UNA ESPELIDA :
LA JOVE POËSIA RRÒM EN IOGUESLAVIA
Un novèl parlar poëtic acaba de crebar l'uòu en Europa : lo dels Rroms1.
Lor cultura orala collectiva, la sola qu'ajan fins qu'ara, balha lo jorn dins
maites païses a l'encòp a un sagatum de creacions individualas qu'èran subre
nàisser dempuèi pro temps: Ferenc Sztojka en Ongría tre lo sègle XIX, Nina
Dudarova, Alexandre Hermàno, Òlga Pànkova o Nikolai Satkevič a Mòsca
dins las annadas '30, Kārlis Rudevičs puèi Leksa Manuś en Letonìa, los
Demeters en Eslovaquia, Rostás György, Choli Daróczi József en Ongría,
sens comptar los d'Iogueslavia, que ne parlam çai-jos, ni la paura Papùśa,
estèla primadièra en Polònia, i a mai de vint ans. Se tantes fogals independentament s'abrasan, es qu'avèm pas aquí una fuocada passadissa, mas aquò
marca que l'èime collectiu rròm es madur per passar una estapa de mai de
son istòria.
Es en Iogueslavia que lo movement es lo mai riche, lo mai avançat e lo
mai complexe, çò qu'es pas estonable, puèi que l'i vesèm sostat e acaptat a
l'encòp per lo nombre d'etnias del païs (pas mens de 16 nacions e
nacionalitats, çò qu'es plan solide un factor favorable a la vida d'una de mai
‒ al contrari dels païses culturalament monolitics qu'estofan tota votz alternativa). Ça que la aquela florison, per tant druda que siá, es desconeguda del
tot dels mitans literaris.
Avèm recampats aicí un banaston de po(ë)mas dels Rròms d'Iogueslavia per ofrir al legeire occitan a l'encòp la florada d'aquela poësia, mas tanben un escapolon representatiu dels genres, dels assages e de las dralhas de
desvolopament, segurs que serà sensible a l'astrada d'aquela autra cultura,
sòrre geò-istoricament desparièra de la sieuna, mas uèi pròcha dins sa cerca
vitala.
Es sul modèle de l'epica populara turca-balcanica dins sa version rròm
que veson lo clar del jorn los primièrs assages d'escrich individual : de la
reformulacion personalisada de tèxtes tradicionals fin qu'a la creacion sus de
tèmas modèrnes (mai que mai la resistença de la "darrièra" guèrra e los
partisans; recordem aicí las atrocitats dels fascistas al respècte dels Rròms,
sens parlar del nombre de las victimas rròm d'aquel chaple ferotge : entre
500.000 e 1.000.000) ; sul plan formal òm pòt pas dire qu'aquelas epopèas
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"Rròm" es la denominacion internacionalament reconeguda (Congrès de Genèva) per
designar sens mesprètz los que disèm en cò nostre "bomians", "caracos", "chinchas",
"gitanos", etc ... Aquel mot vòl dire "òme, òme maridat" en rròmani, lenga aparentada a las
lengas indianas del nòrd (mai que mai del sanscrit, e uèi de l'ìndi).
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càmbien gaire de l'oral trascrich e serián tombadas dins la banasta comuna
s'unes d'aqueles autors foguèsson pas passats puèi a un dire mai personal : lo
Gafurr Raśìdi de "La mòrt de la maire" es tanben l'autor de "Prima" e d'una
adaptacion rròm de "Barbara" de Prévert. Son besson Nusret escriu tanben;
d'el citam "Amor tòrta". Un fum de joves cercan dins aquela dralha un biais
nòu de s'exprimir e espandisson sos verses en "lil", manescriches o maquinescriches malbiaissuts. Demest eles paucas femnas : de la que mai fasiá
flòri cap a 1980 dins lo païs, Meleća Demìri, citam un tròç cortet mas que
reverta pro plan las referéncias e lo lengatge estereotipats de desenats de
joves que s'assajavan de descugar las sentidas personalas de jos los esquèmas de la lirica populara ; èra pas aisit. Mai d'un vers rebat lo trobar plan
d'unes trobadors. L'autra votz femenina de nòstra causida, Lumnia Osmàni
sembla mai desengatjada de la tradicion orala ; benlèu tanben mai madura
dins sa cerca, mas encara pròcha de la pròsa elementala, aquela matèria de
basa tirada de la poësia populara un còp qu'es demesida.
D'autres cercan dins la règa del vers classic, tal Eslam Drudak àmbe
son sonet de cofèla occidentala mas claufit d'elements dels contes rròms. En
respècte de sa façon e del fach qu'es lo primièr jamai escrich en rròm, ne
balham aquí original e traduccion, coma escapolon de la lenga. Maites joves,
après començar dins l'epopèa de partisans ‒ coma Agim Ćakatoli ‒ o la
lirica personala mai o mens clarinèla ‒ coma Ismet Jašarević, Ʒevad Gàśi,
etc ... ‒ s'acòstan d'un subjècte longtemps tabó : la malastrada del pòble
rròm cantat sovent àmbe un mescladís de rafinament e de simplessa que te
tòca ‒ mai que mai s'as viscuda lor vida e partejat amb els lo pan los jorns
que n'i a pas gaire coma los jorns que n'i a encara mens. Lo viatge etèrne e
dessenat del Rròm, totjorn forestièr ont que pause son ombra, la fam de pan
e de dignitat, la mala set de dire son si son d'autres temis de la poësia de la
segonda generacion. Verai qu'i a pro de cliché e d'autòvictimisacion dins
aquel corrent, mas existís, inspira pro d'autors e ne podèm doncas pas far
l'economia. Puèi delai los paluns dels patiments seculars s'enauça un autre
asuèlh, caracteristic de las literaturas (re)naissentistas : lo messatge pedagogique que representan aicí Bejta Binak e Ismet Jašarević. Arriba tanben que
lo didactisme vire a quicòm coma los quatrens patriotics de Šaip Jusuf ‒ que
son çò mai elegant dins aquela raça de poësia, fòrt dificila.
Coma a l'encontre d'aquel novelum, que grelha subretot dins lo sud del
païs, creis un autre brot dins la personalitat e l'òbra de Rajko Đurić. Aquel
Rròm licenciat de filosofia e sciéncias socialas, uèi jornalista al quotidian n°
1 de la capitala, es pastat de sa cultura rròm tanplan coma de coneissénça
universitària, sens parlar de sa cerca dins la mitologia d'India. Đurić se vòl
lo jonhent natural d'aqueles tres corrents-fòrças. Dins son òbra poëtica (es
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tanben l'autor d'estudis etnòlogiques), se vei 1'aflat del surrealisme, mai que
mai del neò-surrealisme iogueslau, que tira de banas àmbe lo lengatge de
mascariá, d'endevinalhas e de fantastique que Đurić cèrn dins lo patrimòni
rròm.
Lo dire es per el una obsession, tanplan coma las relacions d'aquel dire
àmbe los èstres ‒ totes vius per el : la sèrp coma lo silenci, 1'aiga coma la
luna e l'aucèl, dins l'univèrs onirique que congrèa per l'ambigüitat del "drab"
("poison", mas tanben "basme"). Ailàs aquò l'alunha del pòble e l'embarra
dins de cenacles ont es legit dins la revirada serba. Pasmens fa tanben de
trobar plan, coma "La palma" e "Retrach de maire" citats aici, mas se vei
qu'aquel mòde que dominava dins son primièr libre subsista coma reliquat
dins los autres.
Escolan de Đurić, Jovan Nikolić es pas encara de sasir, que n'es a son
primièr recuèlh. Lo pauc que presentam aicí daissa augurar que farà rampèl
al mèstre ‒ sens tròp se desseparar del viscut jornadièr.
Quin serà lo sort de la cultura rromani, orala o escricha ? E qui ne serà
la destinada del Poble rròm, e mai la nòstra e la de la planeta ? Es pas encara
nascut, ni prenhon, lo qu'o dirà. Mas uèi que siam aici, çò que podèm
constatar a bèls uèlhs vesents, es que la tradicion orala rromani es plan viva,
multiforma e vigorosa, e que mentretant s'establis la fondamenta d'una
cultura escricha autentica. En se, una amenaça pas 1'autra, ni mai la sosta
pas tanpauc, es question de l'usatge que ne serà fach, question sociala e
politica.
Grand gaug que los poscam veire cotria créisser, que las vejam chaupir,
escafolhar la vergonha e tornar sa dignitat e sa fiertat nacionala a un dels
pòbles mai èime-rics d'Euròpa e benlèu al mai aborrelat.
Seguís mai aval un florilègi d'autres tèxtes,
acampats a l'ocasion de la fèsta de las lengas a La Sala en 2011.
Gafurr RAŚÌDI
LA MÒRT DE LA MAIRE
O dieus tot-poderós
Quand van en guèrra los fraires a Camp-Cossòva2
Nòu fraires
2

Camp-Cossòva : batalha de 1389 dels pòbles ba1canics contra l'invaseire turc, a uns dètz
quilòmètres de la Prishtina d'uèi.
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E lo desen lo vièlh Vehbi,
La maire prega a dieus
Li demanda uèlhs d'agla e alas blancas
per s'envolar cap a Camp-Cossòva
Per veire los nòu fraires
E lo desen lo vièlh Vehbi
Dieus li balhèt e los uèlhs d'agla
E las alas blancas alas largas
S'envolèt a tot pols per Camp-Cossòva
Quand i arribèt los trapèt mòrts
Nòu fraires nòu lanças
A las nòu lanças nòu garanhons bèls estacats
Ran los cavals nòu gosses endemoniats
Mas la maire aviá lo còr verturós
E per vert ut tombèt pas un pl or
Ela agantèt los nòu garanhons bèls
Agantèt los nòu gosses endemoniats
E mai los nòu falconets
E se'n tornèt a l'ostal
‒ longa foguèt la rota ‒
Per tornar veire nòu veusas
Plorar las nòu nòvias
Plorar nòu orfanèls
Plorar nòu garanhons bèls
Udolar nòu gosses endemoniats
Mas la maire aviá lo còr verturós
E per vertut tombèt pas un plor
La maire demanda a sa nòra
‒ Nòvia!
Perqué nilha lo balhard de Vehbi
Auriá pas talent, ma filha ?
Balha-li qualque pauc de pastura...
Auriá pas set ?
Balha-li qualque pauc d'aiga...
Çò ditz la maire a la molhèr de l'ainat.
Ò sògra, ò maire de Vehbi
A pas talent a pas set
Ambe Vehbi soliá del matin al ser
Pàisser lo long del camin.
Mas la maire aviá lo còr verturós
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E per vertut tombèt pas un plor.
[...]
Venguèron d'un vòl dos corbasses orres
Portavan en bec las mans de Vehbi
La sògra demanda a sa nòra.
‒ Nòra!
Ven a ta maire.
Las sabes reconéisser, las mans de Vehbi ?
‒ Òc maire
Son ben las mans de Vehbi
Vaquí al det l'anèl de nòstra amor
Coneissi l'anèl de mon òme
Çò disent, tomba fòrça plors.
La maire pren las mans
Ma poma ma poma verda
Ont siás nascut ont as grandit
Mon filh per morir aital
Mas la maire aviá lo còr verturós
E per vertut tombèt pas un plor,
tombèt pas un plor mas son còr s'esclapèt
Àmbe la man moriguèt.
Aital après los fraires moriguèt la maire
Un còr verturós s'esclapèt per sos nòu filhs
E pel desen
Pel vièlh Vehbi.
/meribe e diaqo/
PRIMA
A la portèla de la prima duèrmi
Dins l'òrt una poma d'aur
Mon uèlh a mièg se descluca
Sus mon pantais
Una cavala sens mos sens cabestre
De cap en cima ensagnosida
Està
Davali dins la prada
La voldriái ben apasturar
Un cabròl pòrta de flors
E pòrta la prima...
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Ieu pichot
Canturli un èr de dança : la prima es aquí.
/nilaj/
Nusret RAŚÌDI
AMOR TÒRTA
Un jorn ma vida s'amorçarà
Un jorn filhòta...
Sola l'èrba coneis
la plenor de la tèrra...
sola ma sang, e sol mon cor.
Quora mai se podrà far
lo cèl, naut, e tu, polida.
Daissa-me que traissi pena
Daissa-me anar morir
Defòra plòu
Espèri a l'abric
que torne rajar lo solelh
Disi
Solelh ont ères fins ara
que nos caufaves pas a n'autres los paures
a n'autres e nòstra joventut
/grehosqo kamibe/
Meleća DEMÌRI
....
La prima se sarra
Una amor novèla
Me portarà.
Languissi que tresfolissi
Esperar l'alba
Del jorn
Que tu e ieu
Serem solets.
II
La flor a la prima
S'escarcalha, aital farà
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La nòstra amor.
Tu e ieu
Asombrats
L'un a l'autre
Nòstres uèlhs nos ofrirem.
III
A, mon dieus, quora veirem l'alba
D'aquel jorn, qu'entre quatre pòts
Nos aimarem ;
L'aimarai
Tant e mai qu'el-meteis s'aima
Sens ges d'engana
Per totjorn e jamai.
Lumnia OSMÀNI
SOI PAS
Soi pas letra
Que
M'escrigas
Sul papièr
Puèi que
M'esfaces
Crei-me
Soi pas cançon
Que me cantes
Un sèr
D'embriaguessa
Perdut
Dins la fola del monde
Soi pas libre
Que me legigas
E m'estuges puèi
Dins un còfre
Que la polvàs
M'i acatarà
Coma una trèva
Dins ton cap
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Soi pas tèxte
Que me recites
Soi
Ieu
Quicòm mai
‒ Ieu soi
Femna
Que vòl
Ambe tu
Tostemps
Estar.
E cregas pas
Çò
Que te ditz
Lo temps.
/ni sem/
FREUD E IEU
Que volètz qu'i fagui
S'existissi
S'ai d'uèlhs
E un còr
Copat
Sens qu'o sàpia
Nondegun
Freud
Me ditz
Agaches pas
Ton ombra
Darrièr l'esquina.
E vesi
La vida
Me traïr
E jogar
La comèdia
Coma un actor
Sens sòmis
Mentre
8
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Que corrissi
Los camins
De nuèch.
Cossí saber
Çò qu'ai perdut
Mos uèlhs
S'entèlan
Res veire
Res ausir
Res saber
‒ Benlèu que duèrmi
Si-ben-non
M'engani.
Dels temps
Soi la mestrèssa.
Dessenada soi
Lo quite Freud
O afortís.
Qu'es granda
La cambada
Per mas
Cambòtas.
Soi pas mosca
Per m'enauçar
Delai
Aquestes camins
De nuèch.
Me demandi
En qual la fauta
S'existissi
En qual la fauta
S'ieu tanben
Dins l'oròscòpi
Ai un signe.
Se lo vesètz,
Crengatz pas
De l'esfaçar,
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Que benlèu
Existissi pas.
/o Frojd thaj me/
Eslam DRUDAK
SONET
Diguèssi de sa frèsca beutat
Que fai rampèl al solelh - paraulas bufècas que serián.
L'esplendor, lo trelutz de las ciutats del rei
Cada rufa de son sorire ne flambeja.
Pas de dire, lo tresaur sieus :
Diamants del saber, fin aur de l'amor...
Sos uèlhs, son còr, sos dets, son èime.
E mon ombra, lo trèva lo sieu univèrs ?
De son estrencha, de sa pèl, de sos pòts jamai
Aurai pas l'astre de m'embriagar ‒ o sabi.
Es sonque en paraulas, coma sus d'èrba doça,
Sonque en trabalhons menuts, qu'amb ela'm pòdi jaire.
E ela de que li'n sembla? Me venguèt pas "adieu!"
Quand tirèri camin, mas "ailàs".
/sonet/
‒‒ nilaj 1979 ‒3
Te phenav olaqe jale śuźipasqe
So thablǒl sar o kham ‒ nange làfǎ k-ovël.
Svètilo so forden o dizǎ paśasqe
Svàko hasajbasqi ćìzga laqi pekǒl.
Pàna pobudèri si la śukaripa
Lire ʒanglipasqe, kamipasqo zlàto
K-o jakha, k-o vilo, k-i godi, k-o naja.
3

Aquel sonet de Drudak es en ortografia "maśkarutni" (centrala), l'equivalent de l'alibertina
en occitan. I a pas mejan en òc de rendre fisèlament lo repròchi despoderat de "so ʒa[s] ?";
lo "-ça" de "laça", v. 12, se prononcia pas dins lo dialecte de Drudak.
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A mi sènka si-1i an-olaqo svèto ?
Laqe jangalǎθar, morthǎθar, vośtenθar
Nikad na ka tromam te màtǒvav, ʒanav.
Sàmo an-o làfǎ sar an-i kovli ćar
An-o tikne butǎ, olaça śaj paślǒvav.
A laqe sar dikhǒl ? Na phendǎ "devleça"
Keda mukhlǔm i mahàla, nègo : "So ʒa ?"
Agim ĆAKATÒLI
TON CADAVRE DRÒLLA
Quin cadavre m'as ofèrt ò dròlla
Tas paraulas an calhat dins mon còr
Me cussona ara lo mal de tu
De quand m'aimaves, qu'ères amb ieu.
De quand veniás negada de lagremas
Pausar tos pòts al cròs de mon còl
Ton còs encara demòra acalinat contra lo mieu
De quand me potonaves
E que tos uèlhs petegavan de desir
De quand m'estrenhiás arderosa, tremolanta
E qu'ieu me repaissavi de ton baticor
Mas partiguères tota en plors
negada de lagremas un jorn drolla
partiguères maridada endacòm mai...
e me tanquères palficat.
/to trùpo, ćhaj!e/
LO FLUME
Un flumàs d'aiga pudenta
E ieu que lo voli passar
Ai vist que siás delài
De l'autra man.
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La pluèja vòl pas lucar
Una ventarassa nos talha
E dins l'aiga me tira
La pluèja m'endorsa
L'aiga m'emporta
Vesi que soi sens fòrça
E soi a tas pès
Para-me la man benlèu qu'aital
Serai un chic mai fòrt
Vesi coma me balhas fòrças
Fòrças de la tieuna man
Que del remolin òrre
Me desraba.
Ragenta de pluèja siás
E ieu d'aquela aigassa
Prenèm lo plorar d'èstre mai
Ensemble l'un àmbe l'autre
Ò amiga ara encara plori
Mas vesi que siás pas tu
E plori d'èstre sens tu
D'èstre engarçat per un sòmi
Mas çò qu'es en sòmi
Tanplan pòt èstre verai a de bon.
/i len/
LO RRÒM
Perqué viu lo Rròm ?
Quina vida mena e ont la vida lo mena ?
Perqué patís tant ?
Per morir coma un chin ?
Ont qu'angue lo Rròm
Serà pòrta-fais. S'afana se crèva
Es esclau. Dels autres
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A la gara cira las bòtas.
Quina vida mena lo Rròm
Quan vòl pas aprendre ?
Al ran de la rota agrovat
Demanda qualque moneda per viure.
De que li es besonh d'una vida aital ?
Pòrta-fais o esclau. Dels autres
A la gara cira las bòtas.
De que li es besonh de viure aital
Per morir coma un chin ?
/lo rròm/
SENS SABER ONT PAUSAR SON OMBRA
Los trens van luènh
Sabon pas ont van
Van e puèi tornan
Aicí ailà sens trapar ont s'arrestar.
Van per rotas luènchas
Las rotas las veson davant eles
Còsta una gara un moment s'arrèstan
Puèi tornan avalir dins lo luènch.
An pas ont pausar lor ombra
De gara en gara van
Sens trapar ont s'arrestar
Mai son a se cercar una gara.
E los trens bigarrats son cómols d'enfants pichòts
Descauç, assermats, afamats, espelhandrats
Son dins los trens bigarrats
A plorar pan
Sens saber ont van ambe los trens.
Los viatjaires patisson son còrferits
De veire sofrir aital los enfants afamats, assedats
Mas los trens bigarrats passan de tengut
14

Los enfants ploran pan
E los trens pòdon pas trapar a quala gara
Pausar lor ombra.
/biz-o than/
Disoran ZEKIR
DE PERTOT NÒSTRAS TOMBAS
M'an caçat d'aquela tèrra secarosa
Quand vendrà lo jorn que mon arma se pausarà ?
Mila ans forçat de barrutlar
E mon còr forçat de cantar.
Es aquí que m'anuecharai
Dins lo prim tibanèl
Dormirai destressonat contra nuèch.
E se lo cèl en plors plora pluèja
Es per esclarcir mon pel terrós.
Aquela tèrra negra, coma se voliá pas
Dels òmes negres que la chaupisson,
Sos enfants sos presonièrs.
Mas n'ai pron de plorar pan
Del cèl ai pres la permission
D'ajocar mon filh sus mas espatlas.
Lo quite pan mosit lo deviái mendicar.
Mon clar de jorn èra nuèch sarrada
E l'alen de mon pièch caucavièlha de plomb.
Pel monde en larg e en long
Ai rebalat mos traces de jorns,
E lo parlar aborrit de la maire,
E mos pès ensagnosits
Que per tota la tèrra
An semenat nòstras tombas.
/savorre thanenθe amare limora/
Ʒevad GÀŚI
DANÇA DE LAS PARAULAS I
Paraulas docinèlas
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Dançatz e sautatz urosas
Enairatz-vos àmbe l'aura
Dins la volada de totjorn.
Fuòc, aiga, solelh e òme
La vida es nascuda
Aicí empralai
D'aquí endacòm dins lo còsmos.
Òsses, sang, jorn, alba
Qu'es aquò, paraulas docinèlas ?
Vos espandissi, e vos entreligui
Que bronzinetz mai que mai
M'escotatz, me demandatz
Se creson, eles
En vòstra dança
Se creson, eles
En vòstra vertat
Longor e avaliment.
Ganiva e maire!
Ont es la diferéncia, se n'i a una ?
N'i a una :
La freg e la caud
Sonada mòrt e doblidum.
/lafonenqo khelipa I/
DANÇA DE LAS PARAULAS IV
Lenha, peira, tèrra e fèl
Marchi garrelegi cap a l'ostal
Soi encigalat çò dison los autres
E mai s'es vertat
Me soi pas begut las cervelas
E mai se ne teni una
Me vòli jutjar ieu-meteis
Cluqui los uèlhs
La tabornièira me sasís
Sentissi lo breçatge del trin
Mas vauc pas enluòc.
[...]
Qu'es pesuga la vertat de dire
‒ enebriat ‒
16
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Que siás Rròm.
Los paurucs bevon per dire
Çò mai verai de la paraula bronzinadissa
Que sens páur, benastruga
S'enaira per portar la vertat
Suls camins luènches
E i daissa son ombra
Per totjorn e jamai.
Paraulas docinèlas
Dançatz e sautatz urosas
Enairatz-vos àmbe l'aura
Dins la volada de totjorn.
/lafonenqo khelipa IV/
Bejta BINAK
LO JORN SE SARRA
Fraires, vos cerqui a totes
Escotatz çò que vos vòli dire :
òida, se sarra lo jorn,
que n'autres tanben aurem de qué.
Riches del biais de frairejar e del gaubi d'aprendre
Cal que vos vos ajudetz l'un a l'autre
Los mainatges los cal mandar a l'escòla nòstra
Aital adesarem lo jorn
que lo saupre nos averarà del fangàs.
Fraires defendètz la frairesa, la saviesa
L'unitat fai de n'autres d'òmes fòrts
Degun nos pòt pas pus prautir
per pauc que la frim lo fisse.
Sentissi que se sarra lojorn ...
Lo solelh es nòstre tanplan coma dels autres
Es aquò que disi : aprendre, aprendre, aprendre ...
/paśǒl o dive/
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Ismet JAŠAREVIĆ
AMICS !FRAIRES !SORRES !
Salut, santat e bonur a totes
Sonatz de violon, cantatz, dançatz
Metètz vòstras paraulas sul papièr
Que doblidèssem pas nòstra dança
Que doblidèssem pas la musica rròmani
Las cançons rròmani que crèman fuòc al còr
Acampatz-las ennegrissètz-ne lo papièr.
Aprenètz a l'escòla
Venètz d'òmes de respècte
Aital durbriretz las pòrtas del bonur
Mas vergonha vergonha
Que se pèrda cançon vièlha
Vergonha vergonha que nosaus los Roms
Sapiam pas mai dire los mots de nòstra lenga.
/amala!len, phrala!len, phenǎ!len/
...
Arbora-te ò cançon, àmbe lo vent savi
espandís-te en larg e en long pel païs
pren àmbe tu de paraulas annanidas
e diga dels Roms ò cançon, la vertat
Lo monde te pararàn l'aurelha la man
e de paraulas nòvas te pastaràn
mas tu ò cançon, espandís-te mai luènh mai larg
de per tot lo relarg de nòstras rotas uèi perdudas
Eissuga ò cançon, las sofrenças dels òmes
e tira de ton pièch de paraulas de ben
car ton repic, los aucèls lo reprendràn
e tots los pòts umans tanben l'entonaràn
Cançon aucèl aura calivenca
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atenhètz los arbres e totas las aigas de la tèrra
ajonhètz las montanhas mai nautas
e adesatz ailà ont raja la lagrema mai amarganta
[...]
Creis ò cançon, abeura-te de mots ardents
Siá l'amiga del jove coma de l'ancian
afortís l'òme dins lo mlan
e diga-li que la vida
pòt pas èstre tota de negrum.
BREÇAIRÒLA
Vòli sonsonar
una cançon polida
a la nèu
a l'ivèrn e al tòr
Quora la nèu
canta jos las soletas
quora dins son breç caudet
o dins la fauda mairala
lo nenon pichonet
sómia a çò mai doç
cluca los uèls, mon filh, cluca los
siás un petit toston
dins la fauda de ta mamà
vei, lo polit pantais
E bèl, mon enfanton,
drut e bèl vendràs un jorn
es aquò lo mieu pantais
es aquò ma breçairòla
Som-som mon filhonet
lo tant-aimat de son papà
uèi de paraulas ardentas te breci
baste que te vegi quand aurai lo pel blanc.
/lindraqi gilǒrri/
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SENS ELA
Sens ela
soi sord
malurós
e mesquin
Sens ela
pèrdi paraula
ma lenga se tresseca
ai la garganta que se tapa
Sens ela
sens ma viòla
soi un pas-res
un trace d'enluòc
Òmes
me la cal ma viòla
per jogar a ma Calí
quora plora
mon amiga l'an maridada
après ieu tomba de plors
balhatz-me ma viòla
qu'estagui pas emmudesit
que mòria pas sens cançon
Calí mon amiga plores pas
los tieus t'an balhada a un autre
mas de mos dets sus la viòla
ai brodada a tot jamai
la nòstra amor.
/bi laqo/
ADIEU A LA ROTA
Lo cap me prutz
de manjança maire
ma cara, lo solelh
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subrora l'a usclada maire
mos pès ensagnosits son mòrts
de caminar maire
ma gòrja es secarosa
de mala set maire
soi alassinat vauc tombar
tantas rotas avèm corregudas maire
mas ara vai
maire ma maire moreta
vai, que traparàs
un autre jorn una autra nuèch
sabes que soi cansat,
pòdi pas mai àmbe tu correr borrida
mas ara vai
pren ton baston
pren ta biaça
garda-te plan dels chins
sabi ben qu'aimas mai caminar
siás afacha de viure aital
vai, vai donc
ieu m'arresti aquí
daissa-me mon fraire
amb el trabalharem
un jorn agantarem lo bon astre
li aprendrai lo bonur mai grand
la dolor que quicha lo còr
li cantarai
cossí flambeja lo fuòc entre las carretas
roge, e cossí dins son roge
se pausan los Rròms barrutlaires
vai, ara vai
ma maire moreta
pòrta-te plan nos tornarem trapar
trapar
una nuèch o un jorn
a dich de nos afanar àmbe mon fraire
te farem una plaça
caudeta entre nosautres
Se dises
siam los Rròms trevaires de caireforcs
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/respondrai/
que la calada tròp prautida
s'es cansada
qu'ara avèm un ostal
de pan brescat e caud
e que son arribats los jorns serens
entrevists dins nòstres pantaisses mai doces
ara vai, vai
e dieus te conserve.
/ulaibe e dromosθar/
Šaip JUSUFOVSKI
AL CAP DE NÒSTRE CAMIN
Tantes sègles d'annadas per las rotas jol solelh
En tot cercar plaça nos siam traulats
Ara àmbe Titò sabèm ont pendre lo calelh
Dins lo doç païs de las milanta beutats.
L'unitat àmbe Titò la fasèm per nòstres enfants
Nòstras paraulas son gaves montanhòls
Dempuèi d'annadas que barrutlan nòstres grands
Sufrissent totas las misèrias e los dòls.
Mas uèi se contunham la rota
Es lo cap naut que caminam
E nòstre cant mai naut que tot bota
La Iogueslavia que de tot còr carissèm.
Es en tu Patria qu'avèm trapada la vertat
Per tu ò Païs avèm l'uèlh d'un mèstre d'ostal
Totjorn te defendrem, tèrra de frairetat,
Pramor que siás nòstra maire e nòstre fogal.
Uèi nòstra arma se pòt desplegar las alas
E nos enairam a la cima dels nòu cèls
Per tu nos siam batuts dins de penas infernalas
Que sens tu siam sens nom, siam orfanèls.
/reslǎm p-o agor e dromesqo/
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Rajko ĐURIĆ
LOS CONEISSI LOS CAMINS
Los coneissi los camins
Prautits e tornar prautits pels Rròms
Los coneissi los camins
D'entre nòstre ièr e nòstre deman
Los coneissi los camins
Caufats als fuòcs dels Rròms
Los coneissi los camins
Enfangosits de nòstres plors
Los coneissi los camins
Embeguts de nòstra sang cauda
Nos an ja menats per tota la tèrra
Nos an escampilhats d'aura en aura
E totjorn, chins d'avugles, àmbe nosaus demòran
Àmbe nosaus e nòstra misèra
Per nos tornar menar
Sens qu'arribem enluòc,
E se i arribam
Es que nos serem perduts.
/pinʒarav o droma/1969/
LO TEMPS ES UN, LO TEMPS TOSTEMPS
Lo solelh es tostemps solelh
Lo jorn totjorn jorn
Lo lop es lop, l'òme es òme totjorn
E lo temps es temps
E un es lo temps.
Pasmens uèi encara cresi al solelh de deman
Al solelh que rogirà, al jorn qu'albejarà
E cresi que lo lop vendrà anhèl
E l'òme vendrá dieus.
E mai lo temps foguèsse temps
E mai lo temps tostemps foguèsse un.
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Mas cossí creire mai que deman farà jorn
Se sabi pas se deman me veirà mòrt o viu ?
Perqué esperar l'alba d'un autre jorn
Se deman pòdi pas parar ma man als lops.
Se deman l'òme es pas vengut dieus,
E s'en dessobte me pòt escotelar.
Perqué, se lo temps es temps tostemps,
Perqué d'un endeman encara m'enjulhar ?
/vràma si jekh, vràma sajekh/1969/
LA PALMA
Espandís ta palma
espia lo foet del diables
destosca la sèrp
considèra lo montet de la luna
Se la sèrp ten lo foet en boca
ta poma madurarà
se lo foet environa la sèrp
ta via s'esclaparà
avant solelh levat
Tanca un cotèl avugle dins la poma :
Se veses paréisser Charana
tampa la palma
e sèt cops pronóncia lo nom de Kali
puèi considèra ta via de vida
Se lo solelh es ala-batut
La mòrt es aquí que guinha d'uèlh
/i pàlma/1979/
Nòta : Las vias son las linhas de la man; Charana es un aucèl mitic que viu 999 ans e Kali
es una divinitat.

RETRACH DE MAIRE
Monument desconegut
La nòstra taula
D'un plor alisada
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D'un dòl cubèrta
La biaça bada a plen de trauc
(la paur m'arrapa)
Dos talhons de pan negre
Mendicats dins dos vilatges luènches
Dins lo cròs de ta man mairala.
Nos agachas drech dins los uèlhs
Voldriás ben d'aquel agach nos noirir
Siam cinc
Dos talhons de pan negre
Mesquinejats dins dos vilatges luènches
Dins ta palma mairala
Tots claufits de formigas.
Los partejas lèvas los uèlhs al cèl porgisses
Tres bocadas al Desconegut
A nosautres lo demai
Nos fissas dins lo uèlhs
Voldriás ben de tas lagremas nos apasturgar
Ò tombas aganidas
Joguinas de nòstres plors
Que tenètz de velhat
Lo primièr pas coma lo darrièr.
/slìka deaqe/1982/
ENTRE DOÁS TOMBAS
Entre doás tombas un tibanèl
Tantes camins a passats
Coma auriá passat serps
Sos jorns son nonrés mai que vèrmes
D'aver sovenença
Mas sens cap de cresença
Quora al cròs del diables pensa
Non pòt avisar camin ni semença
Ça que la sens aquò
Seriá pas arrivat ont es
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Entre ròsas e jansemins
Entre dos estrangladors escurins
Lo plor dels enfants s'ausiriá pas
/maśkar duj limòra/1982/
MIÈJANUECH DINS LO DIRE
Fin qu'al mai dedins del dire
La votz del mescreire dins ieu
Cava una tomba
La mar qu'al gorg sens fons mena
Culhís la flor de la bona astrada
Ela dona a l'aura
Lo creire torna
Dins lo sòmi dels sòmis mòrts
Fin qu'al cèl adesa lo mescreire
Lo caval qu'es dins la luna, de sa bata
Cava
Las estelas refernisson
La sàvia paraula auguraira
Està sens votz
La nuèch se demesís
Dins lo dire
/opaś rat an svàto/1980/
PASSADÍS
De qué sabèm de çò qu'es passadís
Nosautres los gàrdias de Dieus
E mai de la tèrra
Ara sens fòrma
Qual ausís lo parlar
Quora passa lo pensar
E que l'èstre perd sa cara
La que ça que la volèm
Es que dins lo dire
Fulhege.
28

Coma lo vuèg estrechís la tèrra
Lo temps en nosautres se despartís
Lo vent pòrta lo lum
Del crit
L'aucel tomba
L'òme coma bandat
De çò mai passadís
L'aiga emmascada raja
La luna es mòrta
‒ çò ditz doçament lo vent
E dins l'escur merma e avalís
Qual tornarà a l'èstre
Sa cara ?
/nakhipe/1980/
PARAULA E CHIFRA III
Nòu jorns i a del treluc a la sorga
e
es aquí qu'as lo miralh de la selva
pel fons un peisson nada
un peisson que sap la vertat
Acampa tot arreu los sons
entrò que puntege la luna
Quora lo bòsc espelís paraulas
quora s'aluca lo calelh
alara se despartiràn
lo fuòc e l'aiga
L'aiga se rassarà per costats
e lo camin se farà jorn
Quand lo cinc serà plen plen
dins lo diables de l'aiga s'avalirà l'amor
los reis e totas lors potestats
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dins lo tomple del doblidum
cabussaràn
Las sèrps passaràn
per cubrir las traças
Lo matin d'avant la mòrt
dins l'aiga de la mòrt
gisclarà lo rire de la mòrt
Espelirà la rata-penada
la flor dins l'aiga florirà
sul caval aigatièr arribarà lo Manuś.
/svàto thaj gind/1979/
Manuś : en lenga rromani "uman" (cf. sanscrit मनुष mánuśa "uman" (Manuś es tanben lo
nom d'un grope rròm en Alemanha e Alsaça.

Jovan NIKOLIĆ
DEGRA D'INVALIDITAT
Dins lo corredor
de medecina interna
de l'espital de la vila
d'escondons nos espiam
l'esquina-torçut e ieu
Coma lo surgian
al primièr còp de lanceta
aital dos agaches talhan
Ieu
al fais que pòrta
el
a ma pèl
moreta.
/stèpeno invaliditetaqo/
MAGIA DE LA MUSICA
A mon paure paire
Sens pan sèm demorats a l'ostal
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lo paire se pren lo saxò, n'eissuga la posca
lo potona e se met a bufar
tre los mai primièrs sons
Mostacha-Negra pausa lo martèl
los enfants quitan de jogar
las femnas dintran a l'ostal per plorar
los chins e
los cats coma desvariats venon lo solfinar
l'aucelum perd lo cap per agafar son cant
a l'entorn de l'ostal
lo pelenc creis
la cotèla escarcalha son uèlh
e nostre paurum se'n va.
/magìa baśipnasqe/
SARRAMENT
S'un jorn me nais un filh
Tre desmamat, lo gitarai en gàbia
L'apasturarai de carn salvatja
Per joguinas li balharai lops
que se solfinen
que s'estrifen
qu'aprenga lor lenga
e
quora afrontarà l'ors
alavetz serà lèst pel maridatge
quora coparà l'esquina del lop
sauprai que me soi pas afanat de badas
e quora mon filh
me manjarà la man
alara demest los òmes podrà anar.
/sovli/
POTESTAT PAGADOIRA
La vièlha erbièira Mirka se dessenha de moneda
sus de papièrs sens cap de valor
e parteja sos papieròts per de cervesa, de tabat
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de tripa pebrada e d'alh e de ceba ‒ çò lor ditz
los albergistas viran la gaunha
los menaires d'autobús renegan
e sonan la marescalciá
Degun vei pas
son immensa potestat pagadoira
pramor que pòt se pagar ela
lo pan
lo cèl
e mai n'autres a bon mercat
e tot çò qu'es o qu'es pas de crompar.
/pokinimasqi zor/
Izèta SEJDOVIĆ
LO PASSAT JAMAI NON FOGUÈT
Dins la ròda del solelh
mos uèlhs
mon pel
dins l'escur de la luna
Rots, los tamborins pel sòl
alentorn de mos pès nuds
los vents risián, risián
entre eles e lo solelh
de seis meses que fasiá la pòta
jamai non i aguèt de passat.
/nakhlipe naj sèsa/
LAGREMA
Lo cèl estrociá sas lagremas
Los enfants rròms pels camins avián trapat
ont se dubrissiá l'alba
novèla
e ont esperava la vida
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tota
Los enfants caminavan dins la pluèja
esperavan lo paire, que vendriá de luènh
e lo cèl versava sa pluèja
coma qual versa
una licor de bonur.
/jasvin/
Ruždia Rùso SEJDOVIĆ
FRAIRE MIEU
Soi pas nascut per te parlar de la prima
Ni mai del vòl dels aucelons o de lor cant.
Soi pas aquí per te mormolhar
A nuèch sarrada una cançon a tas mesuras
Soi pas tanpauc d'aqueles mortals
Que clinan lo cap davant sas quimèras.
Fraire mieu, vaquí mon arma desrabada
Ne demòra pas qu'una plaga grèva ...
Ara te vòli parlar del poëta
Que fa frenir e cantar la solesa.
Aquò dich, es pas que te vòlgui parlar d'ieu,
Ni del còdol que mon còr carreja.
Çò que te vòli dire
Es aquel brigolon d'amor que pòrti
Pels camins del monde.
Quantas rotas ai corregudas dins mos remembres
Las ai corregudas a travès de la nuèch
A travès de l'ombra del negre-astre
Per te portar a tu mon fraire
Aquel peçuc de rais bleuges.
/phral!ena/
IEU/VOSAUTRES
Alba fòrta
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lo temps bufa
dins ieu lo rire
creis,
òc ‒ soi en jòia
e mai plore de dòl
lo quite solelh.
Agachetz pas lo temps
barbut
comptatz jorn après nuèch
Recordatz-vos,
siàm filhs del temps,
sens o saber nascuts
enterrats desconeguts ...
Totcòp
que los rens d'una femna
largan sa voidada
nais un temps novèl
que nos agafa
e nos arrevoluma ...
/me/tumen/
ALUENHTAT
Aclapat pel temps
sus una tomba m'apauti
M'amorri sus un cròs desconegut
Dins ma pena ja torna
un rebat de jòia
Dins aquesta nuèch
mon eime torna de tan luènh ...
‒ Aluènhta-me !
Ages pas páur per mos enfants maurels,
e mai luènh d'ieu
son mon arma
mon solelh
mon tot ;
venguts de natura de femna
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la vida l'an a plen de palma
e ieu
me vaquí me vesètz
a me tenir a la vida
per las dents !
Es aquel temps
que m'aluènhta
mas ieu, jove soi...
/durikǎrdas ma/

LOS AUTORS
(levat mençon particulara, son totes musulmans; gr. = grope [endaj])

Bejta BINAK
Gr. "gabel" ; n. en 1960, estudis d'economía. Viu ara a Camp-Cossòva. Autor de
cc. 300 poëmas totes inediches. Animator del Club Rròm de Prishtina (Cossovia)
àmbe Ismet Jašarević e Ʒevad Gàśi.
Agim ĆAKATÒLI
Gr. "thare-gone" ; n. en 1955. Viu a Camp-Cossòva dins una paurièra estrèma. Un
recuèlh en cors de publicacion. La mitat de sos verses son consacrats a sa nòvia,
defuntada cap a vint ans ("ton cadabre" e "lo flume" ne son d'exemples).
Meleća DEMÌRI
Gr. "mohatger" (?). Maridada, viu a Prishtina. Sens formacion particulara.
Eslam DRUDAK
Tr. "mohatger" (?) ; n. en 1953. Viu a Skopje (Macedonia) sens trabalh duradís.
Publica mai que mai per revistas e jornalòts.
Rajko ĐURIĆ
Rròm d'origina ortodòxa, n. en 1947 a Malo Orašje (Serbia). Estudis de filosofia e
sciéncias socialas. Redactor en cap de Krlo e Rromenqo ("La votz dels Rròms" ‒
14 numeròs dempuèi 1972). Ara redactor a la rubrica culturala de Politika
36

(Beograd). Collaboraire de l'Acadèmia Serba de las Sciéncias e de las Arts. En mai
d'obratges de politica, d'un recuèlh d'endevinalhas popularas rromanis e d'un album
en alemand suls Rròms, a publicat fin qu'ara quatre recuèlhs de poësia : O Rrom
rodël than talav o kham ‒ 1969 ("Lo Rròm se cerca una plaça jol solelh"), Bikheresqo bi-limoresqo ‒ 1979 ("Sens ostal sens tomba"), Purano svàto o dur them
‒ 1980 ("Paraula anciana païs luènh") e A thaj U ‒ 1982 ("A e U"). Assenhalam per
la data lo recuèlh que ne son traches los poëmas presentats aici. Garçat defòra de la
Liga Comunista d'Iogueslavia a la seguida d'un article istorique en 1984.
Ʒevad GÀŚI
Gr. "gurbet" ; n. en 1958. Viu a Prishtina (Cossovia) de la fabricacion familiala de
"Poulbots" (òi-da, de Poulbots parisencs !) de gip pintrat pels toristas. Entre doas
sasons fa d'estudis a l'Universitat. Autor del recuèlh Lafonenqo khelipa ‒ 1984
("Dança de las paraulas") que n'avèm trach la primièra e la darrièra pèças del
tetraptic que dona son títol al librot. Animaire actiu del Club Rròm de Prishtina
àmbe Ismet Jašarević.
Ismet JAŠAREVIĆ
Gr. "gurbet"; n. en 1952 a Leskovac (Serbia). Escriu dins cinc dialectes. Après
d'estudis superiors de musica a Niš, es ara primièr violonista a la Radio-Television
de Prishtina. Organisaire arderós del Club Rròm de Prishtina, es tanben mèstre del
Còr dels Enfants rròms dempuèi sa creacion. Autor de Gilǎ ‒ 1981 ("Cants") e E
ʒivanesqe thaj e ʒivdimasqe ‒ 1984 ("A la vida e a l'existéncia''). Escriu tanben de
pèças per la radio (en lenga rromani, coma "Adieu a la rota" presentat aici).
Šaip JUSUF
Gr. "ʒambaz" ; n. cap a 1930. Estudis superiors a Beograd. Mèstre de gimnastica ;
ara entrepachat d'exerçar per la pèrdia accidentala d'una camba. De poësia escriu
pauc, mas es coautor de la primièra gramatica rromani en rromani (1979) àmbe lo
slavista Krume Kepeski, autopr tanben de la primièra gramatica escolaària de
macedonian. Dempuèi son accident a assajat d'aquerir una formacion teorica de
linguista; àmbe aquò son abrivada tan remirabla coma sa coneissença de la pratica
sul terrenc ne fan un personatge-clau de la cultura rròm mondiala. Viu a Skopje ont
es nascut.
Jovan NIKOLIĆ
N. en 1955 a Beograd ; origina ortodoxa. PubIica poëmas e nòvas dins de revistas.
Autor del recuèlh Dost khatinenθar ‒ 1982 ("Lo convidat d'enluòc") e laureat del
premi d'aur de la Jove Poësia Iogueslava en 1981.
Lumnia OSMÀNI
Jove Rròm autodidacta d'una familha acculturada d'origina "gurber". La lenga, la
parla pas d'ostal e escriu doncas en serbe o albanés e revira puèi sos tèxtes en
rromani àmbe l'ajuda d'amics. Viu a Prishtina.
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Gafurr e Nusret RAŚÌDI
Gr. "thare-gone" ; bessons n. en 1956. Vivon a Prishtina (Cossovia). L'un es obrièr,
l'autre vend de menudalhas per carrièras. Espandisson mai que mai sos verses en
"lil" legits dins de vespradas poeticas.
Izèta e Ruždia (Rùso) SEJDOVIĆ
Gr. "ćergar" d'Ubli (vilatjòt latz Titograd, Mont-Negre). Son los mai joves de
nòstra causida (n. 1965 e 67). Son nascuts jos la ćèxra (tibanèl) e vivon uèi dins
una paura cabana de tela enquitranada dins la garriga secarosa del Mont-Negre, al
ran de la frontièra albanesa.
La sòrre Izèta ‒ primièr Rròm del Mont-Negre que seguisca d'estudis superiors, es
en seconda annada d'etnologia a Beograd mentre que son fraire Rùso es en anglésrus per far recepcionista d'otel. Autor d'un roman e de poëmas publicats dins de
revistas. Estudiant de l'Acadèmia de las Bèlas-Arts. Animaire actiu del Club Rròm
local "Sabàho" (l'alba) et redactor del mesadièr Romano Drom ("Rota rròm"). Es
l'autor de las gravaduras d'aquel numerò de Jorn.
Disoran ZEKIR
Gr. "thamar" (?) de Skopje, o pus exactament d'una banlega : Śùtka, qu'es una
ciutat rròm vertadièra. Trabalha coma gàrdia de nuèch dins una entrepresa. Lo
poëma presentat aicí es trach de son primièr recuèlh Manuśipa ‒ 1977
("Umanitat").

Nòva causida : garba de poëmas rromani consacrats a la lenga mairala
2011
Dins un fum de lengas, les escrivans an cantat la parladura mairala, mentre que dins
d’autras es pas l’encas. Es pas de bon explicar las diferencias d’una cultura a l’autra. En
rromaní, s'a identificat fins ara una dotzena de poèmas sus la lengua mairala, e ne balham
aquí una garba tan coma mòstra del rromani que coma testimòni social. Lo primièr
fragment explica l’importància de la lenga coma espaci d'identitat:

Eslam DRUDAK (Macedonia)
"— Motho, manqe, Rrome!a,
kaj si amari phuv,
amare plaja, amare lenǎ,
amare umala thaj amare veśa?
Kaj si amare limòra?
— And-e lava tale,
and-e lava amare ćhibǎqere!"

— Diga-me, lo Rròm,
Onte es la nòstra tèrra
e nòstras montanhas, nòstres rius
nòstres camps e nòstres bòsques ?
E nòstras tombas, onte son ?
— Dins los mòts, l’òme,
dins los mòts de nòstra lenga!”
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Sali IBRAHIMI (Bulgaría)
LAS LENGAS
“E mai per las lengas, soi fòrça fòrça consirós,
que son ma frucha!”
Lo Saber-Arcangèl sonèt cap a Dius,
— Balha nos, ò Sénher, una lenga terrenala
per fin que nos comprengan los òmes del còr larguièr!
— Qual es aquel òme, çò faguèt Dius e virèt lo cap,
qual me ven dire de balhar una lenga ?
A cadun n’ai balhad’ una, a cadun la sieuna.
A totes, que se comprengan entre eles,
d’una font unica, lenga divenca.
— Agacha empraquí aval, çò diguèt Dilika,
per dire de frascar un brin!
Agacha qu’as permés a cadun tan coma se pòt
de servar sa lenga mairala,
e tanplan se la pòt perdre qual vòl...
Cadun i pòt metre sa clau, e las idèas ne son las claus...
— Escocha ma filha, me demandes pas de balhar
cap d’autra lenga que la que foguèt balhada.
Coma balhèri la frucha al sen del fruchatge,
es aital que traparetz las lengas dins lo lengatge,
doças docinèlas al paladar de cadun.
Los que se manjan una pera los uèlhs clucats
ça que la sabon ben qu’es una pera.
E quand los uèlhs clucats se manjan una poma
sabon tanben qu’es una poma.
Es plan aital, es plan.
M’agrada tot çò que fan amb’ estrambòrd,
amb’amor e sinceritat.
Pramor que res se fai pas sens la mieuna saupuda.
Las lengas se van afortunar, los pòbles se van afortunar!
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Los òmes de saviesa las van acampar totas dins una soleta.
Vaquí mon escomesa mai bèla,
la que tendrá de tafurar a totes los que son nascuts d’una maire,
mas tanbén nascuts d’una lenga.
Que degus diga pas mai :
— Aquel mot d’aquí es nòstre ! O tal autre es vòstre,
o de qualqu’un mai...
Totes los mots son mieus.
E totes son de tot òme,
coma tot saber, pramor que tot foguèt creat per tot òme.
Per l’òme entièr.
E es coma aquò qu’an balhat a Dius un fum de noms!
Quantes noms, tantes pecats.
Çò que vòl Dius,
es veire los òmes benestar, e se benestrar l’un a l’autre.
Quantas lengas, tantes mots.
Soi pas contra las lengas, soi pas contra los mots.
Sonque contra la messorga dins los mots.
E mai que que mai dins lo mot onte soi :
Dison “Nòstre Dius”...
Mas consí lor perdonar quand mentisson en mon nom,
quand en mon nom me dolentan ?
E que me cercan sonque dins las gleisas, los temples,
embarrat entre parets frejas.
Mentre que ieu soi dans los còrs, tot lo temps,
tot entièr dins los còrs! Fuòc sacrat de l’esperit.
Leksa MANUŚ (Letonia-Russia)
LA NÒSTRA LENGA
Es lo dius Shiva, Mèstre de la dansa,
— Nataratja çò dison aval,
Aval dins lo pais ont raja l’Indús,
Es el que creèt lo BIN, lo laüt de nòstres aujòls.
Lo bin a una plega de còrdas d’aur
e mai d’autras en argent,
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mas totas cantan en sànscrit.
Ça que la de còps i ressona
coma una floridura dins un cant,
Tal mot armenian o persan de bèl temps a,
Mas n’ausissi de grecs tanbén,
O encara d’autres, manlevats al romanés
o a l’ongarés, o mai a l’eslau ...
Praquò totes, de qual asuèlh que foguèsson venguts,
totes se son abarrejats dins l’idiòme dels Brahmans,
Lenga qu’es riquesa, lenga qu’es larguesa,
Lenga qu’es nòstra vida.
Alara, los Rròms, la daissetz pas de caire,
Rròms, parlatz rromaní a vòstres enfants.
Jovan NIKOLIĆ (Iogueslavia)
LENGA-MUSICA
Suls camins infinits de la musica
ni a que tòcan lo violon
— aquel miracle de boès amb de còrdas,
ni a que tòcan lo clavièr electronic
— aquel miracle de maquina fach de man d’òme.
Mas lo musicaire vertadièr
Es lo que la trai del còr, pas de la maquina.
La lenga rromani es nòstre violon
nos foguèt pas balhada per far rampèl a la maquina.
Cadun se pòt cantar la sieuna cançon
La que te leca l’arma, que demòre.
L’electronica te musiqueja a las orelhas
Lo violon te fa plorar al mai prigond del còr.
Rajko ĐURIĆ (Iogueslavia)
LENGA RROMANI
La lenga rromaní es lenga de fuòc e d’aurassa;
es lo levant e l’alba, es lo calabrun,
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es l'udolada del lop.
En ela creisson albres e bòsques;
encara i resònan d’annadas pelblancas.
Es una lenga onte se vei de còrs tombar dels albres,
coma frucha madura,
e de mossurs plorar de freg, arremicolats
dins l’embraça de la luna.
La lenga rromaní es una lenga de terra, de fanga,
de la que ne foguèt creat l’òme;
la lenga de pas rés,
la lenga de Dius.
Paraula que dubrís las pòrtas dels sacraris,
parlatge que fa plorar las estellas.
I a pas cap de lenga sus terra
que foguèsse chaplada coma la nòstra,
penjada, cremada, negada.
Pr’aquò se torna levar de l’infern!
Lengua per sobre de totas las lengas.
Çò que cap de lenga mai a pas jamai viscut,
Lo rromaní o a conegut.
Per tot aquò, parlatz, parlatz rromaní,
desplegatz sas alas de seda, ajatz pas paur de sos renecs...
Parlatz la.
Desclavatz ne l’èime, mesuratz ne temps e espaci,
e de çò que vos dictará lo còr, ne faretz vòstre camin.
La lengua rromaní es una lenga de fuòc e d’auritge;
es lo levant e l’alba, es la cèrca de l’òme.
Stanisław [Stahiro] STANKIEWICZ (Polonía)
LENGA RROMANI
Doblides pas ta lenga rromani
Son prètz passa lo de l’aur
Es a l’encòp doça e amarganta
La doblides pas, qu’es nòstra.
Sens ela comprenes pas cap
Ni cançons ni cants de bèl temps a.
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Mas si ta lenga, te la coneisses
Demoraràs rròm per tot jamai.
Doblides pas que sens ta lenga
I a tantas causas que sentiràs pas.
Ne pòdes parlar d’autras, es plan,
Mas aquò farà pas de tu un paio.
Remembra te de çò que t’an dich
paire e maire dins sas cançons.
‒ Puèi que quand siás amb los tieus
Es la tieuna lenga que te cal parlar.
La lenga rromani, la nòstra,
Tan fòrta, tan plena, tan richa
Es coma un foet, coma una flor
Es un fuòc que crema, que sagèla.
Ajas pas paur, aquesta lenga es tieuna
Mas gara a çò que ne vas far.
Si la sabes plan - aquò rai,
Traparàs lo mòt juste e aniràs luènh.
Doblides pas ta lenga rromani
Sens ela comprenes pas rés
De çò qu’es la vida, l’eime rròm.
Te cal èstre Rròm vertadièr, que ten paraula.
Fikret FAZLIU
DE QUE M'AS DAISSAT, PAIRE ?
De que m'as daissat, paire,
que mon arma siá aital, coma peira endurcida?
Benlèu tas cançons, que cantaves als nenons?
O tas letras, qu’escriviás als autres Roms,
O encara tas mans, o tos uèlhs
que nos endralhavan sul bon camin?
Es ta pena que m’a daissat, paire!
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Ta pena rromani
que nos rosiga, a ieu coma a tu, e que fa mal!
Quand amb un ganivet me talhèran las alas,
Plorèri pas, paire! Cantèri nòstras femnas plòran pas,
e mai quand se comborisson, paire,
versan pas una lagrema.
Es en cançons que se descargan la pena ...
Mas cançons són, paire, cançons rromani
e mon arma es encabestrada en elas ...
S’i a encara, paire, de Rròms pels camins del monde
plan solide qu’ausirán mos cants.
Anonìme
COPLA FLAMENCA
Ton cadabre, dròlla,
es un relotge de grava.
Lo voldriái agantar per la cencha
somiejant d'arrestar lo temps.
Ton cadabre, dròlla,
es un relotge de frescor.
Li voldriái arrancar las agulhas
somiejant d'arrestar lo temps.
Anonìme
Docinèla nuèch d’estiu,
tal es son pel sus mos uèlhs
nuèch plena de parpalhons escurs
tan leugièrs, tant aimats.
E mai foguèsse luènh – de mon front
escoba tot pensament –
e cap d’alba nòva se pòt levar
tant que m’an pas risolat sos pòts.
Al-Cucutín Ibn Zamrak
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