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brusel – Loď Aquarius, která vza-
la na palubu migranty zachráněné 
z několika různých plavidel, odmít-
la přijmout Itálie i Malta. Nakonec 
se loď rozhodlo přijmout Španěl-
sko. Mandát k zásahům mimo Ev-
ropu musí podle českého premiéra 
Andreje Babiše získat unijní po-
hraniční a pobřežní stráž Frontex. 
Premiér to uvedl v tiskové zprávě 
k úternímu jednání Evropské komi-
se o financích na zvládání migrační 
krize. Frontex, který má k dispozi-
ci 1200 lidí, označil Babiš za „pár 
lodí“ vytahujících lidi z moře. Kvů-
li migrační krizi je podle českého 
premiéra potřeba bojovat proti pa-
šerákům lidí.

zprávy

Pokračování na str. 5

Pokračování na str. 3

z obsahu
téma čísla: 

hudba
Ghettofest: 
sedmý ročník…
 strana 4

jak jsme navštívili 
khamoro a památník 
terezín
Reportáž z cesty mládeže 
z programu Gendalos

strana 6

historie romské hudby
Dvojjazyčné pojednání 
Gejzy Horvátha 
 strana 7

Romský hlas – čtRnáctideník Romů v české Republice Ročník 20 • číslo 6 • vyšlo 18. čeRvna 2018

15,–Kč

khamoro nám září již dvacet let!

na přelomu května a června opět 
proběhl v praze týden trvající fes-
tival khamoro. tento meziná-
rodní romský festival letos osla-
vil svých 20 let. jeho organizátoři 
si proto zaslouží patřičné uznání 
za tak významnou kulturně spo-
lečenskou událost.

Týdenní program nabídl široké 
spektrum aktivit v oblasti romské 
hudby a umění – koncerty rom-
ských kapel z celého světa, hudeb-
ní a taneční workshopy, umělecké 
výstavy či modní přehlídky. Moh-
li jsme navštívit odborné konferen-
ce a semináře.

Myšlenka uspořádat něco ojedi-
nělého, kvalitního a profesionální-
ho se zrodila u manželů Jeleny 
a Džemila Silajdžić. V době, kdy po 
válečných konfliktech opustili bý-
valou Jugoslávii, pořádali v Praze 
velkou hudební akci, kde mezi čes-
ké populární hvězdy pozvali také 

jednu romskou skupinu. Právě tato 
romská kapela je pak svou schop-
ností improvizovat a zaujmout pu-
blikum, i přes technické problémy 
se zvukem v daný moment, inspi-
rovala natolik, že v roce 1998 

foto: sabir agalarov

foto: adam holubovský

b. bagárová: inspirace přišla v těžkém životním období
Romská hudba, to nejsou zdale-
ka jen muzikanti, které můžete vi-
dět na koncertních pódiích. bar-
bora bagárová (37) je textařka 
a skladatelka, její písně v romšti-
ně vyprávějí životní příběhy, čas-
to i smutné, ale o to pravdivější. 
pro jejich úspěch si je u ní nechá-
vají psát největší hudební hvězdy, 
jako poslední třeba monika bagá-
rová a jan bendig pro svůj duet 
„amen“. 

barboro, vy jste z hudební rodiny 
bagárových, váš tatínek je cimba-
lista, bratr hraje na bicí a neteře 
monika a natálie jsou už slavné 
zpěvačky. vaše cesta k hudbě byla 
zřejmě dlážděná od malička...?
Ano, hudbou jsem obklopená od 
dětství, vždyť maminka byla za 
svobodna Lázoková a moji strýco-
vé Lázokovi jsou skvělí muzikan-
ti, totéž i z otcovy strany zase Ba-
gárovci. Vzpomínám si, jak mám 
asi dva nebo tři roky, děda hraje na 

cimbál, já stojím vedle něho a po-
slouchám… Spousta vzpomínek na 
dětství je spojená s hudbou. Hudba 
je prostě něco, bez čeho bych nežila. 

hrajete vy sama na nějaký nástroj? 
Hraju na klavír, klávesy, bicí a taky 
zpívám. V letech 2003–2004 jsme 
měly s holkama dokonce dívčí ka-
pelu, se sestrou Danou Bagárovou, 
Mirkou, Denisou Lázokovou a Ža-
netou Lázokovou. Měly jsme kon-
cert v restauraci Zelená kočka. To 
už je ale dávno.

Zaujalo mě, že píšete texty a sklá-
dáte, kdy to začalo?
Inspirace a touha psát texty se u mě 
objevila až v dospělosti, první pís-
ničku jsem napsala v roce 2015 
pro Natálku (neteř Natálie Bagáro-
vá, sestra Moniky Bagárové, pozn.
red.), Miri Dajori je text na původ-
ní píseň od Lilit Hovhannisyan. Je 
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lidice – Stovky lidí se sešly na pietě za obec Lidice, kterou před 76 lety 
vypálili nacisté. U společného hrobu zavražděných obyvatel položily věn-
ce desítky delegací, mezi nimi zástupci ústavních institucí, politických 
stran, ambasád i různých spolků. Premiér Andrej Babiš (ANO) v proje-
vu řekl, že hrůzný čin nacistů je mementem pro budoucnost. Zdůraznil 
roli EU a NATO pro mír a bezpečnost.

praha – Místopředsedkyni krajské SPD Tomia Okamury Věru Maříko-
vou rozezlila reklamní fotka malé černošské holčičky se zmrzlinou na 
stánku s trdelníkem před obchodním centrem Varyáda v Karlových Va-
rech. Na své facebookové stránce pak zveřejnila komentář, v němž pou-
kazuje na to, že černošské dítě v reklamě na tradiční český pokrm se ne-
hodí. Podle managementu společnosti Trdlokafe, sympatická malá slečna 
na reklamě je Češka, akorát má tmavou barvu kůže. Maříková svůj pří-
spěvek na facebooku po zveřejnění smazala. 

san Francisco – Sociální síť Twitter, kterou hojně používají ke své pre-
zentaci i vrcholoví politici včetně Donalda Trumpa, začala blokovat více 
než třicet českých dezinformačních webů. Pokud by chtěl uživatel Twitte-
ru sdílet příspěvek z webů, jako je například ac24.cz, aeronet.cz, antiillu-
minati.net či badatel.net, Twitter mu ohlásí zamítavé upozornění v násle-
dujícím znění. „Tento požadavek vypadá jako automatizovaný. V zájmu 
ochrany uživatelů před spamem a škodlivými aktivitami nemůžeme v tuto 
chvíli požadavek dokončit. Zkuste to ještě později.“ Obdobná situace pla-
tí i u některých slovenských webů – jmenovitě jde o badatel.sk, beo.sk, 
hlavnespravy.sk či slovenskeslovo.sk. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček ozna-
čil počínání vedení firmy Twitter se sídlem v San Franciscu za porušení 
Listiny základních práv a svobod.

foto: sabir agalarov

foto: archiv jana bendiga

amari romaňi čhib
kheľiben tanec
Av te khelel. Pojď tancovat.
te khelel tancovat/hrát si
O čhavore peske khelen pre poši. Děti si hrají na písku.
te giľavel zpívat
Som čoro, ta mange giľavav. Jsem chudý, tak si zpívám.
romane giľa romské písně
barvaľipen Romengero bohatství Romů
Bašav mange, bašav, Zahraj mi, zahraj,
odi miri giľi. tu mou píseň.
Nane oda lavutaris, Není takového houslisty,
so miri giľi bašavela. co mi mou píseň zahraje.
Bašavela mro pirano, Zahraje ji můj milý,
bo jov lačho lavutaris. protože on je dobrý muzikant.
Kheľiben the bašaviben, oda romano rat.
 Tanec a muzika, to je krev Romů.
So Rom, oda lavutaris. Co Rom, to muzikant.
halgatonos tklivá, smutná písnička
čardašis  čardáš
čapašis typ čardáše (s tleskáním do různých částí těla)

jan horváth

j. bendig: nabídnout kvalitní věci
„Chci svým fanouškům nabídnout 
kvalitní věci a taky trošku spoje-
ní s mým repertoárem, těší mě, že 
právě tahle kolekce jim to umožní,“ 
říká v rozhovoru pro Romano han-
gos Jan Bendig.

Zpěvák, který svým pěveckým 
projevem nemá konkurenci, kon-
certuje nejen po České republice, 
ale zavítal i do Anglie, Německa, 
Irska, Slovenska, Polska. Honza 
bojuje v hudbě za lepší pohled na 
Romy. Pro své fanoušky si připra-
vil také vlastní kolekci oblečení. 
Spolupracoval s Rukahore.cz. Fa-
noušci se můžou těšit na mikiny, 
trička, batohy, čepice a další zbo-
ží. Momentálně je k dostání kolek-
ce k písni AMEN, kterou si Honza 
zazpíval společně s Monikou Bagá-
rovou. Brzo vydá kolekci pod ná-
zvem ROMA BOY. 

ahoj honzo, jak už je to dlouho, 
co se hudbě věnuješ?
Prakticky od narození. Máme hudbu 
v rodině. Prakticky každý její člen se 
jí věnuje. Hudba je pro mě všechno. 

jak ses během těch let změnil?
Změnil jsem se asi hodně. Dospěl 
jsem. Z naivního kluka se stal kluk, 
kterej už ví, co od života a okolí chce. 

čeho si na sobě vážíš?
Je těžké hodnotit sám sebe. Ale asi 
toho, že se pokouším na každém 
hledat hlavně jeho pozitivní strán-
ku. A dokážu se pro lidi rozdat.

pocítil si někdy zklamání v hu-
debním světě? pokud ano, jak ses 
s tím popral?
Nejvíc jsem se zklamal v hudeb-
ním světě asi v začátcích, když jsem 
skončil v soutěži Superstar. Namo-
talo se na mě spousta lidí, kterým 

šlo jen o mé peníze a co nejrychle-
ji na mně chtěli vydělat velký ba-
lík a neudělali pro mě oplátkou vů-
bec nic. Naštěstí teď mám kolem 
sebe výborný tým, který už funguje 
skvěle několik let a neměnil bych. 

jaký je tvůj nejsilnější zážitek?
Asi ten, když mě pochválil Ka-
rel Gott, nebo když jsem nedávno 
zpíval před 20 tisíci lidmi v Polsku 
a ještě v přímém televizním přeno-
su. To byl mazec…

kde hledáš inspiraci pro svoji 
tvorbu?
Ona vždycky nějak přijde sama. 
Občas mám skladatelskou krizi, 
kdy nemůžu dostat ani jeden ná-
pad na písničku a pak z ničeho nic 
bum. A z hlavy mi lítá několik me-
lodií. Zrovna nedávno jsem tuh-
le chvíli měl a složil jsem tak svůj 
nový letní song, který se bude jme-
novat „Tancuj“. 

je sezona letních festivalů, kam 
všude se chystáš ty?
Mě toho tohle léto čeká opravdu 
hodně. Každý týden mám mini-

málně dva koncerty, do toho do-
dělávám nové songy, starám se 
o boyband Roma Boyz a chystám 
dva nové videoklipy. Takže se ur-
čitě nudit nebudu. 

co tě na hudbě nikdy neunavuje?
Hudba je můj život a miluju na ní, 
že dokáže spojit lidi. To jsem vi-
děl například nedávno v Lisabo-
nu na Eurovizi, kde jsem byl. Tam 
nikdo neřešil, kdo je jaké národ-
nosti. Pustila se tam hudba a kaž-
dý tancoval, radoval se a o tom to 
právě je…

jsi hudbou, žiješ hudbou, jak, 
honzo, odpočíváš a trávíš volný 
čas?
Když mám volno, tak nejraději 
spím nebo se dívám na své oblíbe-
né seriály. A taky rád cestuji. 

jaké máš plány do budoucna?
Dělat co nejlepší písničky, na kte-
ré si lidi rádi zatancují, spojí si je 
se svým životním obdobím. A rád 
bych svou hudbou co nejlépe repre-
zentoval romskou komunitu.
 Rozhovor vedla Veronika Kačová

j. bendig: te ponukňinel lačhe veci
„Kamav mire fanouškenge te po-
nukňinel lačhe veci the tiž čeporo 
kontaktos mire giľenca, som rado, 
hoj kaľa kolekcija lenge oda kerla 
avri,“ phenel andro vakeriben per-
dal o Romano hangos o Jan Bendig.

Giľavibengero dženo, savo sar 
giľavel, ta les nane konkurencija. 
Koncertinel na ča andre Čechiko, 
aľe ehas the andre Anglija, Ňemci-
ko, Irsko, Slovensko, Poľčiko. Le 
Honzaske džal andro bašaviben pal 
kada, kaj te avel feder dikhiben pro 
Roma. Perdal peskre fanouški tiž 
kerďas avri he vlastno kolekcija gra-
ti. Kerlas buťi jekhetane le Rukaho-
re.cz. O fanouški pes šaj radisaľon 
pro mikini, trička, batohi, čapki, the 
aver veci. Akanak šaj cinen kolekci-
ja ke giľi AMEN, savi peske o Hon-
za jekhetane giľaďas la Monikaha 
Bagarovo. Sig dela avri mek e kolek-
cija pal o lav ROMA BOY.

servus, honzo, keci berš oda imar 
ehin, so keres avri o bašaviben?
Prakticko imar sar somas čhavo-
reske. O bašaviben amen ehin an-
dre famiľija. Sako dženo ke amen-
de bašavel. O bašaviben ehin perdal 
mande savoro.

sar tut kole beršenca ačhiľal aver?
Ačhiľom aver, asi but. Bariľom. 
Khatar dilino čhavo pes ačhiľas čha-
vo, savo džanel, so le dživipnastar 
the le dženendar kamel.

so tuke tutar ľikeres?

Ehin pharo pal peste vareso te phe-
nel. Aľe asi kada, hoj kamav pre 
savoro te rodel koľa lačhi sera. 
The šaj man perdal o aver džene 
rozmukhav. 

čujinďal varekana andro bašavi-
bengero svetos bibacht? te hi, sar 
la predžiďiľal?
Nekbuter man ehas bibacht andro 
bašavibengero svetos khatar začat-
ki, sar agorisaľiľom andre Super-
star. Thode pes pre mande pherdo 
džene, savenge džalas ča pal o love, 
the so neksigeder pre mande kame-
nas te zarodel pherdo love, the per-
dal mande bi nakerde vobec ňič. 
Som bachtalo, hoj paš mande ehin 
lačhe džene, save keren lačhi buťi 
imar varesave berša, the nameňi-
navas bi.

savo tut ehin nekzoraleder ďives?
Vaj kada, sar man ašarelas o Ka-
rel Gott, lebo sar načirla giľavavas 
perdal biš ezera manuša andro Poľ-
čiko, the mek andre televizija. Oda 
ehas mištes…

kaj rodes inspiracija perdal tire 
giľa?
Joj avel varesar korkori. Vareka-
na mange andro šero nane ňič, na-
šťi kerav aňi jekh giľi, the paľis 
ňisostar ňič bum. The khatar šero 
mange lecinen pherdo melodiji. Na-
čirla man ehas kaľa dzeka the ker-
ďom avri miri nevi linajeskeri giľi, 
savi pes vičinela „Khel“. 

ehin sezona linajeskere festivala, 
kaj všadzi tut sikhavaha?
Man andre kada linaj užarel but. 
Sako kurko man ehin minimalne 
duj koncerti, andro kada dokerav 
neve giľa, starinav man pal o boy-
band Roma Boyz, the kidav man 
avri te kerel duj neve videoklipi. Ta 
tumen nazuňinena. 

so tut pro bašaviben ňigda 
nezuňinel?
O bašaviben hin miro dživipen, 
the dikhav pre late rado, hoj dža-
nel te thovel jekhetane le dženen. 
Kada dikhľom načirla andro Lisa-
bon pre Eurovizija, kaj somas. Ko-
doj ňiko narješinlas, savi kas ehin 
narodnosťa. Mukhľas pes odoj giľa, 
the sako khelelas, ehas rado, the pal 
kada oda ehin…

sal o bašaviben, džives leha, sar, 
honzo, odpočivines, the so keres, 
sar tut ehin voľno? 
Sar man ehin voľno, ta nekfeder 
sovav abo dikhav pre mire nek-
feder serijala. The tiž rado phirav 
dromenca. 

save tut ehin plani andro 
tajsaskero?
Te kerel nekfeder giľa, pre save 
peske o džene šaj khelen, so len 
thovena jekhetane peskre dživip-
naha. The rado bi mire giľenca so 
nekfeder reprezentinavas amari ro-
maňi komunita.

Phučelas e Veronika Kačová
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komentář

dvě různé písně  
o tom stejném…

sabiR aGalaRov

Znáte ten pocit, když se objevíte na nějakém místě, kde vše plyne samo 
sebou, nic není nucené a falešné a každý je na svém místě? Je to ten doo-
pravdický pocit úlevy od každodenních bojů a nedorozumění, pocit sou-
náležitosti a spokojenosti. Všichni jsou svědky něčeho tak dobrého, že 
to není ani potřeba nijak komentovat a rozpitvávat. Letos jsem měl mož-
nost být na dvou takových událostech, na závěrečném galakoncertu Kha-
moro v pražském klubu SaSaZu a na Ghettofestu v Brně. Přestože každá 
akce je ze své podstaty jiná, na obou jsme mohli vidět nefalšovanou radost 
v očích návštěvníků. Rozdíl je ale jasný. Zatímco na galavečeru Khamoro 
jsme byli svědky nekompromisně skvělých představení celé palety špič-
kových představitelů snad všech cikánských žánrů světa, Ghettofest byl 
neobyčejný tím, že byl úplně obyčejný pro úplně obyčejné lidi z lokality. 

Současnost se vyznačuje tím, že je čím dál tím těžší odtrhnout lidi od 
obrazovek smartphonů a získat jejich pozornost. Nová média nabízí li-
dem opravdu velké množství dechberoucích zážitků a jak je známo, čím 
více dechberoucích zážitků máme, tím méně dechu nám postupně berou. 
Na vše dobré je totiž snadné si zvyknout. 

To, co se odehrálo na závěrečném koncertu 20. ročníku festivalu Kha-
moro, lze nazvat explozí lidské kreativity, přehlídkou nejvyšší profesio-
nality a vnitřní lidské síly. Bylo to silnější než Youtube, Itunes a Spotify 
zároveň. Dechberoucí, velmi agresivní flamenco tanečnice z Alba Here-
dia Flamenco Company nenechalo nikoho v sále chladným. Nesmazatel-
nou stopu ve mně osobně zanechala skupina Mahala Rai Banda. Tato ci-
kánská kapela navazující na legendární Taraf de Haïdouks je jednou z těch 
zázračných rumunských kapel schopných roztančit i zaryté netanečníky 
a hudební skeptiky. Z úplně jiného soudku je skupina Podkova šťastja 
z ruského divadla Romen, která rovněž na nejvyšší úrovni ukázala, ja-
kým způsobem formuje romskou duši nelehký život v Rusku. 

Khamoro a Ghettofest nelze žánrově srovnávat. Jsou to dvě různé akce, 
v různých městech, avšak jedno je spojovalo – radost ze života samotné-
ho. Brněnský park Eugena Horvátha byl plný Romů. Fotbalové hřiště bylo 
plné jásajících dětí s fotbalovými míči. Ženy byly krásné, muži důstojní 
a nikdo se neopil tak, aby ztratil vlastní tvář. Všichni se bavili a poslou-
chali hudbu na své oblíbené ulici, pod platany a uvnitř Muzea romské kul-
tury. Každý si našel svůj oblíbený žánr. Zatímco klasické romské kapely 
rytmizovali konzervativnější část publika, mladí si maximálně užili nej-
větší srdcaře současné brněnské rapové scény – Michajlova, Danhiela a DJ 
Opia. Pod platany se předvedli borci jako je Erio (René Lázok) a další, 
kteří si říkají Čhave z Bronxu a jejich soukromý moderátor s vizáží ná-
padně připomínající někoho mezi králem popu Michaelem Jacksonem 
a Gregory „Mr. Cool“ Isaakem. 

anketní otázka
má v české republice smysl věnovat se hudbě, potažmo romskému tanci, na 
plný úvazek? podporuje stát dostatečně české romské umělce?
často slyšíme, že Romové jsou „muzikanti“. kolik romských muzikantů dnes 
patří ke špičce české nebo světové hudební scény? jaké žánry hrají? kde jich 
je nejvíc a které státy romskou kulturu podporují nejvíc?

eugen lakatoš, slovensko
Koľko Rómov? Podľa ma z každej kra-
jiny, hlavne v našej časti Európy, z kaž-
dej krajiny asi hŕstka to naozaj niekam 
dotiahla. Rómovia majú tendenciu byť 

pohodlný voči svojim kariéram, nestačí doma cvičiť, 
treba aj realizovať veľa vecí, ktoré Rómovia neradi či 
s neistotou robia, preto je málo rómskych interpretov 
na svetovom pódiu. A krajiny, ktoré najviac podporujú 
rómsku kultúru? Možno Francúzsko. Asi tam je to dost 
rozšírené, by som povedal, aj vďaka Djanga Reinhardta.

barbora botošová, slovensko
Určite má zmysel venovať sa hudbe 
a folklóru romského národa a to v ka-
ždom štáte. Náš národ nemá svoju kra-
jinu, ale máme o to vačšie bohatstvo 
v kultúre. Práve jej prezentáciou, zdokonalovaním 
a predvádzaním na rôznych platformách dokazujeme 
to, akou neoddeliteľnou súčasťou pre nás Rómov je, 
a akým obohatením je pre príslušný národ. Nakoľko 
nemám zmonitorovanú situáciu v Českej republike, čo 
sa týka podpory, nemôžem sa k tomu fundovane vyja-
driť. Rómovia však boli a verím, že aj budú národ mu-
zikálny, emocionálny a temperamentný. Je to veľké 
plus, a preto sú rómský hudobníci častokrát tí najlep-
ší hudobníci, ktorí reprezentujú národ, v ktorom žijú. 
Či už v jazze alebo aj v klasickej hudbe. Umenie odzr-
kadľuje emócie a práve vďaka tej bohatej emócii, kto-
rou Rómovia vynikajú, posúvajú svoje prevedenie a in-
terpretáciu na vysokú úroveň. Emóciu nie len v zmysle 
citov, ale aj v zmysle zanietenia a oddanosti hudbe.

milan kurej, praha
Můj názor je takový, že v České repub-
lice se určitě nemůžeme věnovat tanci 
ani hudbě na plný úvazek, protože se 
tím neuživíme a člověk, který se chce 

takzvaně integrovat a přizpůsobovat se majoritě, tak 
musí pracovat. A aby mohl žít běžný život v této re-
publice, pak už nezbývá moc času na umění nebo ta-
nec a hudbu. Co se týče romských muzikantů, kteří 
patří mezi špičky, tak jich tu pár máme, ale bohužel je 
moc naše romská komunita nezná. Protože dnes Romo-
vé neuznávají kvalitní nebo tradiční romskou hudbu, 
pouze takzvané zábavové kapely, kterých je tu nespo-
četně hodně, ale všichni hrají to samé, takže se kopí-
rují. Což je velmi smutné. Kde je naše hrdost v rom-

ské muzice, umění tance a naše tradice? Nikde, místo 
aby šlo umění směrem nahoru, tak šlo bohužel směrem 
dolů. Které státy podporují Romy v umění, to oprav-
du nevím, nemám žádné zkušenosti, jak to chodí v ji-
ných zemích, ale určitě to nebude o nic lepší jak u nás 
v České republice. To už na Slovensku jsou na tom 
lépe, mají tam svá vzdělávací centra, divadla, taneční 
centra, ale tady v ČR nic takového není, protože Česká 
republika nic takového nepodporuje a nepomáhá Ro-
mům v tomto směru. Jen se hájí tím, že Romové ne-
pracují, berou sociální příspěvky a příspěvky na byd-
lení. Ale kde jsou peníze z Evropské unie pro podporu 
národnostních menšin, na vzdělávání, integraci a kul-
turní a vzdělávací programy?

Toť asi vše, co k tomu mohu napsat, což mě moc 
mrzí, protože tu jsou kvalitní muzikanti i taneční sou-
bory, ale bohužel je nikdo neuznává, protože o nich ani 
neví, že vůbec existují…

Roman horvát, praha
Můj názor je, že věnovat se muzice 
a tanci má veliký smysl, ať jsme kde-
koliv na světě. To, jestli Česko podpo-
ruje romské umělce, netuším, vždy po-
kud jsem něco chtěl dokázat, tak jsem si na to vydělal 
sám a toho se také držím. Pokud něco Česko investuje 
do Romů, tak ty finance mají z Evropské unie.

Znám spousty muzikantů, kteří dokázali prolomit 
bariéry svým uměním. Patří mezi ně Tomáš Kačo, Ter-
ne Čhave, Věra Bílá, Janoškovi ze Slovenska a tak dále. 
Kde je podporují nejvíc? Asi všude, jen ne v ČR. 

ivanka Farahani čonková, austrálie
Romská kultura je po staletí vystavena 
obavě, že zanikne. Hudba a tanec byly 
a jsou tím, co drží náš národ takříkajíc 
nad vodou. Vždyť flamenco, které já 

osobně považuji za vrchol romské hudební tvořivosti, 
vzniklo v reakci na útlak, vzniklo z touhy po svobo-
dě. Má obrovský význam věnovat se hudbě i tanci na-
plno a udržovat a rozvíjet romský folklór, právě pro-
to, aby obava o jeho zánik nebyla naplněna. Stát by 
měl přijmout větší odpovědnost za to, že se na diskri-
minaci Romů kdy podílel a podílí, a o to více by měl 
podporovat romské umění. Nyní nedělá pro jeho pod-
poru ani to, co musí, natož aby dělal ještě něco navíc. 
Pravidelná a dlouhodobá finanční i etická podpora by 
mohla být takovým drobným “pardón”.

to smutná písnička, o dívce, která 
je sama, bez maminky a hledá svou 
cestu. Natálka ji dokázala úžasně 
procítit. 

miri dajori měla obrovský 
úspěch, existuje už několik jejích 
verzí. co dalšího jste napsala?
Řekla bych, že od Miri Dajori se 
moje emoce a jejich procítění, když 
píšu, prohloubily. Napsala jsem 
třeba vlastní čardáš, skladbu Miri 
pro zesnulou sestřenici nebo duet 
se strýcem, Zdeňkem Lázokem 
o cestě k Bohu. Mám i různé rom-
ské texty na už existující skladby 
většinou v angličtině. Velký vztah 
mám k halgatonu Kalo veš, u něj 
jsem autorka hudby i textu. Vzbudi-
la mě tehdy o půl páté ráno ta melo-
die a musela jsem ji jít zapsat. Když 
zpívám Kalo veš, jsem jakoby ně-
kde jinde a často mi to říkají i její 
posluchači. Přenáší je někam jinam, 
do vzpomínek, často u ní pláčou…

pro mě byl hodně dojemný text 
písně, který jste složila pro mo-
niku bagárovou u příležitosti na-

rozenin jejího otce „paľikerav 
– děkuji“…
Ano, s Monikou se mi skvěle pra-
cuje, jsme na stejné vlně. Znám její 
příběh, i příběh jejích rodičů, Mo-
nika tu píseň úžasně podala, tak-
že je to samozřejmě dojalo… Bylo 
to krásný. 

s monikou a janem bendigem 
jste spolupracovala i na jejich za-
tím posledním společném duetu 
„amen“, který na youtube už vi-
dělo skoro milion lidí. jak vznik-
la tahle píseň o zakázané lásce? 
Honza s Monikou přišli za mnou 
a mojí sestrou Danou s tím, že by 
chtěli napsat písničku, téma už měli 
vymyšlené, byla to právě zakázaná 
láska, vztah, kterému rodiče nepřejí 
a kde se dva milují, ale nemůžou být 
spolu. Pracovali jsme na ní společně 
a byla hotová za jedno odpoledne.

hodně vašich textů má smutné 
nebo těžké náměty. kde pro ně 
berete inspiraci, jak vznikají? 
Jsou to životní příběhy, životní zku-
šenosti. Musí to být opravdové a ži-

vot je někdy takový. U mě to navíc 
souvisí i s dobou, kdy jsem začala 
skládat. Moje dcera Vaneska po ná-
stupu do první třídy zažívala drs-
nou šikanu, potýkali jsme se s tím 
až do její páté třídy a bylo to těž-
ké pro celou rodinu. Teď se vzdě-
lává v domácím režimu a dostává 
se z toho, ale v tomhle období mi 
psaní a skládání pomáhalo všech-
no zvládat. 

to muselo být hodně těžké… pí-
šete texty v romštině, lákají vás 
i další jazyky? 
Romština je pro mě nejpřirozeněj-
ší, je to mateřský jazyk. Texty vždy 
konzultuji se svou tetou, Margitou 
Lázokovou, která má skvělou ro-
mštinu a ví všechno o našem jazy-
ce. Čeština je pro mě hrozně tvr-
dá, i když jeden text v češtině mám, 
není to ono, slovenština už je lepší. 
Hodně mě láká angličtina, vím, že 
to by mě posunulo dopředu. Teď ale 
pracuju hlavně na romských písnič-
kách. Jsem otevřená pro další spolu-
práce do budoucna, těším se na ně.

alica sigmund heráková

Dokončení ze str. 1

b. bagárová: inspirace přišla…

foto: sabir agalarov
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sedmý Ghettofest a my v něm

Pouliční multižánrový festival na-
bídl účastníkům pestrobarevný 
program naplněný hudbou, tan-
cem, jídlem a výstavami, ale také 
výrobu festivalových placek, bleší 
trh, diskuze, workshopy, dílny pro 
děti a nejen to. Tuhle jedinečnou 
bohatou multikulturní barevnost 
jsme mohli společně zažít v sobo-
tu 9. června v odpoledních a ve-
černích hodinách, od 14 do 22 ho-
din, v parku pod platany, v káznici 
na Cejlu, v parku Hvězdička a také 
v Muzeu romské kultury. Dopro-
vodný program nabídl i blešák, kde 
si lidé mohli levně nakoupit. Or-
ganizace IN IUSTITIA nabízela 
tvořivou dílnu Taškou proti nená-
visti. Nechyběl ani pohyb v podo-
bě hodiny jógy. A tradiční rom-
ská kuchyně pod vedením Milana 
Danihela, indická pouliční kuchy-
ně Cochin Café, veganské dobroty 
z kavárny Tři ocásci, nebo výběro-
vá káva a sladkosti z Kafe a kobli-
ha a SWEETdinoSOUR. 

Ti z vás, kteří jste festival navští-
vili, jste se příjemně pobavili a celý 
den si kulturně užili. Já osobně jsem 
se zúčastnila i letošního ročníku 
festivalu. Mohu se s vámi podělit 
o krásný multikulturní den i zážitek 
v něm. Měla jsem od 15 hodin v Mu-
zeu romské kultury workshop rom-
ských tanců, kterého se zúčastnilo 
patnáct žen. Společně jsme se spo-
jily a mohly vnímat hloubku rom-
ského tance, pohybu, dýchaní, ener-
gie a temperamentu. Věřím, že vět-
šina žen si odnesla, nejen z worksho-

pu, skvělý zážitek, mnoho poznat-
ků o historii, ale i prožitek z celého 
dne. Na zahradě muzea se také pro-
dávalo zboží MiVera.

Hvězdička – park Eugena 
Horvátha, se stal centrem festivalo-
vého dění. Zde například vystoupili 
Martin Binder, romská kapela Lope-
zovci z Brna, písničkářka Nikol Fis-
cherová & HeléN, RockHousle, Erio, 
KODDN, Michajlov, Funky Chicken 
a na závěr taneční vystoupení The 
Dance of Elements (Tanec živlů).

V Muzeu romské kultury byla ke 
zhlédnutí aktuální výstava Andre-
je Pešty: Mire sveti/Světy Andreje 
Pešty s komentářem kurátora fon-
du fotodokumentace MRK Adama 

Holubovského. Pro ty nejmenší byla 
na dvorku muzea připravena vý-
tvarná dílna. Večer zde patřil cim-
bálové muzice Pálinka. 

„Je fajn, že skrze festival jako je 
Ghettofest se lidi mohou spojit a být 
součástí toho všeho. Společně se ba-
vit, komunikovat, sledovat, smát se, 
jíst a pít, je přece to nejpřirozeněj-
ší, co všichni děláme. Děkuji všem 
a těším se s vámi na další ročník po-
uličního festivalu.“

Festival organizuje spolek Tripi-
taka ve spolupráci s dalšími orga-
nizacemi. Vstupné je zdarma.

veronika kačová
foto: sabir agalarov

hudba není všechno

jistě se shodneme, že my Romové máme odjakživa k hudbě a tan-
ci velmi blízko. Romská hudba tvoří významnou část celé naší kultu-
ry, která baví celý svět. což je vzhledem ke společenskému postavení 
a nepopularitě Romů ve společnosti vskutku zajímavý dlouhodobý jev.
Jak je to ale u romských muzikantů, zpěváků či kapel? Do jaké míry se 
jim daří uspět? Jaké faktory jejich úspěch ovlivňují nebo naopak limitu-
jí? Tyto otázky si klade nejeden z nás opakovaně a já se na ně pokusím 
odpovědět: V naší komunitě se často přeceňuje hudební a pohybové na-
dání našich dětí. Podpora mimoškolních aktivit a jiných kroužků by sa-
mozřejmě ze strany rodičů přicházet měla. Na tom se shodneme. Ovšem 
určitě by tyto aktivity neměly mít pro rodiče dětí větší význam než vzdě-
lání samotné. V neposlední řadě si také uvědomme, že jakýsi talent jsme 
schopni nalézt v každém dítěti. Avšak jen dlouholetá píle a samotný při-
rozený rozvoj takového nadání dokáže v budoucnu přinést i konkrétní 
úspěch. S tímto přístupem se ale bohužel moc často nesetkávám, a vní-
mám to jako velkou chybu!

I když romskou hudbu miluji, cítím z ní svůj život, historii i emoce, tak 
se domnívám, že je třeba ji zlepšovat a posouvat na profesionální úroveň. 
Bohužel, řada romských muzikantů dnes vystupuje většinou jen na se-
zonních romských či pro-romských festivalech (v tom lepším případě), 
nebo také v místních kavárnách či vinárnách. Někdo vystupuje častěji, 
jiný zase méně apod. Nesmíme opomenout smutné události, jako jsou po-
hřby, kde přítomnost hudby při posledním rozloučení se zesnulým patří 
mezi projev úcty, což je neodmyslitelný prvek naší kultury.

To vše je samozřejmě v pořádku a namístě, jen si říkám, zda-li jsou tato 
angažmá tím opravdovým úspěchem pro romského muzikanta? Všimně-
me si, že všechna tato vystoupení jsou z větší části mířena dovnitř rom-
ské komunity samotné. Přál bych si, aby se více romských muzikantů 
uplatnilo ve skutečném showbyznysu a naše hudba byla v hlavním prou-
du! Máme se kým inspirovat. Některé výjimky jsou dnes v hudební bran-
ži miláčky národa v Česku i na Slovensku. Jiní zase profesionálně hrají 
ve filharmoniích a cestují po celém světě.

Jsem proto přesvědčen, že romská hudba má co nabídnout a být atrak-
tivní. V dnešní uspěchané době, plné konkurence ze všech stran, na sobě 
ale každý musí patřičně pracovat. Cesta za úspěchem je dlouhá. Mám pro-
to radost z některých mladých romských profesionálních muzikantů, kte-
ří pochopili, že onen talent v dětství či rodová tradice nestačí, a naopak 
cestou odborného vzdělání absolvovali nejprestižnější hudební konzerva-
toře doma i ve světě, nebo na nich dodnes působí.

Hudba je také věda a její teorie by měla být pro každého, kdo se chce 
skutečně živit hudbou, stejně důležitá jako studium medicíny pro toho, 
kdo chce být lékařem. A to by měly být vážné výzvy pro nové generace 
romských umělců. Profesionálním muzikantem či umělcem opravdu není 
každý, kdo nějak ovládá hudební nástroj či se domnívá, že umí zpívat.

Máme v oblasti hudby velké vzory, jež opravdu vyprodávaly koncertní 
haly. Jejich obrovský talent, autenticita samotné romské hudby (pozn. auto-
ra velmi důležitý faktor) a letitá tvrdá práce jim přinesly skutečnou slávu. 

A stejně tak nemusí naše mladá generace směřovat jen k hudbě. Oprav-
dové začlenění naší komunity si žádá i posun dopředu od nás samotných. 
Bourání ať už pozitivních či negativních předsudků vůči Romům musí 
vycházet od nás samotných! Proto si v naší komunitě přeji více lékařů, 
právníků, vědců, architektů či filmových režisérů, kteří mohou přinést do 
filmové tvorby něco specifického k našemu lepšímu vzájemnému souži-
tí. To vše jsou velké výzvy a optimisticky věřím, že jim budeme zdárně 
čelit. tomáš ščuka

foto: sabir agalarov
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 uspořádali manželé Silajdžić první 
ročník festivalu Khamoro! Dnes 
jednoho z nejprestižnějších rom-
ských festivalů na světě.

Každý, kdo tento festival během 
20 let navštívil, měl možnost pocítit 
na vlastní kůži ojedinělou společen-
skou atmosféru, kde nikdo kolem 
vás neřeší barvu pleti, věk, pohlaví 
či sexuální orientaci. Ba naopak, tato 
každoročně se opakující kulturní 
atrakce romské kultury ukazuje, že 
se můžeme spojovat a mít dobré me-
zilidské vztahy napříč společností.

Ocenit také můžeme otevřenost 
ze strany organizátorů k jakékoliv 
spolupráci. Pracovně či na bázi 
dobrovolnictví Khamoro zapojuje 
pravidelně širokou romskou i ne-
romskou mládež, což přináší také 
obrovský význam. Ať už k posíle-
ní romské hrdosti jako takové, tak 
i lepšímu vzájemného porozumění 
pro mladé generace.

Slovo21 společně s SP Saga na 
organizaci festivalu pracují celý 
rok. Jsou inovativní a týden romské 
kultury v Praze obohacují o další 
aktivity, což zvyšuje zájem ná-
vštěvníků i samotnou prestiž festi-
valu. Lákavá je také skutečnost, že 
se průběh festivalu neomezuje pou-
ze na tradiční romskou hudbu, ale 
dává prostor i interpretům součas-
né romské hudby či světově proslu-

lému gypsy jazzu.
Tvrdá práce, úsilí, profesionální 

přístup a zejména touha měnit spo-
lečenskou situaci. Ano, vážení, svě-
tový romský festival v Praze si pro 
svou dvacetiletou tradici a rostoucí 
prestiž získal přirozený respekt! 
A to se většině realizovaných pro-
jektů v této oblasti nedaří!

Khamoro, neboli česky sluníčko, 
nastavuje zrcadlo nám všem. 
A i přes to, že jde o týdenní akci po-
řádanou jednou za rok – tak se mu 
daří bourat předsudky a stereotypy 
vůči Romům ve slušném množství! 
Samotná romská či neromská ná-
vštěvnost na jednotlivých akcích 
nám to potvrzuje.

V roce 2000 tehdejší prezident 
České republiky Václav Havel, za-
sloužilá a nezapomenutelná osob-
nost dějin naší demokracie, který 
festival několikrát zaštiťoval, ve 
svém projevu uvedl: „Již v loňském 
roce byl festival Khamoro událostí. 
Letošnímu ročníku romského festi-
valu Khamoro 2000 přeji, aby před-
znamenal dlouhou tradici „sluníčko-
vých“ festivalů spojujících nás 
a Romy příjemnými zážitky, kterých 
je v našem soužití velmi zapotřebí.“

Organizátorům festivalu přeji 
úspěch a nejméně dalších 20 let 
Khamora. tomáš ščuka

foto: sabir agalarov

světový romský festival khamoro má svoji tradici
Dokončení ze str. 1
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jak jsme navštívili khamoro a památník terezín
Festival khamoro
Začíná krásný letní den. V pátek 1. 
června 2018 čeká v osm hodin před 
budovou vlakového nádraží v Brně 
osm studentů. S nimi Anežka, ve-
doucí vzdělávacího programu Gen-
dalos, která nás prozíravě přišla 
vyprovodit. Scházíme se všichni, 
studenti a pedagogické pracovni-
ce Šárka, Lucia a Kateřina. Se sva-
činou od kolegyně Hanky nadšeně 
vyrážíme na cesty.

Ve vlaku si část studentů přised-
ne k sympatickému mladíkovi, ze 
kterého se vyklube středoškolský 
učitel ze San Francisca. Mathew 
s námi s chutí hraje karetní hru Do-
bble. Procvičujeme slovíčka „blesk“, 
„rty“, „strom“, „kostka ledu“ a dal-
ší. Studenti překvapují, v zápalu hry 
používají další slovíčka, „nůžky“, 
„drak“, „sluníčko“. Khamoro – tam 
jedeme! Mathew kreslí mapu USA 
a odpovídá studentům na dotazy: 
„Kde se ti v Americe nejvíc líbí?“ 
„Jak dlouho trvá cesta letadlem ze 
San Francisca do Evropy?“ „Hrál 
jsi v Las Vegas v kasinu?“ „Hrál.“ 

Po příjezdu do Prahy se studenti 
projevují empaticky. „Věnuje se těm 
lidem někdo?“ ptají se při pohledu 
na bezdomovce na trávě před vlako-
vým nádražím v Praze. „Dáme jim 
sušenky.“ Někteří studenti míří 
z našeho výletu na další víkendové 
cesty a jejich zavazadla jsou dost 
těžká. Odkládáme batohy, tašky 
a deštníky v úschovně na nádraží 
a bezstarostně míříme na Václavské 
náměstí. Sotva tam dorazíme, pro-
zradí tmavomodré nebe plné mra-
ků, že odložit deštníky byla chyba. 
Ale naši pozornost upoutává průvod 
účinkujících, kteří jsou v dolní čás-
ti Václavského náměstí připraveni 
vyrazit k průvodu. Dlouhovlasá ta-
nečnice v rudých šatech se točí do-
kola, kousek dál hrají trumpety, ně-
kdo tleská, tamhle někdo zpívá. 
Přesně ve dvanáct průvod vyráží 
k Staroměstskému náměstí. Jdeme 
s ním. Nedaří se nám zůstat pohro-
madě, ale čas od času se setkáme 
pohledem – jsi tady? Nejde nikdo 
sám? Průvod jde Prahou a skandu-
je: „Khamoro! Khamoro!“ Vskut-
ku, slunce by bylo třeba, protože se 
zatahuje víc a víc. Voláme po změ-
ně. Voláme po něčem životně důle-
žitém. A zároveň to může znít dě-
tinsky. Většina přihlížejících vý-
znamu slova „khamoro“ nerozumí, 
ať Češi nebo cizinci. Vnímají pou-
ze jednolitost a sílu našich hlasů. 
Usmívají se. Fotí. Také lidé z prů-
vodu se usmívají. Hrají na housle, 
zpívají. Naši studenti se usmívají.

Za čtvrt hodinku průvod dorazí 
na Staroměstské náměstí. Pár minut 
ještě stojíme na místě, je hezky, fo-
tíme se, za zády ale narůstá černý 
mrak. Pak náhle přijde průtrž mra-
čen a spustí se prudký déšť. Do davu 
na náměstí jako když střelí. Všichni 
se rozprchnou, každý jinam, náměs-
tí je v mžiku prázdné. Nevíme, kde 
kdo je. S tak prudkým lijákem nikdo 
nepočítal. Někteří studenti se chou-
lí pod deštníky restauračních zahrá-
dek na okraji náměstí spolu s námi. 
Tady neprší, alespoň ne tolik. Účin-
kující a návštěvníci festivalu se sna-
ží najít suché místo. Po chvíli to při-
jde: „You must go away!“ Číšnice 
z luxusní restaurace mává rukama, 
jako by měla sílu nás jimi odvát. „To 
nemyslíte vážně. Do toho deště?“ 
Venku lije jako z konve. „Je mi líto, 
ale tady nemůžete být. Odejděte, 
prosím.“ Mezi poloprázdnými stoly, 

u kterých sedí pár cizinců, je spous-
ta místa. Svorně vyhánění ignoruje-
me. Vydrží nám to ještě asi deset mi-
nut, prší stejně. Přestat má prý až 
v jednu hodinu. Přichází další 
servírka. Převládne naše znechuce-
ní a přeběhneme pod jinou stříšku, 
kde se také mačkají promočení fes-
tivaloví účastníci. Někteří to vzdali 
a stojí na dešti. Jsou tu děti, starší 
lidé. „Musíte odsud odejít!“ Neocho-
ta se byť jen na chvíli uskrovnit ne-
vychází ani tak od těch, kteří mají 
peníze, ale moc.

Jedna naše studentka má nápad 
– je tady informační centrum! Pře-
bíháme tam. Také zde se před deš-
těm schovává spousta lidí. Najde se 
místo i pro nás. Kolem jedné pada-
jí poslední kapky. Uprostřed mok-
rého Staroměstského náměstí se po-
tkáváme s naší studentkou, která je 
na festivalu Khamoro už od středy. 
Přidává se k nám, jak bylo domlu-
veno. Z protějšího konce náměstí se 
pomalu blíží naši kluci. Jsou trochu 
mokří, ale tváří se spokojeně. Se-
bevědomě si vykračují, našli úkryt 
před deštěm. Teď jsme zase všich-
ni pohromadě.

Anežčina zpráva na telefon: 
„Není důležité, zda je zážitek dob-
rý, ale musí být silný.“

v praze
Potřebujeme kafe a osušit se. „S ka-
fem můžeš cokoliv, třeba jít do vlá-
dy,“ říká jeden ze studentů a všichni 
s ním souhlasíme. V Kavárně Lu-
cerna je teplo a útulno. Nepospíchá-
me. Nad hrníčky s kávou a čokolá-
dou se rodí další plán – po zhlédnutí 
výstavy fotek romských žen v Palá-
ci Lucerna si vyzvedneme zavaza-
dla a půjdeme se najíst a ubytovat. 

 „Nechci na vás vidět ksichty jak 
kyselý citrony. Jsme v Praze, ne-
jsme v Olomouci,“ hecují kluci. 
Právě míjíme Jeruzalémskou syna-
gogu a – chceme se do ní podívat? 
Chceme. „Tancujte, zpívejte, jsme 
v Praze!“

Při prohlídce synagogy zvážní-
me. Taková krása, takový smutek. 
Studenti sedí v lavicích, chlapci 
mají na temeni papírové jarmulky. 
V prvním patře si prohlížíme expo-
zici o památkách židovské kultury 
v republice. 

Chtěli jsme studentům ukázat za-
jímavé prostředí s výbornou kuchy-
ní, a taky se najíst bez čekání. Ne-
vyšlo to. Ne že by v Dhaba Beas ne-
měli dobré jídlo. Ale studentům pro-
stě nechutná. Když vidíme, jak sedí 
s nešťastnými obličeji nad talíři pl-
nými tofu a zeleniny, nevíme, zda 
se smát či plakat. Nakonec něco sně-
dí. A to nám ještě laskavá provozní 
nabízí každému nápoj lassi zdarma. 
Ale kdepak jogurtový nápoj! 

Jídlo, které studenti nedojedli, 
napadne jednoho ze studentů ne-
chat zabalit s sebou. Pro někoho, 
kdo je na ulici bude potřebovat. 

Míříme na Vinohrady ke Křes-
ťanskému domovu mládeže svaté 
Ludmily, kde jsme ubytováni. 
Z hlavního nádraží jsou to jen dvě 
zastávky metrem. Na konci široké 
ulice se tyčí bílá historická budova 
– to je ono! Rozdělíme se na poko-
je po dvou a po třech. V pátém pat-
ře navštívíme terasu s výhledem na 
Kostel svaté Ludmily a na Prahu.

Osm hodin večer a my čekáme na 
zahájení koncertu tradiční romské 
hudby v kulturním centru La Fabri-
ka v pražských Holešovicích. Zatím 
tu není plno. Mládež se pro tuhle 

příležitost slavnostně oblékla a všem 
to sluší. Vzduch je prosycen toalet-
ními vůněmi. Koncert zahajuje por-
tugalská kapela Ciganos d´Ouro 
hrou na kytary. To by naši přítomní 
kytaristé mohli ocenit! Energická 
moderátorka po přestávce ohlásí 
ruský soubor Podkova Schastya. Ta-
nec, zpěv, romantika. Studentům se 
tohle vystoupení líbí nakonec nej-
víc. Už je po desáté a návštěvníků 
koncertu stále přibývá. Když spustí 
rumunský band Mahala Rai Banda 
na žestě, není v sále místo, kde ně-
kdo neskáče, netančí a netleská. 

Kráčíme společně noční ulicí 
k domovu mládeže. Na Vinohrad-
ské třídě postávají hloučky mla-
dých. Tramvaje pod okny budou 
jezdit a cinkat celou noc.

terezín
Ráno před osmou je na patře ticho. 
Asi ještě spí… zaklepu na dveře 
a vidím: perfektně upravené stu-
dentky sedí na růžových peřinách, 
po boku složené ložní prádlo. Kluci 
se trousí z koupelny, před velkými 
zrcadly, kterých je v budově na ka-
ždém patře plno, provádějí posled-
ní úpravy. „Jděte na snídani napřed, 
hned tam budeme.“ Stačí sjet výta-
hem ze čtvrtého patra do přízemí. 

Jídelna domova se nachází ve 
zdobeném historickém sále s obrov-
skými okny na ulici. Studenti jsou 
zaražení. „M. začal hrát na klavír, 
ale paní u okýnka mu řekla, ať na 
něj nehraje. Je prý jenom pro nada-
né děti.“ „A on?“ „Řekl, že je nada-
ný, ale přestal hrát.“ To je nedoro-
zumění! „Víte, tohle jsou nadané 
děti. Hudebníci! Budou hrát na kla-
vír, ano?“

Melancholická hudba naplňuje 
prostor. Popíjíme čaj a nasloucháme.

Studenti si dobře všímají, že vý-
let něco stojí. Vysvětlujeme, že or-
ganizace IQ Roma servis získává 
na svou činnost podporu od Mini-
sterstva práce a sociálních věcí, Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy, Úřadu vlády České repub-
liky, Jihomoravského kraje, města 
Brna a dalších.

„To musí být drahý. Když jdeme 
na oběd, to je určitě dvojka, ne? Já 
nechci mít tak velkou rodinu!“

Studenti si všímají také jiných 
věcí. „Když jsme včera měli roz-
chod, legitimovali nás policisté.“ 
„Proč?“ „Nevím, jen tak. Neřekli 
proč.“ „Ale to nesmí, jen tak.“ „Já 
vím, ale hádej se s nima.“ 

„Když nás kontroloval v metru 
revizor, tak stačilo, abyste řekla, že 

jsme skupina, a nemuseli jsme uka-
zovat každý svůj lístek. Kdybyste 
to neřekla, tak by ho chtěl vidět.“

„Pokaždý, když přijdu do obcho-
du, tak se na mě dívají, jako bych 
tam přišel něco ukrást.“ 

„Šel jsem si něco koupit do tra-
fiky a prodavačka: one hundred and 
eighty. Řekl jsem: cože! A ona hned 
česky: osmdesát. Myslela si, že 
jsem cizinec.“

Ranní koncert v jídelně nás tro-
chu zdržel, a tak na autobusové ná-
draží do Holešovic dorazíme načas 
– osm minut před odjezdem auto-
busu. Máme jízdenky s místenkou, 
ale autobus už je plný. Na lístcích 
je napsáno, že rezervace ještě pla-
tí, ale zjevně to tak není. Stojíme 
v uličce a někteří sedí na schodech. 
Alespoň máme dobrý výhled na 
bujně se zelenající krajinu Litomě-
řicka. V dálce se zvedají jednotlivé 
kopce ostrých tvarů. Krajina připo-
míná Tolkienovo bájné Středozemí. 
Po hodině jízdy vystupujeme na ná-
městí městečka Terezín a spolu 
s dalšími turisty se vydáváme pěš-
ky k aleji vzrostlých stromů. Vede 
k Památníku Terezín.

Někteří studenti váhají: „Já ne-
vím, jestli tam chci.“ Návštěva Pa-
mátníku Terezín byla domluvena na 
přání studentů, kteří nakonec ne-
mohli jet. „Domluvíme se s prů-
vodcem, poprosíme ho, aby nám 
nejdřív vysvětlil, kde je co k vidě-
ní a rozhodneme se.“ „Já už jsem 
tady,“ hlaholí průvodce. Horko na 
nádvoří památníku narůstá, slunce 
pálí. Průvodce nechápe, nač se ptá-
me. Jeho žoviálnost hraničí s aro-
gancí. Po dvou dnech putování oče-
káváme na pietním místě trochu 
vstřícnosti. „Já tam nejdu!“ rezig-
nují někteří. „My vás jako průvod-
ce nechceme.“ Požádáme zaměst-
nankyni Památníku o jiného prů-
vodce a ten vzápětí přichází, profe-
sionální, srozumitelný a trpělivý. 
Provede celou naši skupinku Ma-
lou pevností. Bez vtípků, připrave-
ný odpovídat na otázky. 

Prohlížíme ubikace, jejichž ka-
pacita byla v letech druhé světové 
války mnohonásobně překročena. 
Samotky. Celu, ve které na pár me-
trech čtverečních stála celé dny 
a noci téměř stovka lidí. Nefunkč-
ní umývárnu. Vězeňský dvůr. Po-
praviště.

Prohlídku zakončíme průchodem 
500 metrů dlouhého tunelu v opev-
nění. Jdeme jeden za druhým, ob-
klopeni příšeřím a ze všech stran 
chladným kamenem. Jak se blížíme 

k východu z tunelu, cítíme na kůži 
blížící se závany teplého vzduchu. 
To jsme rádi, když jsme venku! 

Šouráme se z Malé pevnosti 
zpátky do centra města. Ještě pořád 
úplně nerozumíme. „A ghetto bylo 
ve městě? Celé město bylo ghetto? 
Jak tu mohou lidé žít…“ „Zřídí tady 
ústav pro duševně nemocné? Ty 
hradby všude kolem jim neudělají 
dobře.“ Ano, celé město bylo 
ghettem, zjišťujeme v Muzeu ghe-
tta na náměstí. 

parkoviště
Před hradbami Malé pevnosti ros-
tou lípy a zelená se trávník Národ-
ního hřbitova Terezín. Místo ostři-
kují zavlažovače, krůpěje vody se 
točí ve vzduchu a snášejí k zemi. 
Místo je tiché, jako my. Míjíme par-
koviště, u kterého se nachází ně-
kolik asijských stánků. Automaty 
na Coca Colu, bílé a červené plas-
tové stolky. Už žádná historie, ale 
oběd, tady a teď. Studenti si objed-
návají smažené sýry, masové nu-
gety a nudle. „Konečně dobré jíd-
lo!“ „Pamatujete, jak jsme se tvářili 
včera v té vegetariánské restaura-
ci?“ smějí se. „To jídlo, to byl tlak.“ 

Sedíme u jídla, limonády a kávy 
dlouho, stolky jsme srazili k sobě. 
Parkoviště je liduprázdné. Jeden 
z chlapců má na sobě supermanské 
tričko. Studenti pouští z mobilu hud-
bu ze včerejšího koncertu. V té chví-
li je něco… napadá mne pojem Ge-
borgenheit. Je to německé slovo 
a znamená zvláštní pocit naplnění, 
pocit hluboké sounáležitosti a spo-
činutí. Ve městě Terezín, pokud vů-
bec, bylo vysloveno snad kdysi dáv-
no. Nyní je tady s námi. Společně 
probíráme, co jsme během posled-
ních dvou dní prožili. Ne všechny 
zážitky lze vměstnat do metodik. 
„Realita funguje úplně jinak,“ shr-
ne Šárka. Vnímáme, že je to pravda.

Vzdělávací a stipendijní program 
Gendalos podporuje studenty střed-
ních a vysokých škol při studiu. Po-
máhá také žákům 8. a 9. tříd ZŠ při 
nástupu na střední školu. Program 
Gendalos realizuje nezisková orga-
nizace IQ Roma servis v Brně. Stu-
denti v programu Gendalos mají 
možnost doučování, individuální 
podpory a neformálního vzdělávání 
při skupinových setkáních. Studen-
ti se každoročně podílejí na organi-
zaci předvánočního benefičního 
koncertu a v průběhu roku na mno-
ha kulturních a vzdělávacích akcích. 

kateřina szczepaniková
foto: esmeralda kudriková
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tanec a zpěv je chleba Romů
Romové dostali do vínku od milého Pána Boha neskutečné dary. Naro-
dil-li se chlapec, dali mu do kolébky housle, děvče vyrůstalo s písničkou. 
Téměř v každé rodině se hrálo a zpívalo. Byť Romové byli většinou chu-
dí, tanec, zpěv a muzika je držely nad vodou. Po celá staletí perzekucí, 
vyhánění a utrpení Romové prokazovali nesmírnou odolnost a statečnost 
se vypořádat s těžkostmi života. V každé romské vesnici na Slovensku 
existovalo několik romských kapel. Hrávaly při různých příležitostech, 
gádžové je zvali při oslavách narození dítěte, na svatby i pohřby. V minu-
losti na venkově působili jen romští hudebníci a byli velice žádaní. Hous-
le, viola, cimbál, klarinet, basa – to jsou tradiční instrumenty romských 
kapel. Po válce se Romové houfně stěhovali do českých zemí zejména za 
prací. S sebou přinesli i svou kulturu a umění hudby.

Stará generace pomalu odchází, jaká je dnes romská hudba? Tradice ne-
vymizely, jen se změnily prostředky. Basu a housle nahradily klávesy a mo-
derní prvky. I přesto Romové nic neztratili ze svého umění, hrají na elektro-
nické varhany, bubny a přinášejí všem radost ze života. Ten je k Romům ne-
milosrdný, těžký. Je jiná doba, romské rodiny žijí ve vyloučených lokalitách 
a ghettech, žijí v polorozpadlých domech, na zavšivených ubytovnách, přes 
to všechno si rádi zazpívají a zatančí. Svědčí o tom řada romských festiva-
lů a přehlídek tance a zpěvu, které se konají ve větších i menších vesnicích 
a městech. Romská hudba provází Roma od narození až po smrt. Přežila sta-
letí, stejně jako její nositelé – Romové. Na otázku – zda hudba, tanec a zpěv 
jsou potřebné k životu romského národa, nelze odpovědět jinak než ano, jsou 
nutné a žádoucí k překonání každodenních strastí a starostí.

A také proto, aby naše starobylá a krásná kultura a romipen (romství) 
vzkvétaly a doprovázely své nositele ne zrovna lehkým životem.

jan horváth

o kheľiben the o giľaviben  
hin maro Romengero
O Roma chudle le lačhe Devlestar kuč – bašaviben. Uľiľa o čhavoro, dine 
leske andro vast lavuta, e čhaj barolas giľaha. Talam andre sako fajta va-
reko bašavelas, giľavelas. Choc o Roma sas buter čorore, o bašaviben the 
kheľiben len chudenas opral o paňi. Pal but the but šela berša maribnaha, 
čoripnaha, bare bokhenca, o Roma predžiďile u sikhade avrenge peske-
ri zor pes te marel dživipnaha. Andro sako gav sas vajkeci romane bandi, 
bašavenas le gadženge pre boňi, bijava, the kana vareko merelas. Akor či-
rla sas pro gava čak romane lavutara. Lavuta, brača, cimbalma, klaneta, 
bugova – ola sersami romane. Pal o mariben pes o Roma phiravenas an-
dal o Slovensko pro Čechi, pal e buťi the feder dživipen. Peha ande peske-
ro bašaviben the kultura.

O phure polokes našľon, savo hin adaďives o romano bašaviben? O pura-
no na našľiľas. La bugova, lavuta the klaneta opre chuťile o klavesi the neve 
inštrumenti. Takoj o Roma na našade peskero džanľipen, bašaven pro elek-
tricke varhani, so jekh aver. U šadzik kaj bašaven, anen loš avrenge andro 
dživipen. O dživipen igen pharo le Romenge. Hin aver časos, romane fameľi-
ji dživen dur gadžendar, andro ghetti, pro ubitovňi, the avka peske giľaven 
the khelen. Kerel pes but romane festivala the sikhavibena andro bare fori 
the cikne gavora. O romano bašaviben džal le Romeha kanastar uľol dži ko 
meriben. Predžiďiľas šela berša, the avka sar o Roma. Pro phučiben – či kam-
pel le Romenge o kheľiben the giľaviben, našťi pes odphenel aver sar hi, 
kampel, žutinel amenge te avas zorale anglo pharipena dživipnaskero.

The tiž, hoj amari phurikaňi the barvaľi kultura the o romipen te na 
našľol, te barvaľol u te džal amenca phare dživipnaha. jan horváth

historie romské hudby
Romští muzikanti a romská hudba 
měli v Československu donedávna 
svoji hodnotu jak ve většinové spo-
lečnosti, tak i v romské. Romských 
rutinovaných muzikantů bylo dost 
i proto, že v té době nebyla žádná 
softwarová technika, či vymoženosti 
hudebních digitálních nástrojů. Mu-
zikanti ovládali mistrovsky svoje ná-
stroje a jejich dobrou pověst a jméno 
šířil i muzikantský rod, ze kterého 
pocházeli. Romských hudebních 
rodů bylo po celém Československu 
víc než dost, byly zárukou kvality 
a dobré muziky. 

V romské hudbě hrály důležitou 
roli i regionální oblasti, které předem 
určovaly jména hudebních osobností 
a zároveň i jejich hudební žánr. Tak 
třeba oblast Očová, to byla tzv. vr-
chařská folklórní muzika, kterou na 
profesionální úrovni reprezentovali 
Romové. Jeden s nositelů dobrého 
jména byl například Rinaldo Oláh. 
Byl znám jako Černý Paganini a jako 
Rom se podílel na šíření dobrého jmé-
na tohoto výrazného slovenského 
folklóru nejen doma, ale i v zahrani-
čí. Většinou s ním hráli další Romo-
vé velice zvučných a respektovaných 
jmen. Třeba Hriskovci, Gašparovci, 

Farkašovci atd. Jejich muzika se šíři-
la i tak, že sloužila jako výuka na zá-
kladních školách v rámci hudební vý-
chovy. Československý rozhlas Bra-
tislava reprezentovali opět romští mu-
zikanti – Farkašovci. Byl to orchestr, 
který reprezentoval slovenský folk-
lór obecně a doprovázel zpěváky ve-
lice zvučných jmen v oblasti folklór-
ní hudby. K nim patřila i slovenská 
světově uznávaná hvězda Janka Gu-
zová. Mohl bych na středním Sloven-
sku ještě zůstat a dál popisovat Romy, 
kteří prezentovali slovenský folklór. 
Byli to Romové, kteří hráli v různých 
státních tělesech a folklorních soubo-
rech. Uvedu jeden z mnoha: Sľuk, 
kde svého času velkou část hudební-
ků tvořili Romové. Musím říct, že ve 
Sľuku prezentovali i naši romskou 
muziku, a to s důrazem na profesio-
nální zpracování a umělecké hudeb-
ní podání. Stejně tomu bylo i na 
 východním Slovensku, kde Romové 
hráli v souboru Čarnica nebo Železi-
ar. Prezentovali nejen regionální folk-
lór Šariše nebo Spiše, ale i romský 
folklór. Byli to hudebníci zvučných 
jmen, například Balogovci, nebo 
Adamovci. Romové se hudbou živili 
i profesionálně, hráli po kavárnách, 

vinárnách, barech a pro svoji hudeb-
ní univerzálnost a profesionalitu byli 
žádaní i v zahraničí. Byla to doba, 
kdy Romové byli mistry svých ná-
strojů a ve společnosti byli vnímáni 
jako umělci. Jejich služby i muzika 
byly žádané a patřily k oblastní mu-
zice krajů či regionů.

Tuto prestiž si někteří slovenští 
i čeští Romové zachovali dodnes. 
Jsou to hudební rody Janoškových, 
Botošových, Adamovových, Fečo-
vých, Gondolánových, Bagárových 
a dalších významných hudebníků. 
V poslední době se ale romská hu-
dební kultura mění s příchodem 
nové hudební techniky a jiných vy-
možeností. Mnoho romských ama-
térských muzikantů nahlíží na rom-
skou kulturu neobvyklým způso-
bem. Bez respektu k daným rom-
ským hudebním hodnotám, umělec-
ké písňové tvorbě a hudebním 
zákonům zaplavují svojí muzikou in-
ternet. Svým amatérstvím tak ovliv-
ňují romské posluchače - děti, mlá-
dež i dospělé. Tito šumaři svojí mu-
zikou hyzdí romskou kulturu, 
a obecně narušují společenské sou-
žití i rovnoprávnost Romů. Tento 
nový hudební žánr je již tradičně za-

hrnován do kategorie rom-popu 
z oblasti východního Slovenska. Je 
zaměřen na dobový život Romů a je-
jich postavení ve společnosti. Chá-
pu, že jejich hudba jim přináší útě-
chu a u Romů i úspěch. Ale v minu-
losti romské hudební umění formo-
valo romskou kulturu, hudební za-
čátečníky, ale i romské umělce. 
Muzika romských umělců vyzdvi-
hovala ve společnosti romskou kul-
turu i samotné Romy. S touto muzi-
kou se zároveň mohli ve společnos-
ti prezentovat i nově se rodící hudeb-
níci, děti a mládež. Romská muzika, 
ať už to byl folklór, pop nebo jazz, 
šířila do světa romskou kulturu 
a dobré jméno Romů. 

O dnešku se to nedá říct, ale čest 
výjimkám, mezi námi Romy existují 
i dnes opravdoví umělci. Tito umělci 
zachraňují naši kulturu, nejen svým 
uměním, ale i tím, že vedou k muzi-
ce i své potomky. Svědomitě se o ně 
starají, dětem zajistí zázemí a děti se 
hudebně vzdělávají nejen ve škole, ale 
i doma. Zúčastňují se i zkoušek svých 
otců, a tam nabírají zkušenosti z celé-
ho kolektivu. Když už děti umí zahrát 
na flétnu, nebo na housle, tak dosta-
nou možnost se prezentovat před ro-

dinou třeba na svatbě, křtinách, nebo 
nějaké jiné oslavě. Získávají tak sebe-
vědomí, vztah k muzice a ke svému 
nástroji. Takto zodpovědně a progra-
mově vedené děti se brzo stávají ve-
řejnými osobnostmi a jsou respekto-
vané v rodině i ve společnosti. Uvedu 
jeden příklad z mnoha. V rodině Ba-
gárových se rodí nový Mozart - Ra-
dek Bagár. Jeho otec, vynikající ja-
zzový klavírista, také Radek Bagár, 
vede svého syna velice pečlivě ke kla-
sické muzice. Už od útlého dětství ho 
dal do hudební školy studovat hru na 
klavír k věhlasné ruské profesorce. 
Malý Radek hrál s filharmonií už 
v osmi letech a sklízel veliké úspěchy. 
Dnes už studuje ve Vídni, jezdí na 
světové soutěže, kde vyhrává první 
místa a těší se z úspěchu i z dobrého 
jména. Takových dětí je u nás Romů 
víc, jezdí koncertovat a dělají našemu 
etniku i kultuře dobrou pověst nejen 
doma, ale i v zahraničí. 

Co k tomu dodat? Myslím si, že 
naše hudební kultura následkem no-
vých hudebních vymožeností na-
prosto ztroskotala, ztratili jsme svůj 
hudební společenský kredit a vrátit 
nám ho můžou už jen naše děti.

 Gejza horváth

Romaňi lavutariko historija
Le romane lavutaren, the le roma-
ne bašaviben has mek načirla an-
dre Československo bari cena, sar 
maškar o gore ta he maškar o Roma. 
Akor has but lačhe romane rutinova-
ne lavutara the vaš oda, hoj akor na-
has ňisavi softwarovo technika, abo 
varesava aver kompjuterove digital-
ne sersami. O lavutara džanenas vir-
tuozne te bašavel pre peskre sersa-
mi a lengro lačho nav the o ašariben 
vazdelas upre the o fajtos, andre savo 
dživenas. Romane lavutarike faj-
ti has pal calo Československo but 
a sako džanelas, hoj odoj hin e kva-
lita the o lačho bašaviben. 

O romano bašaviben the o lačho 
nav vazdenas upre tiž o regioni, save 
denas te džanel pal kaste džal, koda 
oda hin the savo žanros bašavel. Te 
laha napriklad e Očovo, ta oda has 
vrcharsko bašaviben, savo profesio-
nalnes reprezentinenas o Roma. Jekh 
lendar has the o baro primašis, o Ri-
naldo Olah. Phenenas leske o Kalo 
Paganinis. O Rinaldos vazdelas upre 
peskre bašavibnaha o slovensko vr-
charsko folkloris, na ča adaj andre 
Československo, aľe the andre aver 
štati pre luma. Bašavenas leha bare 
virtuozna romane lavutara, so lengre 
nava has bare hirešna. Has oda 
o Hriskovci, o Farkašovci the aver 
bare lavutara. Lengro bašaviben has 
thodo the andre osnova andro za-
kladne školi. O Československo roz-
hlasis Požomate reprezentinenas tiž 
o romane lavutara, o Farkašovci. 
Kada romano orchestros bašavelas 
savoro folkloris a giľavenas lenca 
hirešna folklorike zpevaka. Giľave-
las lenca tiž bari hirešno zpevačka e 
Janka Guzova, prindžarlas la calo 
luma. Šaj bi mek but vakeravas pal 
o romane lavutara andal o stredno 
Slovensko, so reprezentinenas e slo-
vensko kultura the o folkloris. Has 
oda Roma, so bašavenas andro štat-
na orchestri the andro folklorna 
subora. Imar hin so te phenel, te 
o Roma bašavenas the andro štatno 
orchestros SĽUK. Oda imar has le 
romengri bari paťiv a andre kada or-
chestros bašavenas but Roma. Muši-
nav tiž te phenel, hoj andro Sľukos 

prezentinenas pre bari profesijonal-
no urovňa the amaro romano bašavi-
ben. Pitnones avka oda has the pre 
vychodno Slovensko, odoj o Roma 
bašavenas andro gadžikano suboris 
Čarnica, andro Železiar, aľe the an-
dre aver štatna subora. Bašavenas na 
ča regionalno folkloris andal o Šariš, 
andal e Spiša, aľe the amaro romano 
folkloris. Pal kala romane lavutara 
džalas baro hiros, has oda o Balogov-
ci, abo o Adamovci, the aver lavuta-
ra. O Roma pes le bašavibnaha akor 
džiďarenas the profesionalnes, baša-
venas andro kavehauzi, andro vinar-
ňi, bari. Džanenas te bašavel chocsa-
vo bašaviben, u vaš oda len vičine-
nas te bašavel the andre cudzina. Has 
oda idejos, kana o Roma has majstri 
pre peskre sersami, e spoločnosťa len 
ľikerelas sar umelcen. Akor le Ro-
men kamenas všadzi a o Roma pat-
rinenas ki o slovenska regioni. 

Kaľa prestiž peske doľikerde vare-
save slovenska the čechika Roma mek 
dži adaďives. Hin oda lavutarike faj-
ti o Janoškovci, Botošovci, Adamov-
ci, Fečovci, Gondolanovci, Bagarov-
ci the aver hirešna lavutarike fajti. 
Aľe adaďives imar pes e romaňi la-
vutariko kultura meňinel angl óda, 
hoj ande avri o kompjutri the digital-
na programi, savenca pes del te kerel 
o bašaviben a manuš aňi namušinel 
te džanel te bašavel, ča mušinel te 
džanel te kerel buťi le kompjutroha. 
Adaďives imar o neve terne lavutara 
narespektinen amari romaňi kutura, 
dikhen ča pre peste the pre peskri 
existencija. Peskre bašavibnaha mo-
saren the peken tele o lačho romano 
hiros a peskre amaterske bašavibna-
ha pherďaren andre o internetos. Mu-
šinav tiž te phenel, hoj peskre primi-
tivne bašavibnaha meľaren maškar 
o gore savore Romen. O laicka roma-
ne lavutara pal e vychodno Slovensko 
ande avri nevo romano štilos, phenel 
pes oleske rom-pop. Hin andre thodo 
o čoripen, e primitivita, the he lengro 
dživipen. Achaľuvav oleske, hoj o ba-
šaviben kerel loš the paťiv maškar 
o Roma, aľe varekana oda has avka, 
hoj o romano bašaviben vazdelas upre 
amari romaňi kultura, vazdelas upre 

le cikne čhavoren, so kamenas te ba-
šavel. Vazdelas upre the avre lavuta-
ren a kerelas le Romenge maškar 
o gore the andre luma lačho than the 
nav. Nadel pes oda te phenel pal ada-
ďiveseskre neve lavutara. 

Aľe šaj phenav, hoj lačhe the bare 
lavutara hin the akana. Hin oda 
umelci, so vazden upre amari romaňi 
kultura na ča peskre bašavibnaha, 
aľe the peskre dživipnaha. Peskre 
čhavoren ľidžan ki o sikhado baša-
viben, bajinen pal lende the keren sa-
voro perdal oda, hoj o čhavore o ba-
šaviben te študinen, hoj te sikhľon na 
ča andre škola, aľe the khere. O čha-
vore sikhľon the avka, hoj o lavuta-
ra len len peha pre proba abo the an-
dro bašaviben. Odoj šunen, sar oda 
kamel te avel. U sar imar džanen te 
bašavel pre flétna, abo pre lavuta, ta 
o čhavore sikhaven peskro bašaviben 
pro bijav, pre boňa, abo pre aver tha-
na andre fameľija. O čhavore aleha 
baron upre, sikhaven oda, so imar 
džanen, naladžan pes aňi nadaran te 
bašavel a hine peske ista oleha, so ke-
ren. Ajse čhavore hine rešpektimen 
na ča andre fameľija, aľe the andre 
spoločnosťa. Šaj phenav, hoj maškar 
amende paš o Roma hin but ajse čha-
vore. Phenel pes, hoj andre Bagaro-
vsko fajta uľiľas nevo Mozart, o Ra-
dek Bagar. Leskro dad, tiž o Radek 
Bagar, bašavel pro klaviris džezos, 
aľe peskre čhavores le Radkus ľidžal 
ki o klasicko bašaviben. Imar cikne 
čhavorestar les diňas andre hudebno 
škola kije bari rusiko profesorka. Sar 
has le Radkuske ochto berš, ta imar 
bašavelas la filharmonijaha. Adaďi-
ves o Radkus imar študinel andre 
Vidňa a khelel avri bare lumakere 
klavirna suťaži. Ajse čhavore hin 
maškar o Roma but, phiren te kon-
certinel pal e luma a keren le Ro-
menge the amara kulturake baro nav 
na ča adaj, aľe the andre luma. 

So mek te phenav? Duminav 
mange, hoj ola dobatar, so ande avri 
o kompjutri, ta amari romaňi lavuta-
riko kultura calkom peľa tele. Naša-
ďam peskro lačho hiros, peskro nav 
a kada savoro amenge šaj visaren pale 
ča amare čhavore. Gejza horváth
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