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Förord
Dauva tšāveske līn hin jekh zumibi/zumaviba
te ramosar pe nēvi Svediski kalè-dialektura so
sar rakhiras aro Svediko them ta sas skrivimen
kaj terne kalè-grupa, maškhar deš ta deš u panš
berech

Denna lärobok är det första försöket att skriva en
lärobok på den svenska formen av kaledialekten
av romani chib. Låneorden är här ofta ersatta med
ursprungsord hämtade bl.a. från den variant av
kaledialekten som Artur Thaffle sammanställde i
början av 1900-talet och ur Pertti Valtonens ordlista.

O Tamara Halonen hin tšērde linesko bilda/
havouöra.
O Bakro Demitri ta O Dimitri Florin hin
dikhne pa Kalèromani tšibeske gramatika ta
korrigeringo.

Vi som gjort denna bok har haft våra ungdomar
i fokus med tanke på att de ska inspireras och
lära sig sitt eget språk och framför allt att de ska
kunna kommunicera med andra romer i Sverige
och Europa. Vi har medvetet valt att försöka
anpassa denna kalevarietet till ett mer internationellt
språkbruk. Samtidigt vill vi av naturliga skäl också
försöka förnya och modernisera vår kalespråk så
att den förstås av både läsarna och andra romer.
Det är av stor vikt att språket når ut till ungdomar på
ett sådant sätt som de kan ha nytta av. Vi vill även
att de skall bli inspirerade att använda kale så att
språket återupplivas. På så sätt vill vi bidra till att
språkets fortsatta överlevnad säkerställs. Vi hoppas
naturligtvis att denna lärobok för ungdomarna ska
tas emot med glädje så att språket kan fortsätta att
leva bland dem.

Ame kamas te parikera nī Mai Beijer katar o
Myndigheten för skolutveckling ando Stockholmo kon dine amen loš ta patija te tšēras
dauva lin. Britta Olsson si amaro kontakto andi
Myndigheten ke Skolutveckling.
Mekh dauva līn dela amare terne roma insperate
aja ame šai tšēras būtider līn pa amare penge
kalè dialekturi.

Läroboken kan väcka debatt bland våra äldre
kaletalare som kommer att ha sina åsikter, men vi
vill poängtera att vi inte haft för avsikt att vara s.k.
experter på språket, utan det är hos de unga som
språket måste förankras och återupplivas.

Referanto gruppa
Veikko Svart – Gunnar Lindberg – Rosita
Grönfors – Sari Lindeman – Tuula Schwartz –
Aila Lunberg – Priscilla Schwartz

Vi vill rikta ett speciellt tack till Mai Beijer från
Myndigheten för Skolutveckling, MSU, för hennes
stöd, intresse och delaktighet samt MSU:s expert,
vår kära Britta Olsson för hennes tålamod, stöd och
brinnande intresse för att hjälpa till att förverkliga vår
boks färdigställande.

Mekhav tumenge sāre Devleha/Devlesa.
Ačh Devlesa!

Skellefteå i december 2007

Allan Schwartz
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O Terno hin jekh lohano terno tšāvo pe deš beršh, kon panna džīvel lesko daijasa.
O Terno džīvel kokaro peski daijasa, lesko dad džīvel aro jekh vauro foro.
O Ternosko dad ta daij nā džīven tšetane, doleske ke jōn hin separinte. Ternosko dad
džīvel panna aro Stockholmo. Ama o Terno ta leski e daij džīven aro, jekh nēvi foros
lenge, dova foros buchol o Umeo.
Hin trin masek kana o Terno ta leski e daij muttšisailas, doleske hin foros nēvi lenge.
Jekh sigo sarla, pala nījal hin o Terno pe dromes, ka o sastruno – stacija. Hin les jekh
bāro dīves da-dīves, doleske, ke jou avel te maladiuvel ta dikhel lesko dad. Hin aja latšo
dīves da-dīves, gindil o Terno. Sas aja hāra kana jov dikjasas pesko dad.
Aka-dīves sterdjol, o Terno pe sastruno – stacija po perrongo, ta ažukerel. Jov hin būt
lohano ta baxtalo da-dīves. Doleske, ka lesko dad avel da – dīves te maladiuvel les.
Jov nā horta dikhja pesko dad, po trin tšon.
Ama! Da-dīves jov avel te dikhel pesko dad, jov avel te ačel lesa sāro dīves.
– Hin aja latšo, me ta o dad tšetane sāro dīves, gindil o Terno.
– So šai amen te tšēras? Gindilni-ī o Terno.
– Sas aja būt, so kamav te tšēra o dadesa.
Kamana hin uže būt, kana šunelas o Terno e fasuna kon avela.
Akana šaj o Terno, nī dikhel vare-so.

daij = mor, mamma kan även skrivas dej, daj.
Både ordet tšon och masek kan användas för månad.
Panda eller panna = än, ännu, fortfarande.
Tamna är ett rumänskt låneord och betyder höst. Man kan även använda ordet pala nījal som egentligen
betyder ”efter sommaren”. Tamana är mer förekommande bland kale.
Sasturno = järn(väg), stácija = station, sasturno – stácija = järnvägstation.
Doleske ašal står här för på grund av och doleske ke står för därför att.
Man kan använda sig antingen av hin eller si som står för verbet är vid tredje person singular.
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– O Terno del gōli bāro muijasa! Akana avel o dad!
– Dikhav e fasuna! Dikhav e fasuna!
Ta akanas avel e fasuna ka o sasterno – stacija ta o Terno sterdjol adoj ta sala ta gindil ” kana
avel jov, mo kamlo dad, kon me nā dikhjom pe trin tšon“. O Terno lel pe te del vastensa,
anglal lokho, ama akanas drouvin ta drouvider, kana e fasuna šunelas paša ta pašider.
– Mo dad! Akana avel muro dada.
Lesko tino džī marel drouvo aro lesko kolin, ama jov hin baxtalo.
Jov šai dikhel e fasuna kaj avel pašider ta pašider. Kana o Terno lel pe te prastel kaj e
fasuna, akana o Terno nā o dūr katar e fasuna.
– Jov gindil, muro dad, ta del gōli! Dada adaime som.
O vudar puterdiol lokho ta lesko dad avel auri. Akanas šunelas lesko dadesko pindžardo
glaso.
– Muro tšāvo! Muro kamlo tšavoro! O Devel so tuginā-man pala tute.
Nī jou lel pe te prastela prissi pesko tšavoro, ta akanas šai o dad lela pesko tšavoro angali
ta jov lel pe te uštel les opre.
– Muro tinoro Terno, kamav tut aro sāro mo phūro džī, sar san?
– Hin sa mišto tusa?
– Jo! Sa hin mišto mansa, ta nī me kamav tut dada. Sar hin tusa o dad?
– Akana mišto, kana sem tusa.
– Akana ka som adaj, so kames te tšēres muro tšavoro?
– Phen mange! So kames te tšēres a-adīves?
– Nā džanā so kama te tšēras.
– Tšēras so kames, te tšēres dada.
– Nā! Ame šai tšēra sa so tu kames, o Terno.
– Mišto! Parikera tut o dad

nī eller nīna = även, ytterligare, till och med, också
Andra romer använder ordet vi eller ii.
lyja = röst, stämma, ljud används av kale, gláso är ett mer internationellt använbart ord.
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Palpale o dad lel pe te uštel opre pesko tšavoro ta jov dikhel pe les.
Būt gindibi džal aro lesko tšero, ama jov hin baxtalo kana lesko tšāvo hin paša,lesa.
Lokhe jōn len pe te džan ka o foros ta kaj e centrum. Sas aja būt te rakherā maškaren ta
jōn rakeren būt maškaren ta saben. Kana o Terno lel pe te phenel
– Dad dikhjom sūne pa tute sako rat.
– Nī me, pa tute mo tšavoro, del o dad.
– Soske tu nā džīves amensa? Mansa ta daiasa?
– Hín phāro te phena tuke akana. Si aja būt sar kamav te phenav tuke, ama me
promisarā te phenav tuke jekh dīves, kana tu aves te barjuv.
– Stāvas kana mo tšavoro.
– Okej! Haljuvā dada
Pala douva len jōn te staven tšetane ta vrijama sas šukar. Akanas nākhel jōn jekh tikno
gojesko-tšosko pe staviboske ulitsa, adoj šai o Terno ta lesko dad o Bakro tšine tatoskegoj marensa, adoj jōn ačhilen.

stāvas = vandra, gå, promenera etc. används av kale, phiras är en mer internationell variant.
ka = till före ett maskulint ord och kaj före ett feminint ord samt vid ord i pluralis.
Kom ihåg att till exempelvis i uttrycken som ge till, visa till osv. översätts med ändelsen -ke i slutet av ordet!
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– Duj pekle goj-marensa. Phenel o Terno.
– Ferdi ketchup pre ta kuti lōn, pariker! Phenel o dad ta saben.
Tšoskesko gādžī del len pale.
– Nātši problemo!
Pala jekh skurto vrijama joi del len, lenge goj-marensa. Jōn xana pe mištho aptiosa o
Bakro ”so si dadesko nav” avela gatá anglil.
– Kamen būtider phučhel e gādžī?
– Dosta mange! Phenel o Terno.
– Nī me som tšalo. Phenel o dad.
Akana si sāre-duj tšale, trujal len hin būt manuše ta nī colombi, ta vauren tširikja.
Papale e gādži lel pe te phučhela len.
– Kames būtider goj, vai horta tšale san?
– Nā dosta mange.
Pala douva, len pe jōn te džan dotta, angla jōn džan, lel pe o Terno te dikhel pe o
tšoskesko gādžī, ta phenel:
– Jov hin mo dad, ta lesko nav hin Bakro, adīves jov avel te ačhel mansa sāro dīves.
– Ja ha! Gādžī del pale.
– Latšo dīves, tumenge.
– Pariker! Phenen o Terno ta lesko dad.
O Terno hin lohano ta baxtalo kana jov hin pesko dadesa.
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Pala adova len jōn pe te staven dota, ta kham basilas tato auri.
– Dada kames te šunes jekh paramitši, so muri sikavni, sikavelas mange aro škola?
– Kamav! Phen mange.
– Okej! Phenav tuke.
O iven nākhelas, e dej ritš ta lako tikno ritš uštile aro lungo ivendesko souviba ta džele
auri. O tikno ritšoro sterdolas auri ta dikhelas trujal peste. Paša leste sas jekh bāro kašt
ta pe kašt sas būt tširikja ta jōn džīlabenās. Jov dikhel pe lende ta phučel pes, soske hin
jōn opre? Pe jekh vār vare-so nāčhelas paša leste ta džēlo xor aro vešt. Atunči jov phučel
peski dai:
O Ritšoro: Muri dej, so hin doj opre?
E dej: Adoj hin būt tširikja
O Ritšoro: So tšērena jōn doj opre?
E dej: Jōn bešena doj opre. Av pala mande kan, musaj te džas te rodas pala mūri.
Pala douva jōn džele, ama o tikno ritš sterdola būt droma ta joi dikhel trujal peste. Leski
dej musaj te del gōli pe leste doleske ačal, so joi sterdol ta dikhel pe tširikja, šoshoja,
paparuga ta šapa. Pala vare-save minutora o tikno ritš dikhel Palpale jekh paparuga ta joi
lias te prastel pala lake. E paparuga džalas xor aro vešt nī o tikno ritš dželas pala lake. Pe
jekh momenti leski dej xāruvel pesko tšero ta atunči joi dikhel ke o tikno ritš nāshavel.
O tikno ritš haljuvel, tāla ke joi hin kokaro. Joi darel ta lias te del gōli: Dej! Kaj san? Ama
leski dej sas dūral lestar. Joi bechel tele pe jekh kašt, ta lel pe te rouvel.
– So gindis tu dada? So tšērdas e tikni ritš?
– Nā džanā.
– Okej! Phena tuke pāluno.
– Okej! Mišto.
tāla = då används i kale. Den mer internationella varianten är atunči eller otenča.
Vi som använder kale har med tiden ändrat bokstaven v till u vilket i viktiga sammanhang försvårar
kommunikationen med andra romer. Vi rekommenderar därför att återinföra v i till exempel: nau/nav,
bou/bov, lau/lav, au/av etc.
Ordet auri = ut, ute används av kalé i dag men det rätta ordet är avri
Ordet douva = den, det, den där används av kalé i dag men det rätta ordet är dova
Kale andvänder det svenska låneordet tīa = tid, medan den mer internationella varianten är vramja.
Vi rekommenderar att använda ordet vramja för tid.
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Pala jekh kuti vramija jōn nākhen paše jekh biografos.
– Šai ame džas adoj? Phučhel o Terno pesko dade.
– Te kames! o Terno, del o dad les pale.
– Kamav dada.
– Okej! Džas adoj.
Ta jōn len pe te džas, ka o kinos.
Pe kinos džal būt filma, tšāveske-film, bāroilo-filma ta būt vaure filma.
– Kamesa te dikhes tšāvesko vai bāroilo-filma? Phučhel o dad.
– Kamav te dikhav tšāvesko-filma, dada.
O Terno lel pe te sikavel affisos, ka pesko dad, ta phenel.
– Kamav te dikhav douva filma ” Šoshoj aro foros”.
– Okej! te kames, phenel dad pale.
Pala douva, džan jōn andre, o Terno ta lesko dad.
O Dad tšinel duj biljeto, jekh peske ta jekh Ternoske. Kana jōn aven paša komora,
kaj sikavel o filma, aja sterdol jekh Rakhiboskiero adoj paša o vudara.
– Biljetos! Sikaven tumaro biljeto, pariker! Phenel Rakhiboskiero.
– De les amaro biljetori o Terno, phenel o dad.
O Terno rikerel lenge biljeti, ta dela le biljeti ka o vakto, ta phenel lohanesa.
– Adai hin amaro biljeturi, adai hin muro biljeta, ta adai si mo dadesko biljeta.
Jov būtider phenel.
– Me ta mo dad, kamas te dikhas odouva filma sar buchol ”Šoshoj aro foros”.
Kale ändvänder ordet elle för eller som egentligen är ett svenskt låneord. Den mer internationella varianten
för eller är vai/vaike.
Det finns inget gemensamt vedertaget ord på romani för biograf. Båda varianterna biografos och kínos
används.
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Kan jov hin kontrosarel lenge biljeta lel pe o Rakhiboskiero del lava lenge.
O Rakhiboskiero dikhel pe lenge kan, angla jov lel pe te lel lenge biljeta ta kana jov lel
lengo biljeta, jov parikerel len.
– Haljuvav! Sas latši filma, aro kalikos me ta muro tšāvesko tšavoro dikhjam douva filma.
O Murš kon līja lenge biljeturi hin phūro ta utšo, si les sivo mustatsa ta pako šero, jov hin
bi-balengo. Štarto bereh jov hin tšērda butji sar Rakhiboskiero, ta jou kamel pesko butji.
O Terno phenel ka pesko o dad, te latšo sas o vakto.
– Rakhiboskiero hin nī muršikano, utšo ta latšo dičhol, jov gindil o Terno! Jov meazol
o papus phenel o Terno ka pesko dade.
– Tja! Kuti phenel o dad pale.
Pala adova, o Terno ta lesko dad džan andre, akanas lel pe e filma te sikavelas.
O Rakhiboskiero lel pe te musavel le jangakiere ta e filma lel pe. Aro tamlo ažukeren
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ta bechen o Terno ta lesko o dad, jōn ažukeren. Akanas šai jōn dikhenas pa e filma kaj
lel pe.
Aro biografosi hin tato ta tamlo ta sāre manuše kon ažukerenas pe filma šai kana dikhen
pe o filma, e filma hin sābnitko, latšo ta intersanto.
Univar šunelass saiba trujal lenge. Nī o Terno sala ta nī o dad. Univar sala o Terno aja
drouvo te dukhal les aro tšerro ta ber.
– Dada! Būt trušalo som , kamav lemonādo.
– Hmm! Ačhuker! Terno kana avas auri, atunči tšinav tuke jekh lemonādo
vaike soko.
Akanas bisterelas o Terno te trušalo sas, doleske ke filma sas aja latšo ta saimaski. Kana
agorjasas e filma, sar sāre filmuri tšēren, lel pe o Rakhiboskiero te tšude pre lampuri,
ta le jangakiere dūdjarel sāro salongo. Sāre manuše len pe te uštel opre te mekhenā o
salongo.
– So kames pa filma? phučhel o dad peske tšavoro.
– Latši ta saimaski filma sas.
– Sal tu panna trušalo?
– Jo! Trušalo ta bokhalo.
– Akana šai ame džas te xas pizza.
– Mišto! Avava te xā duj pizzori, phenel o Terno.
– Šunā, te horta bokhalo sal, phenel o dad lohanosa.
Nī jōn uštde opre ta džanās auri nā dūr katar e biografo kaj i pizzeria. Sar dūr si katar kaj
i pizzeria phučel o dad. Nā dūr doleske pizzeria si paša o biografosos del o Terno pale.
I Pizzeria kaj jon džanā andre pe buchol ”Amigo” Amigo hin o Spansko nav ta si ”amal”
pe amaro tšib. O gādžo kon tšērel butti aro pizzeria pindžarel o Terno. Doleske ke jo
džīvel pe samo ulitsa sar o Terno.

jangakiere = lampor är den vanliga formen i kale medan den internationella varianten är lampuri. Ordet
jangakiere bildas med jang/jag = eld som grund.
Kale använder ordet tšerro = strupe. Man kan även använda ordet kurlo som även betyder hals.
Kale använder ordet dživā för ordet att bo. Man kan även använda ordet bechā.
Egentligen betyder ordet dživā att leva och bechā att sitta.
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O gādžo džīvel aro samo bāro utši-tšēr sar o Terno ta lesko e daij.
– Ā! Da tu sal, o Terno! Mišto kaj avilan, tšēres mange lohano, ka dikhav tut.
– Kon hin tusa?
– Latšho dīves! hin muro dad kon si mansa. Ta lesko nav hin Bakro.
Jov kam-avel mansa sāro dīves, ada-dīves.
– Ā! Mišto avilan, nī tu o Bakro. Ta specialno kana sas o Ternoske dad
phenel o gādžo ta sala. Phen tumenge kana sāre-duj mišto avilan aro
amaro pizzori, džanen te ame tšērav foresko tšihkide xabe.
O Terno hin aja prōsno ta barikano kana si lesko dad lesa.
– Kaj bechas ame, gindil o Terno. Jov dikhel pe pesko dad, kaj bechas amen?
– Phučh o gādžo, kaj te bechas. Phenel o Bakro ka o Terno.
O Terno prōsnensa ta lohaensa phučhel o gādžo.
– Kaj te bechas, me ta muro dada?
– Ažuker! Me som aiz-līno Phenel o gādžo.
– Å! Doj si duj skaminā, doj šai tume bechen.
Pala kuti vrijama bechenā o Terno ta lesko dad pe peska skaminā.
– So kamen te xan? Phučhel o gādžo lenge.
– So kames te xas Tino? Phučhel lesko dad.
– Nā džanav!
– Pri-Phenes ka gādžo te jov anela amenge douva xabesko-līn.
Sas sar o gādžo džanelas so Bakro ta o Terno rakavena maškaren ta nī so jōn kamenas.
– Prosā! Adai hin tumenge xabeske-līn.
– Pariker! O dad del palpale.
Kana o Terno ta lesko dad o Bakro len pe te roden vare-so te xan. Akanas jōn nī lačhtenā
vare-so te xan.
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Kana o gādžo dželotar, lel pe o Terno ta lesko dad te den lava maškaren.
– Alosar so kames Terno; Phenel o dad.
– Adai si aja būt ta nā džanav so te lava, gindiv me te lava jekh pizza Calzono.
– Mišto! Me lava pizza Vesuvio, phenel o dad.
– So kames te pijes
– Kamav ” Fanta”.
– Okej! Me lav jekh Lovinā.
O dad lel pe te kharel le gādžo, kon avel sigo.
– No! So kamen tumen te xan?
– Me kamav pizza Vesuvia lovināsa ta muro tšavoro O Terno kamel jekh tšāvesko
pizza sar buchol ”Calzono” ta jekh Fanta te pi.
– Nā problemo! Okej deš minuta.
– Mištoj phenel o dad.
Kana dželota o gādžo, gindil o Terno, soske phenjas o gādžo amenge deš minuta. Musaj
ame te džastar auri pala deš minuti? Vai ke? Gindil oTerno. Jov lel pe te phučhel pesko
dada.
– Dad kamav te phučhav tut vare-so?
– So kames te phučhes?
– Soske phenda o gādžo deš minuti amenge?
– O gādžo kamelas te phenel amenge, te lel deš minuti kana amaro xaben hin gatá.
– Ah! Kana me haljuvav, pariker o dad.
Akanas len pe jōn denā lava palpale maškaren, kana avel o xabe.
O Terno nātšil te xal sa pesko xaben, te jov sigo tšaliol. Jov mekhla jekh bāro kotor pe
pesko transuri. I pizza kaj jov mekhla ditšol sar jekh knuti trujal aro lesko transurija.
Ama lesko dad xal sa kotora ta pijel sa lovinā.

I dag använder kale ordet himro för öl. Ett äldre ord är lovina.
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– Mišto phenel o dada.
– Akana nī me som tšalo, sar tu Terno.
Ta palal douva o Bakro lel opre pesko kisik te šai presavel
– O Terno dela gōli!
– Muro dad kamel te presavel, amaro xabe.
Vaure manuše len pe te dikhen pe lenge ta dena lava maškaren.
– Palpale o Terno dela gōli, ama dauva vār lokid.
– Muro dad kamel te presa.
– Ačhuker! Avav akanas, del servitori pale.
Kana avel o gādžo, jov dikhel lohibosa pe o Terno ta phenel:
– Aja! Tume kamen te presaven tumaro xabesko nota?
Lōlo aro muijal dela o Terno pale.
– Jo! Mo dad kamel te presavel amaro xabe doleske ka ame sam gatá.
– Dikhav te tume san gatá phenel o servitori. Tumaro xabe mola šelbar
– Lokho! Phenel o dad.
Dadesko kisik hin pe taffla, jov lel pesko kisik ta lel pe te presavel lengo xabe ta nī te
parikerel o servitori. Pala ka o Terno ta lesko dad mekhen i pizzeria ”Amigo” len pe jōn
palpale te rakherenā maškaren.
Sāre-duj sas tšale kana jōn mekhenā e pizzeria ta akana hin tamlo auri.
O Bakro lel pe te dikhel pe pesko kamana.
– Hmm! o kamana hin būt.
O Dad lel pe te phučhel o Terno; So kames te tšēres kana? Kames te džās ta plīma mansa?
Vai so kames? Tši horta džanav, dori kaj tu kames, te džās.
– So kamav me te tšēra? O dada kamav te avav tusa ta tšērav sa so tu kames.
Nī džās kaj tu kames te džās.
– Hmm! Muro tšavoro.
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O Terno sterdol kuti tugano, ke jo džanel te lesko dad akanas musaj te džaltar lestar.
Lesko dad haljuvel so gindil o Terno, ta jov nī džanel ke Terno si tugano. Doleske lel pe
lesko dad rakerel pe vare-so vaure kouvī.
– Hin tu tšino! Pala o xabe Terno? Phučhel o dad.
– Me som kuti tšino, phenela o dad.
Ama o Terno phenel nātši.
– Panna si amen duj, trin tšasuri pa amende, te tšēras so kames.
– So? phenel o Terno.
Jov nā šundjas nātši so lesko dad rakerel lesa. Doleske ke o Terno džala gindosa, jov
džanel te o dad mekhel les akanas, doleske hin jov būt tugano, ta jov ditšol tugano.
O dad lel pe te phučhel les sigo.
– So kames te tšēres akana, pala sa latšibi ame uže tšērdam muro tšavoro?
O Terno haljuvel ta džanel kan, ke lesko dad haljuvel ta šaj dikhel ke tugano lo. Doleske
jov lel pe te rakharel pesko dadesa.
– Ax! Mo dad, sar tu san, latšo mange! Džanā kaj te džas akana.
– Kaj! Phučhel lesko dad.
– Ka o līnesko-tšēr.
– Mišto! Džas adoj.
Jōn len pe te džan adoj kaj e biblotekos sas. Sāre-duj džan lokes gindosa.

Kale använder ordet panna = ännu. Ett mer internationellt ord är inke som är ett rumänskt låneord.
Ordet bibliotek finns inte i romani men man kan använda ordet biblitekos eller līneske-tšēr som
egentligen betyder böckernas hus.
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Kana jōn avena kaj e Biblotekos len pe jōn sāre-duj te rodenā vare-so te džīnenā.
Sigo o dad lačhelas jekh gazeto ta jekh kuti vramija lačhtes, nī o Terno jekh intersanto
tšāvorengo līn te džīnel.
Kana sāre-duj lačhen penge līne te džīnen, džantar nī le duj te bešen pe samo sofa.
– Latčhjas vare-so intersanto te džīnes o Terno?
– Ei! Lačhjom jekh līn kaj kamav te lava učhle.
– Mišto me šai ažutisarā tut, te tu šai le učhle, douva līn, te kamesa.
– Na hin vare-lon problemo, jōn prindžerde man.
– Okej! Mišto, phenela o dad.
O Terno bechel paša pesko o dad ta sas latco te bešav paša leske, les hin douva līn pe
tšanga, i līn kaj jov kamel te lel. Nī o dad bechel ta jov džīnel pesko gazeto, sar sāre
phūre ta si būt intersanto kotora aro gazeto.
Palpale o dad dikhel po pesko kamana, ama o Terno tši džanel sar būt tšasuri hin. Jov
tši kamel te džanel. O Terno tši kamel, te avel e fasuna. Doleske, ka e fasuna avel te lel
leske dad lestar.
O Terno zumavel te gindil pe sāre vaure kotora. Doleske ke, gindil ta te rikerel, pre godi
e fasuna, tšērel les aja tele ta tugines les.
Nātši ažukeres les, jov džanel ke o dad musaj te džal lestar pala uni tšasuri. Dukhal les
te nā džanav kana jov šai dikhesa lesko dada palpale.
E rakli kon tšērel butji aro biblitekos hin latši, la hin lungi parni bala ta bari voiaga la
jakhengi. Joi hin šukar, gindil o Terno, ama jov nā phenel douva kaj vare-kon.
O Terno pindžerel la, nī lako nāv, sar si Tširikli, nī joi džīvel pe samo ulitsa, sar o Terno
ta lesko e daij. Univar joi avel kaj e škola ka o Terno džal pe, lako murš tšērel butij sar
o vakto pe Ternosko e škola.

Kale använder ordet venta för vänta. Ett mer internationellt användbart ord är ažutisar.
kotora = sak, ting. Man kan likaväl använda džela.
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– Lačhten vare-kon līnā? Phučhel e rakli
– Lačhtjom! Phenel o Terno pale.
– Lačhten sāre – duj? Phučhel e rakli palpale.
– Nā, ferdi me.
– Patsāv te adauva līn, me kam lava učhles.
– Ama ferdi me, nā mo dad, doleske ačal jov nā džīvel adaj, aro Umeo.
E rakli lochavel ta dikhel pe o Terno, godvalo tšāvo gindil joi.
O Terno lel pe te dikhel pe pesko dad, ta po e rakli, angil jov phenel.
– Bakro! Phenel o Terno, ta sikila pa angrusa pe pesko dad.
– Lesko nāv hin o Bakro ta jov hin mo dad. Jov avelas mansa sāro dīves ada-dīves.
E rakli lochavel panna, ta joi phenel;
– Hmm! Jov ditšol sar tu, ta tu meijazul les.
– Džanā! Jov hin mo pesko kamlo dad ta me sem lesko tšavoro.
Phenel o Terno lohanesa, pala skurto vramija jov del lava palpale rakliasa.
– Adai hin mo učhlibosko-pelechos.
– Pariker! O Terno.
O Terno rikerel pesko učhliboski-pelechos kaj e rakli kon lel lesko pelechos ta tšērel sa
gatá. O Terno lel pesko učhliboske- līn ta čhuvelas les tele aro pesko musni. Pala adova
džan jōn auri tšetane, Terno ta lesko dad.
Aro e biblotekos sas nī jekh gallerios ta aro galleris sas jekh tikno kafenāva dōri kamel o
dad panna džal.

Kale använder ordet färdi = klart. Man kan även använda ordet gata, som används av andra romer och
som är ett rumänskt låneord.
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– So gindis tu! Terno muro tšavoro?
– Kames te džas tale vare-so anda muj vai fika, anglide ame džas katar? phučhel o dad.
– Te kames.
– Jo! kamav džas adoj.
O Bakro lel pesko tšāvoresko vast ta rikerel les, ta jōn len pe te staven dōri sāre-duj ka
o galleriako e kafenāva.
– So kames Terno?
– Nā džanā panna.
– So hin len?
– Hmm! Dikhav te si jōn būt mištiba.
– Dada som aja tikno, te dikhav so hin len.
– Prosā mange, av Terno! Lavav tut aro mo angali aja te šai dikhes so len hin.
Jov lel pesko tšavoro angali ta uštavel les opre, jakes te jov šai dikhel sāre mištiba ta
gudliba. Akana nī o Terno šai dikhel, te sas būt mišto gudliba palal e diskos.
– No! Šai dikhes akana? Phučhel o dad.
– Nām, nām! Dikhav!
– Kamav douva bokoli ta vetos? Vaj?
– Kames uni maro ta vare-so pre?
– Nā, tši kamav maro, ferdi bokoli.
– Okej! Me lav jekh kali ta tšil-māro tšīresa.
O Terno lel jekh Mazarino ta jekh Pommaco, lesko dad lel jekh tšil-māro tšīresa ta jekh
čaro kālo kali.
O dad rikerel panna Terno aro pesko angali, kana jōn avena paše kaj lel pe te presavena.
– Dada! Mekh ma tele akana.
Ordet för (kaffe) kopp är čaro. Man använder även ordet skalos. čaro kan även användas för balja, skål etc
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– Eija! Terno.
Ta o dad mekhel tele o Terno, ke te džan bechen ta fika.
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Kana jōn sāre-duj san alosarenās gata, bechen jōn tšetane ta dikhen pe vaure. Jōn nā
rakaven būt maškaren doleske ke sāre-duj hin aja tugano. Sāre-duj džanen ke o dad
Bakro akanas musaj tradel nikli ta mekhel o Terno kokaro, vai hortider phenel ”pesko
daiasa”. Dauva džaniba tšērel len sāre-duj tugvale. O Ternosko līn hin pe taffla ta Terno
lel pe te phučhel vare-so.
– Dad ! Soske tu musaj džā, ta mekhes man kokaro?
– Tu džanes te me kamav tut aja būt, ta e daia kamel tut, ama ..…
Lesko dad nā džanel sar, vaike so, jov phenel butider, ka nā hin vari – so horta te phena.
Jov nā šai latčhel varo – kon latšo lava te del pale, ka pesko tšavoro, aja jov nātši penel
vare-so.
Pa tele šērosa lel pe o Terno te rakharel;
– Dada! Me džanav soske, ta me nī džanav, te tu kames ma, sar me kamav tut.
– Tu hin godvalo mo tšavoro, av adaj kamav te dav tut tšumi.
– Dada me som bāro džēno.
– Okej! Prosav man, av kamav te lava tut angali!
O vramija džal sigo ta kamana hin uže būt. Akanas o dad musaj te džā ta o Terno džanel
douva.
– O dad! Akana ame musaj uštas, ke tīro e fasuna tradel akanas.
O dad nā phenel nātši, jov ferdi dikhel pe pesko tšavoro. Jōn len pe te uštenās opre ta
len pe tšetane te staven ka o stancija.
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Sāro drom rikerel o Terno pesko dadesko vast, uni var drovide ta uni var kouvlide. Sas
latšo kana o dad si adaj ta me šai rikerav mo dadesko vast, gindil o Terno. Hin les bāro
vast gindil nī o Terno, me šai garavav celo mo pesko vast aro lesko, ta douva hin horto.
– Tut si bāre vasta dada, hin mišto te riker tuke vast! Phenel o Terno
Pala jekh skurto vramija o Terno lel pe te rakerel būtider.
– Nī me kamav samo bāre vasta sar tu dad.
– Hmm! Ažuker kana tu avesa te bārjes, phenel o dad ta lochal.
Jōn len pe te rakeren būtider maškar pen ta vramija džala sigo.
Akana si jōn pe o stancija doi katar dadesko e fasuna lel pe te tradel.
– Avava te ačā adai, pe perengo kaj mo daia avel, phenel o Terno.
– Nā panna! Hin būt minuti kana e fasuna mekhel o stancija, phenel o dad pale.
Pala douva jov dikhel pe pesko biljeti ta phenel ka o Terno;
– Av!
Jov rikerel ta uštdelas pesko tšavoro opre pa angali, pala dauva džan jov sāre-duj arre
aro e fasuna, ta o Terno si aro dadesko angali. Sāre vraija gindil o Terno, so avel mo dad
te tšērel kan mansa?
So horta tšērela o dada? Gindil jov te lel man lensa?
O dad haljuvelas so o Terno gindil ta jov lel pe te phenel.
– Terno kamav numa te sikavel tut vare-so.
– So! Kames te sikaves mange?
– Jaa! Exemple sar e fasuna ditšola andraluno.
– Latši! Kamav te dikhav! Pariker dada!
Pala douva diskusuna džan jōn andre ta o Terno si būt lohano, ke sas intersanto te dikhel
sar e fasunā ditšol andraluno.
O Dad džal andre ta o Terno hin aro lesko angli, sigo jōn lačhten dadesko bechibosko
stedos.
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– Dai hin mo than ta skami.
Sas būt skamija aro kupé are fasuna, dōrī sas nī būt manuša ta manušni, tšāve ta tšaija phure ta terne
jōn len pe te vazdenā opre penge malachi, nutta ta vaure kotera. Ta uni manuš len pe te bechen tele
pe penge skamin aro douva tango fasunā, ta uni aven arre e fasunā. Sa manuše san lohane.
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Jekh phūro lel pe te lela nikli peske tijahata pala douva behel nī jov tele.
– Šai me phučhā tut jekh kouva dada?
– So!
– Kames ma? Dad!
– Kama tut aro sa mo džī.
O Ternosko dad lel pe te phenel vare-so dōla vaurenge manuše kon san are kupé.
– Kamav te phenav tumenge vare-so latše manuše! Dauva godvalo ta šukar tšāvo, kon
si aro mo angali buchol Terno. Jov si deš berech ta jov hin mo pesko kamlo tšavoro ta
me som lesko bahtalo dad. Adīve ame tšērdas būt mišti ta latšibi, ta dīves hin dzelo aja
sigo, akana me musai mekhav mo tšavoro ama me kamav les ta avav akanas palpale te
dikhav.
Sāre manuše len pe te dikhen pa leste, aja sar jōn haljuven so o dad Bakro kamel te
phenel lenge.
Douva phūro kon sas pašal len, lel pe te phenel; Intersanto, intersanto!
– Šukar tšāvo tut sal, jov meazol tut.
– Pariker!
O Terno avel lōlo aro muijal ama aja lohalo ta bahtalo, pa douva so o dad phenjas.
Palal ka o Bakro phenjas douva, inkerel jov pesko tšāvo palpale kaj o perrongo.
Jov rikerel pesko tšāvo drouvo aro angali ta rouvel kuti.
Jov tšuvel pesko tšavoro tele, ta jou hin būt tugano, nī o Terno hin tugano.
– Ačh Deulesa! Mo tšāvo.
– Nī tu dada! Phenel o Terno.
– Dikhas akanas palpal.
– Ei! Džanā.
– Ačh adai kaj tuke e dej avel.
– Okej! Nā problemo, o Dad tsiro fasuna tradel akanas.
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Akana šundiol i čhol katar e fasuna, oTerno šai šunelas douva glaso ta nī o Bakro.
O Bakro džanel te kan hin sigiba, doleske ke lesko e fasuna tradel akanas.
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O Bakro lel pe te tšumin-del pesko tšavoro ta pala douva jov lel pe te prast dela kaj e
fasuna. Pe perengo hin ka o Terno kokaro ta jov hin kuti tugano ”tšatšuno būt tugano”
O Terno lel pet e del gōli.
– Dada ma! Nā bister man, nā bister ma. Promisares!
Ama o dada Bakro nā šai šundiol so o Terno gōli del, doleske ke jov hin aro e fasuna
akana ta e fasuna hin mekhle o perrongo.
E fasuna lel pe te tradel ta mekhela o perrongo. Ama o Terno hin sterdo pe perengota jov
dikhel pala pesko dad. Akana hin lesko dad nāšado jekh kuti vrijama ta jov nā šai dikhes
les. Ama akanas šai o Terno palpale dikel pesko dad, kon sterdol arre paša e fasunako
vālia ta jov dela vastensa ta nī o Terno lel pe te del vastensa.
Palpale o Terno dela gōli!
– Dada! Kamav tut, av sigo pale te nā bister man.
– Dža Deulesa!
O dad del les pale.
– Nī me kamav tut mo tšavoro, ta avava akanas palpale.
– Terno me nā bistrava tut promisarav tuke. Nī me, mekhav tut Deulesa.
E fasunā tradela dūr ta dūrider, akana o Terno nā šai dikhela e fasunā būtider. Sigo hin e
fasunā tradel nikli lestar.
Tato svāla mekhen sāre-dujengo jakensa, ama o Terno džanel te lesko dad kamel les ta
te jov avela pale, vaure kurko sar anglider.
Kana jov gindil pe douva ”te lesko dad akanas avel pale” avela jov lohano are sāro
trupos.
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Kamana hin panna būt ta e belvel hin avilo, pa perengo ažukerel O Terno kokaro kana,
nāni manuše, ni-kaj šundiol glaso. Kokaro jov dori sterdol kuti šilalo ta kuti darano.
Ame tšērdas būt ada-dīves, dad ta me. Gindol o Terno.
Aro pesko džerevo vast rikerel jov douva līn sar jov ta lesko dad anglider līne učhlen,
lesko vaure vast hin panna opre, sar te jov kamelas būtider te del vastensa.
O Terno ačhel ta ažukerel jakes sar lesko e dai anglider phenjas les te tšēre. Jekh gādžo
stavel paša perengo, ta jov tšūdel pesko malacha angla pes, jov dikhel pe Terno ama jov
nā phenel tšitši.
– Vastavas mo dad nikli, phende o Terno.
O gādžo ferdi dikhel, sar te jov haljuvel, ama nātši phenel.
Kaj hin mo dai? Gindil o Terno. Jov lel pe te avel kuti trasano doleske ačal ke kamana
hin aja būt ta jov nā šai dikhel pesko e dai, ta panda jov hin kana kokaro pe o perrongo.
– So me tšērav, ke mo dai nā avel? O Terno hin aro gindosa, kana jov nī lel pe te avel
kuti darano. Uni var avel tamlo gindi ka leste:
Te vare-kon avel te lurela ma? So šai me te tšērav?
Sostar mo dej nā avela panna? Joi bisterdas man?
Kaj la? Sostar me kokaro musaj ačhā adaj me som trašt ta bok.
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Aka-kana si o Terno tšatšo darano ta jov nā džanel te jov ka ačhal vai džal dōta. Būt
gindo džal aro lesko tikno šēro, ama jov lel pe te gindil pe jekh paramitši:

Dilino vai Mištho kouva
Sas iekh var o murš konesko graj nāšelas. Amale avilen lesko pašal ta
phenen; dauva hin bengalo kouva ke tuke graj nāšelas tutar! Nā me džanā?
Hindouva došvali, dilini vai mištho kouva! Del pe o murš pale. Kana štar
dīves sas dželo, avilo lesko graj pale ta anja pes trin vaure divo graja pesa aro
bāro. Pannā amale avile lesko paš ta phenenā; hin dauva mištho kouva, ke
tuke graj avilo pale ta anjas vaure grēn aro bāro. Nā me džanā? Hindouva
došvali, dilini vai mištho kouva! Ama kon džanela? Del pe o murš pale. Iekh
dīves o murš dželo aro bāro, grenge maškar, ta lel pe te petlavela pesko grēn.
Ka jou petlada pesko grēn, dīas jekh graj les ladidīne lesko tšanga, ta murš
avilo langalo. Amale avilen lesko pašal ta phenen: dauva hin bengalo kouva
ke tuke graj dīas tuke ladidīne! Nā me džanā? Hindouva došvali, dilini vai
mištho kouva! Ama kon džanela del pe o murš pale. Kuti vramija palal avilo
bolibosko kurriba ta murš mekhle te džala aro i kurriba ke jou sas langalo.
Kana o murš džanelas te jou mekhle kurriba ke jou sas langalo avilo jou
lochano ta gindil: ”Nāni vare-kon nāsul bi-mištiba. Tšatši ”nāni vare-kon
nāsul bi-mištiba.”
Kana o Terno gindiv pe dotta avilo jou bi-trašano ta lochano.
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Aro gindosa šai o Terno kana šuvelas vare-so pindžardo glaso. Kana douva glaso avel
pašide, lel pe Jov horta pindžarel kon sas, ta kon avel.
– Parilser o Devel! Sas mo daija.
– E daija! Daijaj! Adaj sem!
– Dāri som! Šai dikhes man?
– Dikhav tut, sar hin mo dži?
– Mišto kana tu sas mansa palpale.
– Sar sas tjiro dīves dadaesa ta so tšērde? .
– Būt latšibi.
– Mišto! Tu šaj phenel mange kana tradas tšēre.
– E daija so ame te xas ada-belvel?
– Kames phūengīre ta mass vai phūengīre ta matše?
– Hmm Jo! kamav phūengīre ta matše
O Terno lel pe te phenel peko dake, sāre latšiba so jov ta lesko dad tšerde anglider ta e
dej šunelas pa interessi. Aro gindosa o Terno dofánel ta kamel te lesko dad ta dej akanas
muttšin ta avenā tšetane palpale, doleske ačal ke jov kamela sāre-duj, daija sar dada, ta
jov mangel sāre-duj. Jov nī džanel ke o dad ta e dej kamena les.
Agor!!!

Te rakkeren pe!

Kanā tu šai ramusar ”sar ta so” avela o Ternosko džīviba?
Patšes tu te lesko dad ta dej aven tšetane?
Patšes tu te lesko dad avela akanās pale?
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Minigrammatik

Uttal

Uttal

tecken

romskt ord

svenskt/annat exempel

tecken

romskt ord

svenskt/annat exempel

a

agor
ākhor
bakro
specialo
bacht
čirikli
dand
dža
ei
tšēra
foro
guruv
hin
iv
līn
jack
kan
kham

apa
långt a
bil
cirkus
champinjon
tj ngt tonande
delfin
jam (eng.)
eld
deg
fisk
gam
hop
isbjörn
visa
jul
kanna
(k+ung, tonlöst
harklingsljud)

l

lav
maro
nav
opre
prōsno
pariker
phena
roi
saiba
šēro
taffla
them
tšai
upre
dūr
vast
xaben
zumibi
žanel

låda
matta
namn
åska
åker
pappa
(ph-ljud)
radio
stol
sked
tupp
(th lite tonande)
cha-cha-cha
ost
oväder
väska
(k)h-ljud, tonande
lazy (eng.)
(tonande z)

ā
b
c
ch
č
d
dž
e
ē
f
g
h
i
ī
j
k
kh

m
n
o
ō
p
ph
r
s
š
t
th
tš
u
ū
v
x
z
ž

Lång vokal betecknas med streck över, t.ex dūr, līn, sāre.
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Personliga pronomen

Nominativ
grundform

Genitiv
ägande

Dativ
åt, till, för

1:a pers.
sing. = jag

me
jag

mango/muro mange
min
åt mig

2:a pers.
sing. = du

tu
du

tuko
din

3:e pers.
sing. = han

jov
han

3:e pers.
sing. = hon

Ablativ
(”från”)

Instrumental
(”med”)

man/ma
mig

mandar/
manna
från mig

mansa
med mig

tuke
åt dig

tut/tu
du/dig

tutar/tutta
från dig

tusa
med dig

lesko
hans

lesko/leske
åt honom

les
honom

lesta/lestar
från honom

lesa
med honom

joi
hon

lako
hennes

lake
åt henne

la
henne

lata/latar
från henne

lasa
med henne

1:a pers.
plur. = vi

ame
vi

amengo
vår

amenge
åt oss

amen
oss

amendar/
amenna
från oss

amensa
med oss

2:a pers.
plur. = ni

tume
ni

tumengo
er

tumenge
åt er

tumen/tume
vi

tumenna
från er

tumendr/
tumensa
med er

3:e pers.
plur. = de

jon
de

lengo
deras

lenge
åt dem

len/le
dem

lendr/lenna
från dem

lensa
med dem
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Ackusativ
vem, vad,
vilken

Adjektiv
Positiv

Komparativ

Superlativ

horta
bra

hortide
bättre

hortider
bäst

baro
stor

baride
större

barider
störst

besko
liten

beskide
mindre

beskider
minst

džoralo
stark

džoralide
starkare

džoralider
starkast

dūr
långväga

dūride
mer långväga

dūrider
mest långväga

Adjektiven kongruensböjs efter vilket genus efterföljande substantiv har, maskulint eller
feminint:
Exempelvis:
dilo adj. (mask)
dilini adj. (fem)

tokig, dum
tokig, dum

tikno adj. (mask)
tikni adj. (fem)

liten
liten

parno adj. (mask)
parni adj. (fem)

vit, ljus,
vit, ljus

tšatšo adj. (mask)
tšatši adj. (fem)

sann, sant, verklig
sann, sant, verklig

nēvo adj. (mask)
nēvi adj. (fem)

ny
ny

Adjektiven böjs även om efterföljande substantivet är i pluralform:
Exempelvis:
kālo adj.
kale adj

(plur)

svarta
svart
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Verb
Regel: När verbets stam slutar på en konsonant böjs verbet oftast enligt nedanstående:
Stam
Ex. phen
sägl

Presens,
just nu …

Imperfekt,
i går…

Perfekt
har …

Pluskvamperfekt
hade ….

1. sing: me

phen–av

phen–av–as

phen–jom

phen–jom–as

2. sing.: tu

phen–es

phen–es–as

phen–jal/-jan

phen–jal/-jan–as

3. sing:
jov/joi

phen–el

phen–el–as

phen–jas

phen–jas–as

1. pl.: ame

phen–as

phen–as–as

phen–jam

phen–jam–as

2. pl.: tume

phen–en

phen–en–as

phen–le

phen–le–sas

3. pl.: jon

phen–en

phen–en–as

phen–le

phen–le–sas

Genus

Regel: När verbets stam slutar på en vokal böjs verbet oftast enligt nedanstående:
Stam
Ex. biha
sändl

Presens,
just nu …

Imperfekt,
i går…

Perfekt
har …

Pluskvamperfekt
hade ….

1. sing: me

biha–v–av

biha–v–av–as

biha–dom

biha–dom–as

2. sing.: tu

biha–v–es

biha–v–es–as

biha–dal/-dan biha-dal/-dan-as

3. sing:
jov/joi

biha–v–el

biha–v–el–as

biha–das

biha–das–as

1. pl.: ame

biha–v–as

biha–v–as–as

biha–dam

biha–dam–as

2. pl.: tume

biha–v–en

biha–v–en–as

biha–de

biha–de–sas

3. pl.: jon

biha–v–en

biha–v–en–as

biha–de

biha–de–sas

Genus
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Verbet vara är ett starkt verb som böjs enligt följande:
Påstående presens

Påstående imperfekt

jag är

me som

jag var

me somas

du är

tu sal

du var

tu salas

han är

jov hin

han var

jov sas

hon är

joi hin

hon var

joi sas

vi är

ame sam

vi var

ame samas

ni är

tume san

ni var

tume sanas

de/dom är

jon hin

de var

jon sas

Verbet vara i negationer:
Nekande form
imperfekt

Nekande form presens

jag är inte

me nā som

jag var inte

me nā somas

du är inte

tu nā sal

du var inte

tu nā salas

han är inte

jov nā jov

han var inte

jou nā sas

hon är inte

joi nā joi

hon var inte

joi nā sas

vi är inte

ame nā sam

vi var inte

ame nā samas

ni är inte

tume nā san

ni var inte

tume nā sanas

de/dom är inte

jon nā san

de/dom var inte

jon nā sas
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Verbet vara i frågor:
Frågeform presens

Frågeform imperfekt

är jag?

si/si me/hin?

var jag

somas me?

är du?

si tu?

var du?

salas/sanas tu?

är han?

si jov?

var han?

sas jou/jov?

är hon?

si la?

var hon?

sas joi?

är vi?

si amen?

var vi?

samas ame?

är ni?

si tumen?

var ni?

sanas tume?

är de/dom?

si jon?

var de/dom?

sas jon?

Verbet ha är ett starkt verb som böjs enligt följande:
Påstående presens

Påstående imperfekt

jag har

man hin

jag hade

sas man

du har

tut hin

du hade

sas tu

han har

les hin

han hade

sas les

hon har

la hin

hon hade

sas la

vi har

amen hin

vi hade

sas amen

ni har

tumen hin

ni hade

sas tumen

de/dom har

len hin

de hade

sas len
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Verbet ha i negationer:
Nekande form
imperfekt

Nekande form presen

jag har inte

nā man

jag hade inte

nā sas man

du har inte

nā tut

du hade inte

nā sas tut

han har inte

nā les

han hade inte

nā sas les

hon har inte

nā la

hon hade inte

nā sas la

vi har inte

nā amen

vi hade inte

nā sas amen

ni har inte

nā tumen

ni hade inte

nā sas tumen

de/dom har inte

nā len

de/dom hade inte

nā sas len

Verbet ha i frågor:
Frågeform presens

Frågeform imperfekt

har jag?

si ma(n)?

hade jag?

sas man?

har du?

si tu/(t)?

hade du?

sas tut?

har han?

si les?

hade han?

sas leh/les?

har hon?

si la?

hade hon?

sas la?

har vi?

si ame(n)?

hade vi?

sas amen?

har ni?

si tume(n)?

hade ni?

sas tumen?

har de/dom?

si le(n)?

hade de/dom?

sas le(n)
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Räkneord

jekh
duj
trin
štar
pandž
šou
efta
ohto
enja
deš
deš–u–jekh
deš–u–duj
deš–u–trin
deš–u–štar
deš–u–pandž
deš–u–šou
deš–u–efta
deš–u–ohto

ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
elva
tolv
tretton
fjorton
femton
sexton
sjutton
arton

nitton
biš
tjugo
biš–ta–jekh
tjuguett
biš–ta–enja
tjugonio
trianda
trettio
trianda–te–jekh
trettioett
trianda–te–enja
trettionio
štar–var–deš
fyrtio
panš–var–deš
femtio
šou–var–deš
sextio
enija–var–deš
sjuttio
ohfta–var–deš
åttio
enja–var–deš
nittio
šel
hundra
adur, deš šela, bar tusen
deš–bara
tiotusen
(jekh) miljon(os)
(en) miljon
miljardos
miljard
deš–u–enja
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Hälsningsfraser
Latšo dīves!
Latši pala dīves!
Pariker!
Av sasto!
Av sasti!
Te aven saste!
Sasto te aves tu!
Sasti te aves tu!
Saste te aven tumen!
Mištho rakhjom tut!
Mištho arakhen!
Bachtalo to biando dīves!
Bachtalo ti biando dīves!
Tšichko sas.
Mištho sas.
Achen Devlesa
Tšumide man o agor!
Me kama tut.
Nī me tut.
Mišto aves.
Mišto avilen.

God dag!
God eftermiddag!
Tack!
Tack! (till en man)
Tack! (till en kvinna)
Tack! (till flera)
(Egentligen Må du förbli frisk! – till en man)
Du är välkommen! (till en man)
(Egentligen Må du förbli frisk! – till en kvinna)
Du är välkommen! (till en kvinna)
(Egentligen Må ni förbli frisk-a! – pl.)
Ni är välkomna!
Kul att ha träffat dej!
Kul att träffa er!
Grattis på födelsedagen! (till en man)
Grattis på födelsedagen! (till en kvinna)
Det är bra/okey
Det är bra/okey
Adjö! (egentligen stanna med Gud!)
Kyss mej adjö!
Jag älskar dej.
Jag gör det samma.
Du är välkommen.
Ni är välkomna.

Fraser som kan användas vid avslutning av brev
Av sasti ta lochino!
Må bra och var glad!
Av sasto ta baxtalo!
Må bra och var lycklig!
But sastiba tuke!
Må hälsan stå dej bi!
Tšumi dava tut!
Puss på dej!
Tiri/tiro tšatšanes
Din tillgivne
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Tidsuttryck
beršeski vramija

årstider

nijal

sommar
sommar
höst
höst (efter sommaren)
höst
vinter
vinter
vår
vår (före sommaren)

linaj
tamna
pala nijal
esen
iv
ivend
tavasi
anglo nijal

Pe nijal si bāro tattiba ta (me) kamā te džā te anja/plīma.
På sommaren är det mycket varmt och jag vill bada.
Pe tamna brišno dela būt ta nī ūni dela babica/baglos.
På hösten regnar det mycket och det haglar ibland.
Pe ivend saro si/hin parno ta si šilalo auri/avri.
På vintern är allt vitt och det är kallt ute.
Pe tavasi jiv/iv bēljal/bijal ta kham avela.
På våren (vårvintern) smälter snön och solen skiner.
da-berš
do-berš
sako-berš
vāgeder-berša
duj berša pale
aro trinto berša
čhon/masek

i år
detta år
varje år
tidigare år
för två år sedan
på det tredje året
månad (er)

kurko
luja
martsi
tetradži
zoja
paraštui
savato
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vecka, söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

Efta dīvesa tšērela jekh kurko.
Sju dagar är en vecka.
Štar kurke tšērela jekh tšon/masek.
Fyra veckor är en månad.
Deš u duj masek tšērela jekh berš.
Tolv månader är ett år.
Jekh berš tšērela trin šel u šou/šov var deš u panš dīves.
Ett år är trehundrasextiofem dagar.
datumos
vrijama
molo
času
minuto
minuta
vraija
tširos
da-molos
bereš
beršeske
tšon
masek

datum
tid
timme
timme
minut
minuter
tid
tid i olika betydelser
denna tid (nu)
år (sing)
år (plur)
månad
månad

tšoneske/maseske nava = månadernas namn
januāris
febralis
marta
aprīla
maija

januari
februari
mars
april
maj
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jūnija
jūlija
augusta
septembris
oktobris
novembris
decembris
kamana
času
aro
perdal
pala
paš
jekh času
but časuris
pandž perdal duj
pandž aro duj
(e)paš štar
(e)paš šou
Sode hin o kamana/ času

juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
klocka
timme, timmar
i
över
efter
halv
en timme, även en gång
många timmar, många gånger
fem över två
fem i två
halv fyra
halv sex
Vad är klockan?
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Färger = Farbi eller boji

Kale, vanligt uttryck

Alternativt

Svenska

blāto

vuneto

blå
färgglad, brokig
brun
grön
gul
svart, mörk
mörkbrun
mörkröd
koppar (färgad)
röd
vit, ljus
ljusblå
ljusgrön
ljusröd, orange
silver(färgad)
grå
guld (färgad)
gräddfärgad

brokato
brūno

chukolado

dželeno
dželto
kālo

kalo

kālo-brūno
kālo-lolo
kupra
lōlo

xarkuno
lolo

parno
parno-blāto
parno-dželeno
parno-lōlo
rupano
sīvo
sonakūno

rupono
suro
sumnakuno

thudeski farba
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Ordlista

Kale

Svenska

A
agor s.
agorjasas
anā v.
ačhā v.
ada- prep.
(a)da-dives adv.
adaj adv.
adauva pron.
adoj adv.
adova pron.
adouva pron.
affisos s.
agro adj.
aiz-līno adj.
aja pron.
akana adv.
akanas adv.
Allanoske
alosar v.
ama konj.
amal s.
amare pron.
amaro pron.
ame pron.

slut
till sist, i slutet
hämta
stanna
i+ (eg. denna dag)
i dag
här
den här, det här
där
den där
den där,
affisch
tidig
upptagen
så, sådan
nu
snart, strax
med Allan
välja
men, utan, utom, bara, än
vän
våra
vår
vi
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amen pron.
amende pron.
amenge pron.
amensa pron.
andraluno prep.
andre prep.
angali s.
angla konj.
anglal prep.
angli/angil prep.
anglide adv.
angrus s.
anja v.
aptiosa
aro, ari, are prep.
arre adv.
ašal adv.
atuntši konj.
av alt. au v. (imp.)
avri adv.
ava v.
ažuker v. (imp.)
ažutisar v. (imp.)
ažutisar v.
ažutisarel v.

oss
till oss
för oss
med oss
innanför
in (befintligt)
famn
innan, före (om tid)
innan, före
före, framför
dessförinnan
finger
bada
med aptit
i
in (riktning)
på grund av el. med anledning av, därför
då, på den tiden
kom
ut/ute (gammal form)
komma
vänta, stanna
hjälp
vänta
hjälpa

B
bacht s.
bachtalo adj.
Bakro eg.namn.

lycka
lycklig
Bakro (eg. lamm, får)
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bal s.
bala pl.
baro adj.
bare adj. adj. (plur)
bari adj. (fem)
barikano adj.
barilo-filma s.
barja v.
barja s.
bašavel v.
bašilas v.
bech v.
belvelrjat s.
bengalo adj.
bi neg.
bi-bachtalo adj.
bi-balengo adj.
biblotekos s.
biljeti s.
bi-mištiba adj.
biografos s.
bister v.
bi-trašano adj.
bokhalo adj.
bokoli s.
bolibosko adj.
bov s.
buchol v.
būt adv.
butider adj.

hår
hår
stor
stora
stor
vuxen äv. stöddig, stolt, högfärdig
vuxen-film
växa
växt, plantor
(han) spelar instrument, ringer
spelar, hojtar, skriker
sitta
kväll
djävlig, tokig
utan, inte
olycklig
hårlös, kal, utan hår
bibliotek
biljett
opassande, osmaklig, inte så bra
biograf
glömma
orädd
hungrig
kaka
världslig
ugn
heta, kallas
mycket
mera

65

buti s.

arbete

C
casuri s.
centro s
colombi s.

timme
center, centrum
duva

Č
čharo s.
čhol v.
čhuva v.

kopp/ skål
vissla
sätta, lägga

D
da pron.
da v. (imp.)
te da v.
dad s.
dāda s.
dai s.
daij s.
daijasa
dake s.
dako s.
darelas
dāri adv.
darik adv.
daruno
dava pron.
de v. (imp.)
del dofana v.

denna, denne, detta, dessa
ge
att ge
pappa
far, (mera högtidligt)
mamma
mor
med mamman
mödrar
mor
han är rädd
här
härifrån
han är skrämd
denna
ge
ger hopp
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deš räkn.
dej s.
dēulesa/devlesa
Dēvel/Del
dialekturi s.
dīas v.
dičhol v.
dilo adj. (mask)
dilini adj. (fem)
diskusuna v s.
dīves s.
dīvisko fasuna s.
divo s.
divisola v.
dofana s.
dofanela v.
doj adv.
dōla pron.
doleske adv.
dōri adv.
dorija/dori s.
dosta
dosta adv.
doš s.
došvali adj.
dota adv.
douva/dova pron.
drom s.
droma s.
dromes

tio
mamma
med Gud (hälsning)
Gud
dialekt
vi gav
det syns
tokig, dum
tokig, dum
diskussion
dag
dagtåg
överraskning
bli överaskad
hopp
hoppas
där
det där, de där
därför
där
snöre, rep
det räcker
det är tillräckligt, nog
skuld
skyldig
därifrån, av det
den där
väg
vägar
på väg
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drouvo adj.
dud s.
dūdjarel v.
duj räkn.
dujengo räkn.
dukhal adj.
dukhal s.
dukhal
dūr adj.
dža v.
džal paše v.
džana v.
džaniba s.
džēno s.
džerevo adj.
džī s.
džilaba v.
džili s.
džina v.
dživā v.
dživiba s.
džolaro adj.

hård
ljussken , (ögats pupill)
ljusna, upplysa
två
(den) andre
ont
smärta, värk
jag har ont, jag har värk
långt (om avstånd)
gå
(han/hon) går nära
veta
vetskap
man (karl)
vänster
hjärta, liv
sjunga
sång
läsa
leva, bo
leverne
stark

E
ei kon.
elle/vad/vaj konj.

ja
eller

F
fasuna s.
fasunako

tåg
som har anknytning till tåget
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ferdi/feni/samo adv.
kokaro adj.
fika v.
filma s.
filmuri s.
foro s.
fotografo s.

endast, bara, blott
föräldralös, ensam, singel
fika
film
”liten film”
stad
fotografi

G
gādži s.
gādžo s.
galleriako s.
garuva v.
gata adj.
mā/mār/man adv.
gazeto s.
gindi s.
gindibi v.
gindosa
glaso s.
godi s.
godvalo adj.
goj s.
goj-marensa s.
gojesko-tšosko s.
gōli v.
graj s.
grupa s.
gudliba s.
gudliba adj.

icke-romsk kvinna
icke-romsk man
galleri
gömma
färdig, klar
redan
tidning
tanke, åsikt
tänka
med tanken
röst
hjärna
klok
korv
korv med bröd
korvkiosk
skrika, ropa, ge ljud
häst
grop, grav
socker, sötsaker
söt (smak)
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H
haljuv v.
hango/glaso sub.
hāra
himro s.
hin v.
hortta/horta adj.
horttide/hortide adj.

förstå
röst, ljud
för länge sedan, långt tillbaka i tiden
öl, även surdeg
är
bra
bättre

I
inke/panna adv.
inke/panda adv.
inkerela v.
insperate v.
interessi s.
intersanto adj.
iven s.
ivendesko adj.

ännu, fortfarande, även
åter igen, ytterligare
leda, föra
inspirera
intresse
intressant
snö, vinter
vintrig

J
jakensa
jakes adv.
jakes-pa adv.
jang/jag s.
jangakiere s.
jekh räkn.
joi pron.
jōn pron.
jou pron.

med ögonen
så, som, liksom, jasså
jasså
eld
lampa, tändstickor
ett
hon
dom
han

70

K
ka prep.

mot, emot, för, till

kā pron.

vart
att, för att, så att, för, ty
café, kaffé
vart, i vilken
ända till, så långt som, ungefär, till
för, eftersom, om, som, när,
svarta
svart
kalevaritet av romani chib
kaffe
i går
älska, tycka om, vill ha, önska
klocka
kära
öra
när
träd
varifrån
från, mot, gentemot
varifrån
för, till, att, för att, eftersom, när, om, vid
sol
kalla, skrika, bjuda
(han) skriker, ropar, kallar
kalla på, kallas för
bio
plånbok
knut

kaa konj.
kafenava s.
kaj pron.
kaj prep.
kaj konj.
kalé adj. plur.
kālo adj. sing.
kale romani s.
kali s.
kalikos adv.
kamā v.
kamana s.
kamlo adj.
kan s.
kana adv., konj.
kašt s.
katta/ kattar adv.
kathar prep.
kathar adv.
ke konj.
kham s.
khara v.
kharela v. (mask)
kharela pe v.
kinos s.
kisik s.
knuti/kombo s.
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kodouva pron.
kokaro adj.
kolin s.
komora s.
kon pron.
konesko pron.
koni
kontakto s.
kotera s.
koter/kotir s.
kotor s.
kouva s.
kouva/kova pron.
kurko s.
kurko adj.
kurlo s.
kuriba s.
kuti konj.

den där
ensam
bröstkorg
kammare
vem, som
vems
förstärkningsord
kontakt
stycke, bit
sak, objekt
liten bit, litet stycke
gräl, oväsen, oljud, störande ljud
den/det där, denna, denne, detta, den, det, de där, någon
veckodag, helgdag, vecka, söndag
helig
strupe, hals, flaskhals
slagsmål, bråk, krig, gräl
lite (obetonat)

L
la/le v. (imp.)
la pron.
lačha v.
ladidīne v.
lake pron.
lako pron.
lampuri s.
langalo adj.
latčhela v.
latšo adj.

ta
hon
skämmas
sparka
hennes
deras
lampa
halt, lam
hitta, finna
rolig, bra, god, snäll

72

latšibi s.
lau sub.
lav s.
le v.
lemonado s.
len pron.
līn s.
līneske-tšēr s.
līnesko-tšēr s.
lo pron.
lochano adj.
lokhere adv.
lokho adj.
lōlo adj.
lōn s.
lovina s.
lungi adj.
lungo adj.
lura v.

godhet
ord, löfte
ord, löfte (äldre form)
ta
lemonad, läsk
dom
bok
bibliotek, eg. ”böckernas hus”
”bokhus”
han
glad, ibl. äv. lyckling
borta
enkel, lätt, simpel billig
röd
salt
öl
lång (fem)
lång (mask)
lura, narra, bedra

M
ma adv.
ma neg.
ma/ama konj.
mā adv.
malacha s.
malachi s.
maladiuva v.
man pron.
mande pron.

inte
inte, gör inte!
men
redan
väska
större väska, resväska
träffa, möta
min (genitivform)
mitt
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mange pron.
mangela v.
manga v.
mansa pron.
manuše s.
manuš s.
manušni s.
marela v.
marensa s.
masek s.
maškar prep.
maškaren
mas s.
matšo v.
matše s.
mazarino s.
me pron.
mijazuv v.
mekha v.
menge pron.
minuti s.
minutora s.
mištho adj.
mištiba s.
mo pron.
mola v.
momenti s.
muijal v.
musai/musaj v.
muj s.

till mig
tigger
tigga
med mig
människor, folk
människa, man
kvinna
han slår, han slåss
slagsmål, krig
månad (äldre form)
i mitten, i centrum
de är i mitten, de är i centrum
kött
fiska
fiskar
mazarin
jag
likna
släppa
(till) mig
minut
”ett ögonblick” eg. få minuter
bra, god
godhet
min (kortform av muro)
kosta
ett ögonblick
tippar, omkull
måste
mun
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muijasa
muri pron.

med munnen
min (fem)

mustatsa s.

min (mask)
man, karl
manlig
han måste
romsk kvinna (ung)
mustasch

mutšiv v.

flytta

muro pron.
murš s.
muršikano adj.
musavela v.
musni s.

N
nā konj.
nadinela v.
nada/nadeja s.
načhela v.
nakha v.
nāni interj.
nasul adj.
nātši interj.
nātšil
nav s.
nēvi adj.
nēvo adj.
nī adv.
nījal s.
ni-kaj
nikli adv.,v.
nīna adv.
no/bi konj.
nuta s.

nej
hoppas
hopp
flytta sig, rymma, sticka, fara
passera
nej, absolut inte
dålig, ond, ”sjuk”
inte, jämf. sv lån ”tji”
han har inte
namn
ny (fem)
ny (mask)
även, också
sommar
även här
borta, ta bort
även
utan
nota, räkning
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numa konj.
nuta s.

men (ama = äldre form)
kofta, tröja

O
o
o Terno eg.namn
opre prep.

bestämd artikel
bestämd form av Terno (egennamn)
upp

P
pa prep.
pa konj.
pako adj.
pal/pala prep.
pala adv.
pāluno adv.
pāle del(a) v.
panda adv.
pana adv.
panš räkn.
paparuga s.
papo s.
paramitši s.
pariker s., interj.
parikera v.
parikerela v.
parni adj. s.(fem)
parno adj. s.(mask)
paše/paš adv.
patša v.
pe pron.

från, efter, av, omkring (i måtts- och tidsuttryck)
samt, såväl som, och sedan och då
flintskallig, kal
bakom, efter, över
efter, efteråt, senare, åter
tidigare (eg. bakomvarande)
ge tillbaka, (växla)
ännu, fortfarande
ännu, än, fortfarande
fem
fjäril
farfar, morfar
saga, berättelse
tack
tacka (äv. tack så mycket)
han tackar
vit, ljus
vit, ljus,
nära, näst intill, förbi
tro
själv
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pe prep.
phena v.
pekle v.
peka v.
pelechos s.
pen pron.
penge pron.
pengo pron.
perengo s.
pes pron.
peske
peski pron. (f)
pesko pron. (m)
peste pron. (pl)
phāri adj.
phāro adj.
phena v.
phira v.
phuča v.
phūengīre s.
phū s.
phūro adj.
pijea v.
pindža v.
pindžardo v.
pindžarela v.
pizza s.
pizzori s.
plīma v.
plīmesa v.

på, upp på, till
säga
de är stekta
steka
kort, (kortspel, bibliotekskort)
dom själva, för sig själva
för sig själva
för sig själv
perrong
för mig själv, för honom/henne själv
till mig själv
sin egen, sig själv
sin egen, sig själv
med sig själva
gravid
tung, nedtyngd
säga
gå
fråga
potatis eg. ”som har med marken att göra”
mark
gammal (äv. en äldre icke-romsk man)
dricka
känna
han är känd, vara känd, känna
han känner
pizza
liten pizza, barnpizza
bada, simma
badar
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po prep.
prasta v.
pre prop.
presā v.
pri-phenes v.
za-pheniba s.
prisi adv.
problemo s.
promisa v.
prosā
prosesa s.
prōsnensa adv.
prōsno adj.
prosto adv.
prosto adj.
putra v.
putravela v.
putrel adj.

på
springa
upp på
betala
beställa, ge order
beställning
emot, ex. ta emot
problem
lova
när någon är stolt
stolthet
med stolthet
han är stolt
helt enkelt
enkel, vanlig, begriplig
öppna
lossa, lösgöra
öppen, obunden

R
rakherā v.
rakhiboskiero s.
rakli s.
rakliasa s.
ramusara v.
rat s.
rigavela v.
rikerā v.
ritš s.
ritšoro s.

tala
talare, vakt
icke-romsk tjej
icke-romsk tjej
läsa
natt
leda, föra
hålla
björn
liten björn
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roda v.
rom s.
roma s.
romani s.
rouva v.
rouvelas v.

leta, söka
rom
romer
romska språket
gråta
han gråter

S
sa v.
saben v.
saiba s.
saimaski adj.
sako pron.
salongo s.
samo pron.
sasterne v.
sar adv.
sāre pron.
sāre-duj pron.
sārla s.
sāro pron.
sastruno s.
separinte v.
servitori s.
sigiba adv.
sigo adv.
sika v.
sikjiboski s.
sikjibosko s.
sim v.

skratta
le
skratt
skrattretande, komiskt
varje
salong
samma
vara
hur
alla
båda två
morgon
alla
järnväg
skiljd
servitör
brådskande
snabbt, fort
lära, visa, undervisa
lärare, kvinnlig
lärare, manlig
vara (äv. som)
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sivo adj.
skālos s.
skami s.
skrivsara v.
skurto adj.
so pron.
sofa s.
som v.
soske adv.
sostar adv.
souviba s.
spaniolisko adj.
specialo s.
stacija s.
stāva v.
staklo s.
staviboskedrom s.
stedos s.
sterda v.
sūno v.
svāl s.
svediko adv.

grå
kopp
stol
skriva
kort
vad
soffa
jag är
varför
varför (betonat)
sömn
spansk
special
station
gå
glas (materialet)
trottoar
plats
stå
dröm
tår
svensk

Š
šai v.
šaj adj.
šēro s.
šērosa adv.
šel räkn.
šelbar s.

kan, kunna
möjligt
huvud
med huvudet
hundra
hundra kronor
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sigo adj.
škola s.
šoshoj s.
šukar adj.
šunā v.
štar räkn.

tidig
skola
hare
vacker, fin, elegant
höra
fyra

T
ta konj.
tafla s.
tāla pron.
tamlo s.
tamlo adj.
tamna/tomna s.
tango adj.
tato adj.
tatosko-goj s.
tēle prep.
terne adj.
terno adj.
terneski adj. (fem)
ternosko adj. (mask)
terneske adj.
than s.
them s.
tīa/ vramja/ molo s.
tijax s.
tikni adj. (fem)
tikno adj. (mask)
tino adj.

och
bord
dessa
skymning
mörk
höst
trång
varm
varm korv
nedanför
unga
ung
den unga
den unge
de unga
plats, plagg, bädd
land
tid
skor
liten
liten
liten (om person)
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tinoro adj.
tīro pron.
trada v.
transuri s.
trasano adj.
trašt adj.
trin räkn.
trujal prep.
trupo s.
trušalo adj.
tšai s.
tšalo adj.
tšanga s.
tšasuri s.
tšatši adj. (fem)
tšatšo adj. (mask)
tšatšuno adj.
tšāvo s.
tšāveske-filma s.
tšavoro s.
tšēra v.
tšero s.
tšetane adv.
tši pron.
tšib s.
tšibe s.
tšil-māro s.
tšinā v.
tšino/ tšinimen adj.
tširikli s.

”lill-liten”
din
köra
tallrik
skrämd
rädd
tre
runt, runt omkring
kropp
törstig
flicka
mätt
knä
timme, tid
sann, sant, verkligen
sann, sant, verkligen
trovärdig, tillgiven
pojke
barnfilm
litet barn, spädbarn
göra
hals
tillsammans
inget, ingenting
språk, tunga
tungan
smörgås (eg.smör-bröd)
köpa
trött
fågel
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tširo pron.
tšitši interj.
tšon s.
tšosko s.
tšuda v.
tšumi s.
tšumin-del v.
tšuva v.
tu pron.
tug s.
tugano/ tungalo adj.
tungila/ tungavela v.
tugina v.
tugines v.
tugvalo adj.
tuke pron.
tumare pron.
tume pron.
tumen pron.
tumenge pron.
tusa pron.
tut pron.
tutar pron.
tute pron.

din
nej, inte
måne, månad (äv. skägg)
kiosk
slänga, kasta
puss, kyss
pussar, kysser
sätta, ställa
du
sorg
sorgsen
sörja
han sörjer
du sörjer
sorgsen, ledsen
till dig
er (-an)
ni
till er
för er
med dig
dig
från dig
till dig

U
učhle s.
učhlo adj. (mask)
učhles v.
učhliboske s.

skuld (vara skyldig)
skyldig
skuldsätta sig, göra sig skyldig
skuld
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učhliboske adj.
učhliboski-pelechos s.
učhlibosko-pelechos s.
ulitsa s.
uni pron.
univar
uštda v.
uštela v.
utši-tšēr s.
utšo adj.
utšo s.
uže adv.

skyldig
lånekort för kvinna
lånekort för man
gata
någon, några
någon gång, några gånger
stå upp, stig upp, res upp
står upp, stiger upp, reser sig upp
höghus
hög, stolt
vind (äv. uppe på vinden)
redan

V
vai konj.
vaike konj
vakto s.
valin s.
var s.
vaure/ vare pron.
vare-kai adv.
vare-kon pron.
vare-save adv.
vare-so pron.
vast s.
vastasa v.
vastasas
vastensa
vaure pron.
vaurenge pron.

eller (ex. du eller jag)
eller (ex. den eller det)
vakt
fönster
gång
de andra
någonstans, var som helst
någon
på något vis
något, någonting
hand
vinka
(vi gör ngt) med händerna
(de gör ngt) med händerna
de andras
till/för någon annan
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vauro pron.
vazdā v.
vešt s.
vettos/bokoli s.
vi/nī adv.
voiaga
vraija s.
vramija s.
vudar s.

annan
lyfta
skog
bulle
även, också
med glädje
tid
årstider
dörr

X
xā v. (imp.)
xala v.
xaben s.
xabesko-līn s.
xal konj.
xaruvel-pe v.
xasibnitko adj.
xasa v.
xor s.

ät!
äta
mat
matsedel (eg. mat-bok)
om, ifall, bara
klia, klösa
hopplös, missmodig, utan tro
hosta
djup

Z
zuma v.
zumibi s.

försöka, prova
(ett) försök
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O Ternosko dīves pesko dādesa

Avsikten med denna läsebok på den svenska formen av kaledialekten av romani chib
är att inspirera barn och ungdomar att utveckla kunskaper i detta sitt modersmål.
Uppläggningen innebär att här finns många dialoger som läsarna direkt kan ta till sig och
använda vid samtal.
Författaren och hans referensgrupp har medvetet arbetat med att anpassa detta språk
till ett mer internationellt språkbruk som är vanligt bland romer i andra delar av Europa.
Därför finns här också ibland förslag på alternativa ord för företeelser.
Boken innehåller dessutom en minigrammatik och en romsk-svensk ordlista som
omfattar samtliga ord som förekommer i texterna.

O Ternosko dīves
pesko dādesa
Adauva sikjoboski līn hin ramomè pa Allanoske

www.skolutveckling.se

