amen, šun. Avas, džas, kamas_ko, ko bačis či o Voraris le dadeskro bratincos muras a imar 
e pheň-le dadeskri pheň imar andre phuv. Džas, kamas_ te dikhelles upre, na. oda bratincos dadeske 
ba- sar bačis. Gejram, džás te dikhel a e motorka Potradžatar, na o vrachatar ke Potradža džalas e 
motorka. A normalňes dikhel o dad, sar andal e budka avelleskri pheň avri ke leste. 
P: Na, o dad. Margita 
V: No, ho dad. Hem o dad amenca ča avelas. 
P: O dad amenca avelas? 
V: Andre koča ispidelas 
P: 
V: Le Mirkušik has andre koča. 
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P: LeMirkus 
V: O Mirkus, amaro 
P: Nalačhes phenes tu, phenav me, šun. Mufas o krestňis. 
V: Oda krestňis dadeskro 
P: Le Toniskro dad, prindžares le Tonis? So koda rom, so akana ke mande bešelas 
V: Ke Margita 
P: E Margita, e pheň. Na prindžares le Tonis. 
V: OPeťo 
P: E Petra les prindžarel. o Peťo, le Peťo. Tiž na prindžares? 
Z: Me na džanav, možno hi, al'e 
P: Sikhavava tuke les 
Z:Hi 
P: tak amen na bešahas adaj o Vfachatar amen bešás či Vilbachate, o Vfachate. A e motorka murdarždas 
mire bačis, le krestňis, leskere dades, le Tonisk_ šougoris_. 
V: oda na motorka! Po graja 
P: Motorka andre leste buchindžas, Veron 
V: Jov le grajenca avel,jov kerlas buči 
P: No afe jov kerlas furt gadženge pro sadzimenki o grufi avri 
V: o grufi 
P: kidelas le grajenca 
V: graje- grajenca 
P: a motorka andre leste buchindžas, andre miro bačis e motorka. Pro than ačhifas murdardo. Tatarko. 
O gadžo o Vfachatar les murdardžas. No a amenge avifa te phenel, šun! Amenge avifas te phenel, avfas 
amenge te phenel, hoj murdarde les e motorka. O gadžo, jekh gadžo avifas te phenel. Pačan, le dadeske 
phendžas: ,,Pačan, __ tam jak s a ide do Žehry 
V:Hi 
P: tam zabil jeden z tadi zo Vlach še vola Tatarko, on do šmrci zabil Vašeho tam, leží tam pri pri kop i a 
tam sú dva chlapci malí pri nemu ". 
Z: Hmm 
P: No amen gejfam savore, imar denašfam, na, šun.Džanes, kaj hin e staňica, kadej e budka ko Vfacha? 
Z: Hmm. Hi, džanav 
P: sar džas la štrekaha, ta koj a budka. No, odoj elektrika labol kavka sar akana. 
Z: Hmm 
P: A e Margita miri pheň dikhfas, sar imar 
V: 
P: avelas avri mri dadeskri pheň, so mufas e Verona 
V: andal e motorka 
P: e Verona, oda na has motorka. Odej aj si budka a odej elektrika, joj gejfas andre 
V:_akurat mašina avla džalas 
P: Na, Veron, na! Na, nalačhes phenes. Joj džalas 
V:Hi 
P: kavka, dikh, sar džalas. Me dikhfom, sar phirel. Oda imar bari čhajori somas. 
V: pro bokos 
P: Imar bari čhajori somas. A lake šafolka avka, dikh, pro phike čhide. Te n'avel mange andro suno, 
kerava? 
V: No aso 
P: 
Z: A so? So? 
P: Me darav te sikhavel kavka. 
Z: Al'e? So? 
P: Šafolka khosno 
Z: Hmm 
P: baro kavka __ kenca, čhido lake kavka, dikh, pro phike. 
J: Afe joj hučel, so te avla tuke andro suno! 
Z: Hi 
P: me na phenav 
J: __ so tuke šaj avel andro suno, sar mišlines? 
P: Ta hoj po mišfi, bo darav pre kaj se pale povedať. Jasňes la dikhfom, čačipen hin kada, oda nane 
ciganstvo kada. 
V: Hem la dikhl'a, čačipen _ pre late--::--:-----:-
J: Me rozuminav a te bi sikhavehas, ta sikhavlas bi tuke pes? 
P: no tak, so me džanav. Al'e na mišlinava pro khosno, bo me darav kaj se vecendar, afe dičha kavka 
phirlas. Dikh ake! Kavka dičha. Kava džalas, terdžil'as 
V: pro boko s phirel mulo 
J: Kavka mulo phirel 
P: Šun, hi a zaterdžifas. A mri pheň phenel kavka: "dado, andre džavas andre budka džalas e Haňa". 
jekh romňi le Šufakoskri, leskri, so mufas e Verona, le dadeskri pheň. 
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K:mmhhmm 
V: A pritomjoj _Je dadeskri pheň 
P: A šun,jekh romňi Korri, oda Ia vičinenas Haňo, šlepa Haňa, rozumines? 
K: Hmm 
P: Phenel, e šlepa Haňa, e Kori džalas, phenel, ke- andre budka. Le Šufakoskri pheň a oda Ia Vero- Je 
Šul'akoskri, so Ia- Je dadeskre- Je dadeha dživelas. Koj a romňi, ča šun, ta džalas. 
J: (smích) 
P: Akana amen na pačahas, amen na pačahas Iake. 

J:--;c-:c."-----::-
P: Ciča, Jana, trival čiča. Na_ 
J: Zuzka 
Z~unav 
P: Trival vičindžas, čiča, vičindžas trival kavka. Phenel: " Ko hin andre buda 
V: m'avel avri 
P: m'avel avri". Pervi raz ňič 
V: dujtovar 
P: dujtovar, tritovar 
J: avl'a 
P: avl'a andal e budka 
V: al'e imar jov __ pre late 
P: Al'e blizko, blizko, blizko, blizko, blizko. Kavka sar akana joj manca. E Mu]l, e bibi 
Z: A s- imar keci has muPi? 
V: Das kaj se šov čhon abo efta čhon andre phuv 
P. Andre phuv has, ča šun. Al'e imar blizko kavka dičha blizko a te na phundravel o- e gadži o bloka, so 
paš e budka bešel. 
V: nalačhes phenel 
P:Ho? 
V: Jov Ia chudl'as 
P: Joja, Verona 
V: prava musaha, duvar te chudell'ava musaha, jov Ia normalnes chudel andro vas 
Z: O muPi? 
P: Jov Ia na chudl'as, šun. 
V: O dad, o dad Ia chudl' a 
P: a, jov Ia na chudl'as. O dad o vas vobec pre late na thodžas 
V: na, na __ kamelas te džal, al'e imar joj pes odcirdl'as. 
P: E gadži vičindžas: "Pačan, nechodte ku ne}, nechodte ku ne}, ry kde ju ulapite, ry zomrete, 
dorazspadnete, zomrete pan Pačan, neulapte ju, neulapte ju" 
V: Imar o dad Ia džalas te chudel 
P: No al'e imar amen o čhave, pametinav man, Veron, amen o čhave, o Mirkus has ciknoro, koda so 
mul'as, andre koča 
Z: Hmm 
P: les avri visardžam Ia daha andre koča he vičinahas, kvičinahas. Až o gadže avile avri, až o gadže 
phundrade o bloki." Pan Pačan, so to, so tol!?? Ne idte ku ne}, nie, nie! To Verona, to Verona, to mrtva. 
Vy kde ju ulapitce, ry kde }u na nu date ruku, ona zom- ry zomrete doraz!". Amen Je- Je dadeha Je 
čhavenca.-=----=--
V: cirdl'a les pale e Margita amari 
P: andre phuv he pejl'am. __ 
V: pale Je dades cirdl'am 
Z: Hmmm 
V: Chvatindžam leske kadaj palal a cirdl'am les pale, bo te jov Ia, o dad, kim ke late džalas 
(Ve stejnou chvíli Pavl'a mluví ke Káče) P: ___ a kada hin skutečnos čačipen_ 
V: ajov pre late imar oda džanelas, hoj _mules kameJ te chudel. Ajov Ia chudl'ahas. 
P: __ mulo phirel. phirel mulo. 
K: phirel 
V: O dad, al'e pritom amen e gadži e bloka phuterdžas a chudl'as te vičinel, chudl'as po gadžikanes te de! 
duma, hoj te na Ia chudel, bo merla o dad. 
Z: Hmm 
V: No amen chavtindžam_, prastandžil'am, b'oda na samas dur Je dadestar. Chvatindžam, cirdl'am les 
palal. Imar akor pr'oda časos e motorka avl'as imar __ _ 
Z: U joj zjavindža vaš oda hoj mu muPa 
V: oj a hodzina trafindžam ajoj džalas te dikhel koles so mul'a. 
Z: Aha 
V: b'oda napriklad akana te vareko merel e fajta sa pes jekhvar andre jekh_sa džan kijo ko oda mulo. 
Ajon les virovňinen, avri prikeren les, sar majinel andre mochto te pašl'ol, sa. O mule, o mule, e fajta Ia 
rodzina. Sa džan te richtinel, te prikerel, na. 
Z: Ta he o džene so imar mule hine 
V: so mule hine 
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Z: ta he jon phiren te dikhel pro aver, so mulo, 
V: hi,so merel, hi. 
P: Ta me aňi na džav te dikhel. 
V: Napriklad pre fajta, napriklad no merel tuke la fajatar vareko, hi 
Z: Hmm 
V: no a akana hinke merel vareko fajtatar. No tak imar ole fajta so mule, 
J: navšťivinen 
V: imar s a džan les te navšťivinel, les te prikerel, te_nel, sa, sa, savoro sa. 
Z: A jon phiren te navšťivinelles, kana im- mek jon jov nane 
?:mulo 
Z: parumen. 
V: Sar kinozinel, mek ča kamel- kamel te merel, imar phiren ke leste. Phiren ke leste fajta. __ bo imar 
jon džanen. 
J: S ar leskero časos avel, Zuzko, akor les navšťivinen ole mules 
V: He sar kinozinel, sar imar kinozinel, 
J:Noo 
V: sar imar mulo hino. Imar nane leske andro dživipen but. Imar e fajta džan les te dikhel. O mulo pašal 
peste tradel, kerelle vasteha, tradel. Oda soske tradelles? Hoj te na džal ke leste, na? 
P: A kada sa sa sa hin čačipen, so tuke dava akana duma sa sa sa sa čačipen. Hfincovcatar jekh gadži 
mange bikendžas duj stolki. 
Z: Imar šundžom, hoj joj phirelas pal tumende a kamlas pale, na? 
P: O stolki, o gadžo, šun. Pre jeparat, duj ori, pol trecej, Veron, normalňe džavas andro paluno, normalňe 
šunavas. 
J: Hi 
P: Šun, sar džalas, Veron! Halasinelas pes, upre man uštavelas, Jana, halasinelas pes. Ušťavas upre, 
džavas andre koj a izba, džavas pre bloka __ sa čačipen dav duma. Dikh me, phenav, ňiko. So pes_ o 
Roma halasinen he maren pes. Džavas, Veron, pale te pašfol. Sovavas, 
?: pale 
P: Veron, kavka. Indra pre mande. 
Smích 

P: Indra, indra, indra pre mande has_. Afe šun sar dopejfom kija, Veron. Duj kurke ___ duj kurke 
__ kada mange andro kher pes ačhifa. Phenav, Marijo miri, phenav, s'oda kada šaj avel. Avri ňiko pro 
pfaci a me na darav. Me na darav te mindžar jekh ora, pol druhej avri džav, me džav avri. 

Příloha č.8: 9.2. 2005 Bystrany 
Konzultantka: Kori (z Letanovců) (K) (55 let), 
Další přítomní: Marga Šándorová (30 let), Martin Kandrač (MK), později přichází Jana Kandračová (J)
manželka Marcina 
Tazatel: Zuzana Znamenáčková (Z) 
Nahrávku přepsala Zuzana Znamenáčková 

Z: Me bi kamavas tumendar phučel sar pes lel vera abo sar tumen den veri? 
K: Imar phendžom akor.Ta so pal kada ..... No amen kajci džene sam akanak andro kher. Te našfola 
varekaske o love vaj kajso vareso, ta napriklad tu vaj me mange šaj mišlinav, hoj o džene has andro kher 
a našfifas ča akor sar o džene andro kher avile. 
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Z:Mmhhmm 
K: No a me potrebinava ole manušes, hoj te delles vera, hoj či na dikhras či na vazdras či na lifas oda 
dženo. No ta kada vera hin. 
Z: A sar- sar pes den vera? 
K: No so lav, džal ko obrazis, solacharel, hoj na liras, na dikhras a ňektore pes priznajinel, hoj na džal 
pre vera, bo liras. 
Z: A často tumen den veri? 
K:He. 
Z: Sako čhon? 
K: Na. Predžal he but berš. Duj berš, trin berš, sar pes te vareso ačhol pre Virbacha, džanes? Pre 
Virbacha, hoj no napriklad te čorel varekaske he našrol, avel pal mande oj a romňi, thovel mange fejs 
džungafi vera, hoj te dav ole dženes vera, bo mišlinel pre leste, bo has ke late, hoj lifas Iake o love vaj 
kajso vareso, no. 
Z: A sar jon len veri abo so- so jon našťi te kerel •• 
K: Ta ňektoreske padňinel vera a ňektoreske na padňinel vera. Mire romes tiž ehas deš berš, chudelas les 
a ča le phraleske vera thodžas, hoj či hin les par enka khere a jov has koro mato, jov na džanelas, hoj hin 
par enka. Ajov phendžas, kaj hin. No are jov na has imar ke mri daj napriklad. Amen bešahas ke 
Tresedna. No a leskeri phrallestar fejs džungafi vera thodžas, hoj či hin khere par enka les. 
Z: Hmm 
K: No akanak me džav pre navšťeva ke tute, ta me džanav či hin tut par enka? __ džanav či hin 
par enka? No a leskeri phral pre leste thodžas vera či hin par enka. No phendžas, kaj hi. No a imar na has 
par enka. Ča ajci so avras andro kher imar pre leste vera pejras, bona has par enka. Oda kada hin vera 
Z: Hmm 
K: a inakšeder ňič. 
Z: A me šundžom, hoj o manuša so- so džan te lel vera ta na majinenas tosara te ... 
K: ... te chal, cigaretra he te pijella cigaretra ta kalestar solacharel, hoj na poučinel pre ňikaste, are koda 
či §Q_pijras e cigaretra, hoj na poručinel pre ňikaste, sa pre peste lel. Ňektoreske padňinel, ňektoreske na 
padňinel adaj e vera. 
Z: Hmm a sar les napadňinel e vera? Len napadňinel 
K: Me na džanav kada, dikhes tuke te phenel ime- imar peďešat peť roki mange hin, no are me imar 
kada, andre kada našťik pochopinav. 
Z: Hmm 
K:Varekaskro, o romano zvikos hin kada, hoj vareko phenel: no varekaske padňinel, varekaske na 
padňinel. 

Z: Hmm 
K: Adaj but Roma imar vera lile. Automata na bavinena a ča sa pal mande phiren a bavinen automata, 
are so len kerel o somnakuno Deloro? Bo jon le somnakune Deles tajinde paš o obrazis, napriklad leskeri 
romňi žadinel man a rakinel pre mande vera, hoj me les te del vera a sar na priklad lakre romes. 
Z:mmm 
K: No tak avel pal mande, daha- deha les vera, phenav __ kada he kada nane, deha les vera, bo bavinel 
automatos, but love prehrajinel. Me lenge phenav, tule Devles tajineha, o Dei tut paš automatos tajinela, 
ňigda na vihrajineha. Te bi avehas spravo- spravodlivo paš o automatos, na prehraj- na les vera, ta bi 
vihrajinehas. No are oda lel solach- solacharel paš oda obrazis, tajinelle Devles, o Devleske na doterinel. 
Z: Hmm 
K:No 
Z: A ke- keci berš tumen den veri? 
K: lmar but berš, terňipnastar. 
Z: Terňipnastar. A kaj tumen dikhlan- dikhPan peršovar, hoj, sar te del veri? Abo ko-ko tumen 
sikhadžas? 
K: Ňebožka mri daj. 
Z: Tumari daj. A joj kaj bešelas? 
K: Letanovca. 
Z: Letanovca 
K: Jon bavinenas koda kinos, te pametinen, na džanav či sanas odoj. So koj a, sar oda Iake ... Žigarova. 
So avka, so murdarde kodoj, so bavinenas koda kinos vaj pol roka bavinenas, jepaš berš. No ta bavinenas 
koda kinos, no are me na džanav, imar mri daj muras. Ta hin aj se džuvra mek, so den vera ke Letanovca. 
Hin, mek dživen kaj se phureder džuvra pal o šesdešat peť, pal o šedmdešat peť roki, ta mekjon den veri 
kajte vareso pes ačhol ajon. Ta me na džanav, hoj s'oda. Adaj imar but vera life. Te ole manušes chudel 
napriklad pharava pre leste oda gad, so hin pre leste čao gad, cholov na musaj. Čao gad, lav karfin, 
čokanos a lidžav pal o ... dikhes, oda na šmejinav avri te phenel, na phenav, na phenav tuke kada. Na 
šmejinav tuke kada te phenel avri, 
Z:Mmhmm. 
K: oda nalačhes. 
K: Oda ča majinav me korkori te džanel kalestar. Račik lidžav het oda vecos dur, kada tuke šaj phenav, 
lidžav dur, kaj me džanav. 
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Z:Mmhhm 
K: Man del, hoj te lidžav a preačholles. Adaj jekhe romes leskre- lakre bibakre, le Marcinoskre, la 
Irenakro Emilis chudelas fejs. No a odoj has upreder petnact murša les chudenas, na denas leske ňiko 
rada, gejl'om me korkori, gejl'om me korkori andre, kerdžom leske, preačhil'a les, ta kavka man počindža, 
andro baripen na džanelas, kaj te džal. A na denas leske murša rada, petnact murša has_· ko Macejis 
save murša a ňiko leske rada na delas a me leske diňom kada korkori. 
Z:Mmhhmm 
K: Te na ča muken les, len palleste tel o gad a me les kerava, mek džava het. No kim avl'om pale, imar 
le romes preačhil'a. No imar pal'is ňič leste nane ži adadžives. No ta kada hin vera. 
Z: A te varekas- varekas chudel vera ta pal'is kada dženo čhivkerel abo s-? 
K:He 
Z: Čhivkerel. Sar has zachvati-
K: Napriklad, narvinel tuha, ňektore- ňektores hin nervove, ňektores hin kaj se fejs, no hoj čhivkerelleha. 
Na has či peske rada del korkoro. Napriklad te bi murdarlas le dženen andro kher. 
Z: Hmm 
K: No ta džav, chuden o murša, peken les andre phuv, no h'avka chuč- čhivkerelle muršen, le manušen 
pal peste, b' oda pf, pf, lačhe manuša leha buč i keren, oda na korkoro. 
Z: A me šundžom, hoj kada dženo dikhel pre lol'i far ba ta •.. 
K: ... Napriklad te ole manušes chudel ta jov na šmejinel kajso lolo te dikhel, bo napriklad jov phenel, 
kaj pre kada lolo hino beng, hoj beng a jov na kamel kada te dikhel sar chudel e vera a napriklad a na 
šmejinel kajso lolo te dikhel, 
Z:Mmhhmm 
K: bo bi chvatinelas les a bi danderlas les avri. 
Z: Te varekas hin vareso andro muj, te- kana lel vera, ta e vera na plačinel- na plaťinel abo sar? 
K: No lel he kolestar vera. 
Z: Kašt. Te hin varekas o kašt andro muj? 
K: No lel he kolestar vera. No al'e me na džanav sar adaj. Dikhes ke Letanovca te bi džahas manušes 
vera, ta takoj hin les e vera. 
Z:Mmhhmm 
K: Me na džanav, hoj sar oda, al'e adaj but džene imar lile vera le automatendar na bavinena kajso 
vareso, al'e ča koda hgj_prehrajinen ole love, so lile vera, hoj na bavinela automatos, ta sa ake kada, o 
Motki prehajindžas šeďem sto korun, 
Z: Hmm 
K: bo tiž vera lil'as, hoj na bajinela, prehrajindža šeďem sto kurun a kavka narvindžas la romňaha, hoj 
denašl'as pro Čechi. Oda kaj se manušes pokoj a yal'is nane. No. So al'e tuke dava duma? Ča kada? A so 
jon kaj se mek kale temore, so jon predžiďile? Nič. 
Z: A tumen san tiž Letanovcatar? 
K:He 
Z: A tumen gejl'an adaj romeste? 
K: He. Mete džava- Mete džanav, ta me na avav adaj ňigda v životce. Mange has fajnes odoj. 
M: smích Oke imar šišitno. 
K: O ke ča elektrika nane. 
M: smích 
K: Khere ke amende elektirki nane. Džanen. Dža het. 
Pauza 
Z: A ča tumen den veri Vil'bachate abo he vareko aver? 
?: O Marcinos. 
K: Ta he kaj a Karolina, jekh dženo delas, al'e delas naopak, ča pre peste. 
Z: Sar naopak? 
K:Obu 
M: Jaaaj 
?: __ ko Marcinos 
K: lmar mul'as. Imar mul'as kada rom so delas, al'e jekh romňi tiž Karolina del, ta me na džanav, me mek 
la na šundžom, hoj sar del vera. 
M: Joj avka vera na lel sar tu, oda te bi dikhehas sar vera del ta o bala tuke terdžol. 
K: Prindžares le Kales? 
Z: Kales? Saves? 
K: So upre, so le Bobkenca dživlas, la Ivetaha. 
Z: Hi. 
K: No. Dikhl'al savo kher has les? Jov avka vera lil'as. Me les vobec na kamás vera te del. Pal mande 
avil'as leskeri daj. Avka man prosindžas, hoj ča te dav les, bo but love prehrajinelas te sas Moniki love, 
darmo duj dženen čhave les na has, al'e jov has barvalo. Jov kole love sar gejl'as pro automatos, __ o 
kheroro palal cindžas, so peske budindžas o kheroro palal. Al'e kole love sa preker- prekerdžas pro 
automatos, so bavinelas. Sar lil'as vera la čhuraha, avka balaginelas, ta ča jov jeďiňe ačhil'as po 
pamiatkos. Sar pijelas, h'avlas mato, les na has buči. Ča la romňaha andro kher. 
Z: Hmm 
K: Le khereha. Sa phagerlas andro kher, čhingerlas pes. Až avri diliňal'il'as. A kavka vera lil'as. 
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Z: Hmm 
K: No mange he Ivet andre jakha, he leskri daj, hoj kavka vera lifas. Akor pes leske ačhil'as kada. Akana 
nane adaj, al'e gejl'as het. Andre Anglija. 
Z: Andre Anglija hino? 
K: Ta aver romňi hin les. Ňechtoreske, phenav tuke, ňechtoreske padňinel vera, ňechtoreske na padňinel 
vera. Avka perel, hoj momentalňe les chudel, soča lel vera. Perla duj vaj trin hodzini džal varekaj a 
predžal oda he but berš kim pr'oda manuš perla oj a vera. 
MK: Margit, a te lel ... abo sar akana phenes savo kada hin tut ake čačo, kavka sar lel ake vera te leha na 
čhivekerel, ta o Kalo odlil'as vera, hoj leha na čhivkerla pre kada kerla, ta jov pes korkoro čhingerel? He 

avka -:-=:-:--"--,--
K: Hi. Phuč Je Bobkendar. Hi, čhingerel pes. Jov lifas la čhuraha vera. Me les avka vera diňom. Ka
Kalo, me tut kaj si džungali vera na dav, sar tu kames! Phenel, hi, deha man džungali vera. Hoj e čhuri 
leste andro vas. A sar phendžom, hoj les vera, Kalo, odes tut, ta džanes sar, na? 
MK: Hi 
K: No, jov lifas vera, al'e kala čhuraha korkoro tut čhingereha. Ta na kameha tut, hoj te chudel tut e vera. 
Tuha na čhivkerla, al'e tu tut balagineha la čhuraha, hoj čhingereha tut korkoro. Avka has čačipen. 
M:Mmhhmm 
K: Hoj čhingerlas pes korkoro. 
?: No a soske, Marcin, tut šaj chudel, man našťik chudel? 
K: No. A kada skutečnones, kavka vera lil'as. 
Z:Hmmm 
K: A mek kaj lifas? Tele paš e bitovka. 
?: He, soske tut chudel a man šaj na chudel. More, soske? __ 
K: So tuke buter duma dava. Nane man so tuke duma te de! butereha. 
Pauza 
K: Le aj si vera, hoj ten 'avel tute ňič me dospeleste dikhavas. Kalo mek kaj si džungali vera pal tu, na 
dolikereha, me džanav, hoj tumende nane lačhi natura. Phenel: "na, mek kala čhuraha, choc man tena 
chudela, al'e kala čhuraha man čhingerava furt." A sar lifas vera Ia čhuraha, avka pes čhingerel. A te na 
mange pačas, phuč Ia Ivetatar či lil'as la čhuraha vera, hoj sar pre leste perla vera ta Ia čhuraha pes 
čhingerla. Sar džaha ke Iveta, ke late te džala e Iveta, ta phuč la Ivetatar. Le- joj ži akana Je romeha na 
dživel bij a! kada. bij a! kada pes rozgele. Ake Jana. 
Pauza 
Z: Tumari daj tiž di- diňas veri? 
K: kýve, že ano 
Z: A but džene Letanovcete- Letanovcate čirla denas veri abo ča jekh abo duj? 
K: Keci Je dženen chudelas le dženen fejs. Napriklad lelas vera imar aver džives pre leste vera perelas. 

Khere te- khere- khere k'amende te košl'alas hoj paňi te na pij es ke- ke Romňate, te gejl'alas paňi te pije! 
he pej- pejl'ahas pre tute oj a hodzina e vera tut chudl'ahas. 
Pauza 
K: .. te merel. Manuš te merel, hin paš leste straž, ovaruvinen les trin džives. Al'e akana na. 
Z: S'oda traž? Straž? 
K: hoj stražinen 
Z: hoj vartinen 
K: hoj vartinelles, no. Trin džives!l, al'e imar akana na vartinen, bo ... 
Z: ... dom smutku. 
K: Hi, koda hin lenge kerdo. Predtim varekana sar na has, ta stražinenas. 
J: More, 
K: Lidžanas, parunenas les, 
J: Zuzko, 
K:avehas khere, kerehas oJe pohrebini. Kerehas oJe pohrebini oJe manušeske, so has tut so te delle 
manušen, chanas. Pal oda skamind- klobasici, maroro, paňori, pal'enkica, mol'ori. Odchanas, 
zabavinenas rum,. džanas het peske sako khere. Kavka savoro has. Roves, vikladines, abo napriklad o rom 
tuke te merel, ačhen tuke o čhave, vikladines, roves pre muleste, hoj ačhile tuke o čhave, ko len likerla, 
ko len te cha! dela ... a buter ňič. 
Z: A le- le mules var- vartinenas murša he džuvl'a abo ča o ? 
K: O murša. O džuvl'a na. 
Z: džuvl'a na 
K: Ta džanas kavka postupňe te dikhel h'o džuvl'a, o murša sar imar urdo has oda manuš, modlinenas 
pes paš leste, kemas les. Sako ko džalas, mangelas pes lestar avri, rovnas pre leste. 
Z: A sar- a tumen dikhl'an mulo. 
K: He, al'e akana bi na džás te dikhel. Na kamás akana Je manušes te dikhel, mules. Radši kajso vareso te 
dikhel, sar imar mules na. Sas mange _pal mri daj. Miro phral mul'as jedenacteho andro dzeviati 
mešiac a mri daj mul'as momentalňe pal- paš- paš- paš leste, sar majindžam les te parunel. __ 
trinacteho, ta vaš o trin džives. O phral, e daj. No ta vedl'a kada_. No napriklad te saJ nasval'i pro jilo, 
kajso vareso džas te dikhel, perel tele manuš, miri daj tiž kavka tele pejl'as a joj upre na ušťil'as so pre 
čhavo dikhl'as. Odej mindžar momentalňe ačhil'as. No al'e ňič. Ta so mulo?_ peske pokoj, ňič les na 
dukhal. 
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Z: Tet- tumenge v-varekaj zj- zjavinel o mulo •.• 
M: ... sikhavel pes 
Z: Sikhavel pes 
J :_ pe sikhavel 
K: Ta so mulo pes tuke sikhavel ta- ta navšťivinel. 
Z: A sar dičhol? 
?: šukar. 
J: Na, o muj na dikhes, ňič. 
Z: O muj na dikhav? 
K:Na. 
J: Ča o hala, kavka o hala bi dikhehas,maškar __ al'e o muj na. 
K: Napriklad sar hororis 
J: Hi. 
K:_ o mulo vizerinel, sar hororis. Avka mulo vizerinel. No ča kaj a e podoba sar dživelas oda manuš, 
avel tut te navšťivinel mulo,oda ča- ča e pod podoba ... 
J: ... postava 
K: Leskeri postava, leskeri podoba. 
Z: A del duma? 
K:Na 
J:Na. 
Z:Na 
K: Na. _mulo na del ňigda v životce duma. 
Z: Me šundžom, hoj varekana vakerel pre visa vareso? 
M:Hmm. 
?: A tu na dikhl'al, Zuzko, mules? 
Pauza 
K: Kada džanel 
?: 

tu na dikhl'al? Hi? 

J: Avl'om andal o veš. Me andal o veš, somas nasval'i. No a me, mek ča avl'om khere, thodžom tele 
zajda, imar me man o šil avri marlas.Phenav, ker mange more o than, džav te pašl' ol. Kerdžas man o than, 
gejl'om te pašl' ol. A kavka kodarig pašl'uvav a kodoj predal o bloka dikhav pre chodba. Kodoj calo. 
Phenav: More, dža oke pre chodba vareko. 
MK: Dživese? 
J: Raťi. 
K: Šaj gejl'al __ 
J: A me dikh, Kori, me o muj na dikhl'om ča kavka jepaš sera. 
Z: Pro bokos. 
J: Al'e o muj dikhl'om, e podobala babakri. Rozumines? Sar kurnate hala. Phenav: K'oda kodoj pre 
chodba pal o zavjesos, phenav, dža more, čoren o kašta. Džal jov, o Romankus, džal kadaj, phenel, nane 
ňiko. A pre ma, Kori, kavka normalňe sar dikhelas, me pre leste dikhavas, al'e hoj ča na avka le mujeha 
__ nakh le bokoha, kavka pal o zavesi dikhelas ... 
K: ... Hem mulo pro bokos terdžol h'avka kija tute __ ... 
J: ... a me leske phenav: "Dža, Marcin, oke pre chodba pal o zavesi odoj jon, phenav, čoren o kašta, 
phenav, dikh oke, dikh oke, dikhel pro kašta sar dilino." Normalňe gejl'a o Romankus, phenel, ňiko. Imar 
o zavesi kavka ži upre mange a me mek dikhl'om o fialove zavesi, man hin pre chodba, dikhav ži kavka 
upre ži tele. Pal oda dikhav imar me suno la babaha andre gombina, bare hala, imar joj pal ma tele lil'as e 
dukh. Nasval'i somas, imar sar la dikhl'om, džavas laha suno, imar normalňe aňi horučki man na has
ňič. Lil'as pal ma tele dukh. 
(Ve stejnou chvíli)K: Me paltajsaskro- me paltajsaskro __ 

K: Me paltajsaskro džul'a tiž nasval'i andro hadžos. Na kamav pre mande vera te thovel džungal'i, al'e 
paltajsaskro ušťil'om po piatej upre, sovav, phenav, more, šun man, o šil man avri marel a nasval'i s- , bo 
me nasval'i som pre kole prieduški, man hin _cko the o prieduški the o tlakos visoko, 
Z: Hmm 
K: na kamavas ko doktoris te džal. O lieki počine!, ta na džava ko doktoris akana, b • oda bednones 
kale lovenca thode avri. Šun! Me ušťil'om, labarďom mange cigaretl'a, me sar nane man cigaretl'a ta me 
som hotovo. A na has man. Phenav: "more, dža ča varekaj, dikh ko hin upre a mang mange cigaretl'ica." 
Ta bešl'om kavka andro hadžos, čhidžom pre mande di kavka e duchna, al'e kadaj palal e bunda leskeri 
tači mange pro dumo. Phenav, čhiv mange pro dumo e bunda a kadaj ži kavka e duchna. A tele na has 
man o zavesos pre bloka, ňič thodo ča hol'i bloka. A mange ňič kaj bloka. Ta kavka dikh ča džuvl'i, 
bandžardžindos pro bokos pes cirdel, al'e o grati mange šuťolas pre drota, pre šňura avri. Až kavka o 
grati, dikhča cigaret!' a , o grati čhidža a bandžardžindos tele džal. Phenav, more, ušťi ča upre, dža ča 
dikh savi džuvl'i kadarig pregejl'as. Jov urdžas pro pindre, has __ o ceplakos, no al'e kimjov cirdl'as o 
ceplakos a topanki oja džuvl'i nane. Ajov terdžol avri či na phundravela, hoj či nane džidži. Džido 
manuš, hoj či na phundravela varekaj o vudar, al'e ňikaj, ňikhaj, ňikaj na phundrade oda vudar. Ňikhaj na 
phundrade oda vudar, bo jov avri terdžolas. Phenel: "nane, čhaje, ňiko." Ta phenav, či na has vaj miri 
phen- e Marinka abo či na has miri e daj. Pre kada poražka man_ te chudel the na kavka sar akanak. 
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Ta phenen, mulo na phirel, mulo te avel te navšťivinel, no are bo khere elektrika na murdaras andre. 
Daran o čhave, na? La Ivetkakre čhave akanak khere soven. La Helenkakre čhave ta o čhavore, džanes 
sar, andro šišitno na džana avri. Ta lav lavoris lenge andre he andro muteren. No. 
Z: A sostar mu- mulo daral? 
K: Elektrikatar 
M:jag 
K: a jagatar. 
J, ?: jagatar 
K: Sar elektrika ta andre pes na dobinel, are pre bloka pes tuke sikhavel. 
J: sikhavel 
K: Tak kavka bandžardžindos džalas, kavka ake pro bokos. No are lačhi džuvri a phenel oda miri- oda 
mri daj. A me sigo savi te bičhavel, jov cirdras o ceplakos pro pindre- hibaj avri. Phenel, nane ňiko. Na 
phundravel ňikhaj o vudar. Hoj dža_ bo amen džanram hoj či možna džidži, hoj či vareko amen šledinel, 
andro kher vareso avri. Phenel, oda tri daj has. Tak phenav me dellake o Deloro, dža tuke. Mek me 
vičinav andal o kher: Dža, mamo, kodoj, kaj tut o Dei diňas, dža šukares ta na meškines, bo jekhvar suno 
laha džavas, jekhvar laha suno džavas. E leketa Iake nane lačhes phandri a čeporo chudel peske kavka 
leketa- le vasteha- hoj perellake leketa a na thodžom Iake kaj si želeno leketa krikenca, le bare 
žebenca, are aver, so joj kamelas andro mochto, hoj te uras Iake, ta na urdžam. Me Iake aver grati 
urdžom, ta pal kada manca suno džalas, no are oda ... Manušes te džas suno ta calkom les dikhes, sar 
vizerinel, 
Z: Hmm 
K: calkom, calkom les dikhes. Samek sar tuha duma del. S a čisto čačipen. Te sal nasvari, lel pal tute 
tele e dukh. Ušťes tosara upre, imar sasči. No imar. Ja jaj.Sar manuš merel imar, ta so džanel. Ca avel tut 
te navšťivinel. Are imar pal o deš berš na prindžarel tut, sar hino pal o derš berš andre phuv ma- mulo, 
imar pal o dešet roki tut na prindžarel, hoj salleske fajta. 
Pauza 
K: Ta ma pača, adaj džungalo muj, adaj džungalo muj ňiko na džanel te kerel ča sa kija mande phirel. 
Z: A sar- sar pes sas-sastaren- A sar tumen sastaren? 
K: Me čhinav andro, are musaj čisto kučori te avel. Imar he kaj si kuči so pijas paňi, bo muter pes pijel 
pre horučka. 
Z: Hmm 
K: Ta čhivav, dav čhavoreste vaj napriklad te šaj mange prebačinel Marcinos the kaj si no me vaj džuvri 
muterel čepororo. Lav ajso fajno dikhlo čisto, 
Z:Mmhhm 
K: so lava- so leste pal o muj odkerav. Dzevet razi odlav. Odginav, o muj dav šukares, lava ola koter a 
džav te čhivel tele la jarkaha. 
Z:mmhhmm 
K: Džal, imar našrol. Imar nane les. 
Z: Hmm 
K: O kana te dukhal tiž. Olejis na pomožinel me čhivav muter. 
Z: Hmm 
K: Čhivav andro kan muteroro, lav omšlagi, cin de thovav, b' oda zapal dukhal. Drejinel. Čhivav prvo, 
cirdav avri le mujeha. Le mujeha pes avri cirdel koda vzduchos, 
Z: Hmm 
K: koj a dukh. Cirdav avri, lav kole vati, čistinav, lav mute,r čhivav a lav cindo dikhlo. Zatkinav, 
phandav tato upre, imar sasto. 
Z: Hmm 
K: Me malo so phirav le čhavenca ko dochtoris. Imar mire čhave bare, are me mek ko dochtoris malo so 
džav le čhavenca. Me ča kadaj kerav. Me len sasčarav korkori andro kher andre- avri. 
Z: Me šundžom, hoj he čučakro thud šaj? 
K: Andal e čuči došav hi, hi. Are kada na pomožinel. Ča cindžares o kan. Are te čhives muteroro, b'oda 
muter hin liekos. 
Z:mmhhmm 
K: Ta čhivav muteroro čeporo, mek taťarav les te avel tato a čhivav leske. Pafis predžal. 
Z: A te dukhal o danda? 
K: No ta o danda imar musaj te džas avri te cirdel. Napriklad thoves tuke praškos, čeporo predžal. 
Likeres paňi, dukhal furt koda. 
Z: A so duhanos abo cesnikos? Tiž rakinen? 
K: No o cesnikos thoves, duhanos thoves na preačhol. Imar sar dand dukhal, imar na spomožinel aňi o 
praškos. 
Z: Hmm 
K: Ča jeďiňe les avri te cirdel. Man dukhalas na- na, Jana, 
J:No 
K: o dand a rakinavas brufen, 
J:He 
K: paralen. Joooj!! So andro kana pes čhivkerel, koda mange čhivkeravas pro dand. 
Z: Hmm 
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K: Tak calo muj mange otravindžom. Gejl'om ko dochtoris, ta phendžas mange o dochtoris, hoj so 
kerdžom, hoj otravindžom mange o muj. Akana kamel, hQi_mange na cirdel avri o dand. Phenav, hoj 
andre duma našťik likeravas avri. Duj džives. Džanl'om, hoj predžala mange. Al'e jov phendžas, imar 
musaj avri te cirdel, b'oda prechal'as mange e chev, o kirmo, džanes. Tak cirdl'as mange les avri. Imar na 
dukhalas man ňič. Imar dand musaj avri te cirdel dochotris, bo oda na sasčareha vaj tu les avri na 
cirdeha. Oda kampol ajso silavis upre sar le dochtoren a amen nane, ča običajne. 
Z: A madra? 
K: Madra. Sar te džanav te kerel kada. 
Z: A s'oda hin madra? 
K: Pašl' os. Napriklad thovav tut te pašl' ol, bo najštik tut likeres avri. Lav šmatkica, no kavka ajso sano. 
Thoves andre pupa o vas a točines tut upral o šero- kaj a sera džas. Kaj a sera hinke tut obracines a cirdel 
tuke andro vas calkom., kaj ča les avri najštik cirdes o vas, bo bi čhinehas e pupa. Musaj korkoro tuke te 
uvolňinel. No a imar pal'is lačhes, imar sasto oda manuš. 
Z: Hmm a sostar hin 
K: Ča sa pal mande phiren, ča sa pal mande pal kaj se veci phiren adaj o romňija. 
Z: A ča le romňijen hin madra na muršen? 
K: Ta he le muršen 
J: He le muršen 
Z: Hele muršen 
K: he le čhavoren. 
Z: A sostar hin madra? 
J: Bokhatar. 
K: Napriklad na chas calo džives, na chas calo džives. Oda cirdel tuke andre, džanes? Oda tut phenen kaj 
dukhal, bantinel kadej džom- oda la džombratar. No oda hin madra. 
Z: mmhhmm 
K: Oda sa peste točinavas. No a ko na džanel te kerel peske ta na kerla. No al'e pal mande furt aven kaj se 
vareso. No, ker mange, bo dukhal man kadej. No, avel ke mande, kerav lake. Phenel, jooj avka fajnes, 
imar na dukhal man ňič. No a dža, phenav, khere cha, čal'uv a imar pro than sal. Oda sar phenav lake 
avka, oda manuš kerel vaj oj a džuv- oj a romňi. 
Z: Hmm. A tumen džanen te sast- sastarel o phosaviben? 
K: lmar kada na džanav 
J: Mri daj džanel 
K: te kerel. Lakri daj kada džanel (pozn. Jany máma- Verona). 
J: Me lake phenava, joj avela._ 
K: Me džanav savoro. Lav čik andal o kuti. 
Z: Andral o kher abo avral? 
K: Avral. 
Z: A vral. 
K: A vral. Andal o kuti lav kadarig trival, kadarig trival, kadarig trival, kadarig trival. 
Z: mmhhmm 
K: Rozmišinav paňoreha. 
J: Paňoreha?? Mutereha kereha!! 
K: Abo he paňi, oda jekh saveha keres. 
Z:mmhhmm 
K: He paňeha. No a keres, kaj štichinel, kaj phosavel. Odoj keres, zagines. Musaj te džanes the o 
džungalo muj pes kavka ginel. Ta ča me man 
Z: Hmm.A sar pes ginel? 
J: Našťik pes phenel kada. 
K: Kada me tuke na phenava avri, bo kaj se veci so kerav, džanes, ta me tuke na phenava. 
Z:mmhhmm 
K:Me odkerav, odginav a preačhol h'o muj the kada. 
Z: Hmm 
K: No le čhavores les oda kada zaphandes pal'is sar odkeres. 
J: paralen 
K: Paralen dav vaj penicilin. Praškos des, praškos a imar predžal. Napriklad bo jov-les phosavel. Phares 
dichinel oda čhavoro vaj he manušes, dospeles. No adaj tiž n 'avel saňitka, akana bo akana o saňitki na 
phiren ta ča musaj le manušeske te spomožines, bona deha manušes te merel. Musaj te keres. 
Z: A kaj pal'is čhiven o čik?so pes_ 
K: Ta imar čhives avri. 
J: Kodoj čhives, kaj ňikda mek na phiren o džene. kaj ňiko na phimas, odoj mušines te džal, te čhivel. 
K: Te čhives het, imar e čik. 
Z: A tumen džanen s'oda po gadžikanes phosaviben, sa- savi- savo nasval'ipen? 
K: O gadže kada na džanen. (o gadžo kada na džanel?) 
J: __ upre. Zapal pluc. 
K: Na zapl'a- zapal pluc imar andre špital'a musaj te džas mri čhaj. 
J: Joooj, Veronka mira, imar la andžom pale khere, e daj lake khere kerdža, oke Marcin?! 
M: hoj o dochtora phenen __ 
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MK: Zapal pluc 
J: zapal pluc. Hem mira la Veronkake phende. 
MK: A pre kada pes predživel ča dvacet čtiri hodzin. 
J: Ča dvacet štiri hodzin 
K: Ta mange phenes, ča ... 
J: ... a me zbačindžom, hoj sar e čhaj dichinel a stukinelle nakheha marel 
K: Oda phares predichinel, he imar marelle nakheha. Imar šaj džanes, hoj kada hin_ Na džanes kada 
sigeder te kerel, hoj te preačhol. 
J: __ A pale la andžom khere le motoriha, avka la da vičindžom. E daj mačori has, avka e daj Iake 
kerdža, na? A na gejl'om andre špital'a. 
Z: Hmm 
J: Jon na džanenas 
K: Amen džanas, ta me džanav kavka buter pomožinel pre Vil'bacha, afe ... 
Z: ... a tumen šundžan pal o phosaviben Letanovcate abo? 
K: Ta he khere kada. 
Z: He khere 
K: Man savoro mri daj sikhadžas. Porodos kerav. Phuč! Imar keciježiš marijo oslaveno, afe mek dešet 
halera man na den a špital' a ťisic korun len. 
Z: Hmm 
K: A doavel e šestrička vaj o dochtoris? No_ andre hine e šestrička, o dochtoris. Jon mange andal o 
vas našťi len avri. Te me kerav, začňinav, musaj les te dokončinav. Mek dzekinel mange o dochtoris, hoj 
dikhel pro cikno, avel andre, pačarel avri - v poradku. __ mange o meno, pisinen andre, len pre 
porodňica. Imar me som avrithodži pre tabul'a, h0 nekfeder babička me som pre Vil'bacha. No. No al'e 
oj a džuvl'i ňič man na del, hoj spomožines Iake. Nič. Imar me vera thodžom, me avel but imar džuvl'i, hoj 
te me Iake džava porodos te kerel. Hoj pr' oda špital' a lel ťišic korun e špital' a ta me džal andre špital' a. _ 
a me lil'om, solachardžom, hojme kajsa romňake so džanav, na kerava. Me imar co skoro the le phure
le phuredere džuvl'enge the le terňeng- le terňenge kerav. No al'e mange chas kalestar nane, pal'is mandar 
na kamen te chal. 
Z: Hmm 
K: oda tut 
Z: A Letanovcate pes phenel te lel solach abo te lel vera? 
K: Sar? 
Z: Solach? 
M: 
MK: solacharel. 
K: Solacharas. 
Z: Solacharas. Oda znameňinel so? 
J: Vera 
K: Vera 
Z: Te lel vera 
J: lel pre varekaste, kavka 
K: Me- me mandar vera thovav, no napriklad. 
J: Hi 
K: Me mandar vera thovav, hoj na džava ola džuvl'ake porodos te kerel. 
Z: mmhhmm 
K: Kas me džanav, hoj kas- kas me prindžarav. Napriklad Iake kerdžom, no na diňas man ňič, al'e te hin 
la dujto čhavoro, na džav Iake te kerel. Me avel o dochtoris, e šestrička me kerel tuke, no al'e me na 
džav.Te- mer, man na zajiminel. Me kerel tuke šestrička, o dochtoris. O šestrički len pandž stovki a man 
so des? Ňič. 
Pauza 
K: Napriklad tu te bi avehas adaj a te bi avlas tut cikno, no adaj ňiko na džanel te kerel. Sako daran, 
sako pes cirdel. 
Z: Hmm 
K: Me ke tute džás, kerás tuke. He tut pro than thovav, he le ciknes. Nandžarav tuke, urav tuke les, 
sa._poradku. Sar pre porodňica džuvl'i ločhol. No ta h'avka khere. No al'e oda koda džungipen, 
džanes sar, na? Tu mek na dikhl'al porodos? Hin tut čhave? Na, na. 
Z: Na, nane man. Mek na. 
K: Oda strašno kada hin. But džungipen ___ la džuvl'atar džal paš o porodos. A me na kamav man 
andre kada te sťahinel, hoj te trap- te babrinav man andre koda. A ňechtora mek džuvl'a nane nožňička!! 
Kole šňurki so te phandel pre pupica, so kampol pašo cikno. Nane ňechtora. Sa mandar užarel, hojme 
Iake te- te kerav. A me kaj se veci but kerdžom. __ so Iake phenava? 
Pauza 
Z: •.. mek ta džanel sar pes o- ochrajinel o čh- čhavoro te nane boldo? La rižbabatar, na? 
K: Ta thoves šerand le cikneske suv, nožňička, thav. 
Z: A soske- soske nožňička? 
K: Ta hoj ta na les prečarinel. Nane la moca kija leste te džal. Ko romeskro zivkos hin, al'e gadžeskro na. 
Me džanav. Oda ča Rom peske zvikňinel duma te del, e Rižbaba avela, lela les. No al'e phenen, hoj me 
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imar tiž zkušindžom. Me bešavas khere deš berš a le čhas, le Goris imar dvacet ... na džanav či tricet 
šedm les-leske, keci leske? Trice- ticett roki. Kana bolelas mange les, kim vera na lavas. No a amen 
gejl'am pro kartizmus pro- ko rašaj. Phirahas te sikhl'av- te sikhavel amen te modlinel, bona džanavas. 
Jov džanelas, al'e me na džanavas. Bo me avka te ginel, te pisinel na džanav. Hoj lačhes miro meno te 
pisinel na džanav. No ta savore gele. Avl'am andal e khangeri. Gejl'am upral andre karčma: Tatoro
linaj.Ta phenav, avas, pijas lovina. No al'e kim amen gejl'am, amen posledne samas. lmar ok- okle džene 
, vaj tricet džene vera lahas. No hojte del amen vera, hoj ťavas veradune le romenca. Ta savore imar 
Roma, sar e mašina, o štacijonos, taj on imar kodoj has. A amen mek ča dodžahas. No al'e e Rižbaba, hoj 
na thovav pre mande vera džungal'i Ia poražkaha. Bi pačahas mange, ma pača mange, imar amen užarel 
tele karčma, tel o ganki. Ta jov sar Ia zbačindžas, ta jov man chudl'as vlastnes ta he ži andal e karčma ži 
khere andro gav dobirinahas te prastal. Jov pala- jov man cirdel pal peste. Te bi avelas jov,bi phenel tuk
hi- bi phenehas leske pal kada. Jov tuke presne phenel kada, so he me. 
Z:Hmm 
K: Ta ži andro kher, ta joj amenge, hoj e Rižbaba, le, murdareha! O čopi tele čhivelas. A mro dad 
ňebožko na darandžil'as, gejl'as ži avri, avka les čhindžas le čokanoha andro šero. 
Z: Jaaaj 
K: Napačas? 
Z: Pal'is so pes ačhil'a Rižbabaha? 
Kori: No joj denašlas, bo mro rom Ia palallelas. 
Z: As-
K: Me kamelas mange le čhas te lel. Te Qčarinelles. 
Z: A sar pes dičhol e Rižbaba? 
K: Th'oda ajsi džuvl'i mul'a. Šun. Napriklad has phari ajoj mul'as pašo porodos a Iake hin napriklad 
vareko thovel maškar o čhanga le ciknes a ňektore thovel pre musi. A Iake ha- joj avelle cikneha. 
Napriklad imar joj keci andre phuv hino thodo, strašidlos, na? Hoj te kamelas šukares te lel, al'e phujes 
te thovel. 
K: Me avka šundžom. 
M: hhii 
K: Me avka šundžom, hoj joj kada kerel- oj a Rižbaba. Kamel te preča
Z: A sar hiňi urdži? 
K: Ta do čiste pame. Do čiste pame. Pre late na dikheha ča sar- no, sar merel pre- pre sala džuvl'i paš o 
porodos. Perdal pre late koda baro nočno gad- parno, hoj th'avka phirel. lmar me Ia dikhl'om. Imar me 
Ia dikhl'om. Jon phenen, oda kala kadarig. Joj khere bešelas, no ajoj pašo cikno mul'as. No ta hoj joj oja 
Rižbaba hiňi. 
Z: Hmm 
K: A phenav tuke, __ dades mires čhindžas le čokanoha andro šero. Miro dad _tele paš o prahos. 
Avka Ia palallile murša, b' oda mulo, s ar tuke phenav, mulo kadaj- kad_!j džas imar nane. Imar jo v kaj 
hino? No a imar so-
Z: Tumen dikhl'an lakro muj? 
K: He. O muj del pes te dikhella Rižbaba- e Rižbaba, bo joj hiňi sar dujeduchengri, džanes? Bo joj has 
le cikneha. 
Z: Hmm 
K: Oda phenen kada hin dujeduchengro, oda nane korkori, al'e dujeduchengri. 
Z: Hmm 
K: no ta kajso manuš he dikhes leskro muj. 
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