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Anglunipe

Inledning

I ambicia akale romane paramisiaja ki
romani arli čhib hem ko švedikane tani o
čhave hem o terne te bajraren ple džibjakoro džanipa. Prekal akaja paramisi baši i
maca phravelape šaipe keribaske lafi kote
so o romane čhave pobut ka bajraren i
čhib, kultura hem avera čhave ka len jekh
dikhipe ko romano vakeribe. I hramni
hem olakere kolege dindže zori te ovel
olen so pokorektnikani hem opšto lindi
presentacia. I paramisi na rodela te ovel
normativnikani. Sa o čhibja bajrona keda
labarenape. O lil kerdžape zadačaja prema
i ramka ko Themutno zavod školake, tari
e Rajipaskiri stategia romane iključibaske
2012–2015

Ambitionen med denna sagobok på det
romska språket arli och svenska är att fler
barn och ungdomar utvecklar kunskaper
i språken. Genom berättelsen om katten
öppnas möjligheter till samtal där romska
barn får möjlighet att vidareutveckla språk
och kultur och andra barn får en inblick
i romskt berättande. Författarinnan och
hennes medarbetare har ansträngt sig för
att nå en så korrekt och allmänt godtagbar
presentation som möjligt. Sagoboken gör
inte anspråk på att vara normerande. Alla
språk utvecklas när de används. Boken har
utarbetats inom Skolverkets uppdrag, av
regeringens strategi för romsk inkludering
2012–2015.

O Leo kjeljela ki avlin keda šunela
mjaučibe. Ov dikhela sar disave olestar
pobare čhave frdena bara jekhe macake so
probinela te garavel pes. O čhave
dosadindžona odolea hem cidindže pes
odothar te džan pali aver avantura.

Leo leker på gården när han hör ett
jamande. Han ser hur några äldre barn
kastar sten mot en katt som försöker
gömma sig. Barnen tröttnar fort och lämnar platsen för något nytt äventyr.

4

Ov džala popaše hem dikhela e maca pali e
ulicakiri bandera.

Han går en liten bit bort och ser katten
bakom en lyktstolpe vid gatan.

Oj tani but tikni hem mjaučinela dukhavdo:
– Mjau, mjau! O, soj mange
pharo olake!
Ov na mangela te mukhel ola korkoro.
Nae nijek dženo so ka arakhel hem so ka
mangel ola.

Hon är väldigt liten och jamar så ledsamt:
– Miau, miau! O, vad jag tycker synd
om henne!
Han vill inte lämna henne ensam. Den
har ingen som kan skydda och tycka om
henne.
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Oj dičhola sar jekh tigarka. Kali, loli hem
parni. Jekh phuro kako vakerža, keda e
pisiken (mačken) isi trin renkie tegani i
pisika tani džuvli.

Hon ser ut som en tiger. Hon är svart,
röd och vit. En farbror sa en gång, att när
katten har tre färger då är den en hona.
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Keda avava olaja khere mli daj na mangela
te mukhel ola andre te khuvel.

När jag kommer hem med henne vill
mamma inte släppa in henne i huset.
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Sebepi te na ukljel ko astali, ki kujna, te na
pharavel o zavese, te na pašlol ko kreveti
hem te na ližinel o sahanja.

Den får ju inte klättra på bordet, på köksbänkarna, inte riva sönder gardinerna,
ligga i sängarna och inte slicka på porslinet.
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Keda oleskoro dad avela khere tari buti
vakerela e Leoske:

När pappa kommer hem från jobbet säger
han till Leo:

– Oj na valjani te bešel amencar andre.
Oj šaj avri te bešel. Me ka kerav olake jekh
koliba ki avlin. Tegani oj nae te mukhel ni
jekhe dživinde te khuvel amenge andre.

– Hon behöver inte bo med oss i huset.
Hon kan vara en utekatt. Jag ska bygga en
liten koja åt henne på tomten. Då kommer hon inte låta en enda mus komma in i
huset.
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O dad kerela e macake jekh koliba paše
uzo o avruno udar. E Leoskiri baba ljela
pea jekh pletimi korpa. Andre ki korpa
čhivela jekh kovli keba hem jekh sahani
kote so šaj te čhivelpe e macakoro hajbe.
I korpa čhivela andre ki koliba a o sahani
čhivela avrialdan uzi i koliba. Me e maca
akharava Maja.

Pappa bygger en liten koja åt henne, nära
ingången. Mormor tar med sig en liten
flätad korg och lägger en liten mjuk filt i
och en liten skål där man kan lägga maten.
Korgen ställer hon inne i kattkojan och
matskålen utanför kojan. Jag ger henne
namnet Maja.
Varje dag ger jag henne lite mjölk att
dricka. Hon tycket mycket om vispat ägg.
Vatten vill hon inte dricka ur skålen, bara
ur vattenkranen, men helst vill hon dricka
regnvatten.

Sako dive dava ola hari thud te piel hem
mutimo jaro. Pani na mangela te piel ko
sahani, sade tari i češma. Ama hembut
mangela te piel e bršimeskoro pani.
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Oj but mangela keda mazinava olakoro
vodži, palo o khana hem čuminava olakoro
nak. Oj dikhela man ple jakencar te phene
mangela te vakerel mange so mangela
man. Te dikhlja mli daj odova, ka holjani
upri mande. Odoleske so o džanvaria na
sminena te čuminenpe, šaj te nasvaljovolpe odolestar. Sako far vakerela mange te
thovav mle vasta.

Jag klappar henne på magen, bakom öronen och pussar henne på nosen. Hon tycker mycket om det. När jag gör det tittar
hon på mig med sina stora ögon som att
hon vill säga att hon tycker om det. Men
det får inte mamma se. Hon säger jämt
och ständigt att man får inte pussa djur för
då kan man bli sjuk. Hon påminner mig
ständigt om hur viktigt det är att jag ska
tvätta händerna ofta.

I Maja tani jekh specialno maca. Oj but
mangela te nandžol ki sapuneskiri pena.
Palo o nandžojba oj pašljola ki mli angali
te šaj te harovav olakoro krzno.

Maja är en speciell katt. Hon tycker om
att bada i bubblor. Efteråt ligger hon i mitt
knä för att få sin mjuka päls kammad.
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Disavo far mli daj mukhela ola te khuvel
andre. Tegani e Maja mora but te arakhav.
Oj mangela te pharavel o nameštaj, te
kicinel o kabelia hem te kjelel mle dajakere kundrencar. Jekh dive keda mli daj
sidžardža te džal ki buti, našti arakhlja
mle kundre. Palo but rodibe arakhlja olen
maškar o sadime patlidžanja.
Pogodin ko garadža olen odote!!

Det händer ibland att mamma låter henne
komma in ändå. Då måste jag passa Maja
mycket noga. Hon vill gärna riva på möbler, bita på sladdar och leka med mammas
skor. En dag när mamma hade bråttom
till jobbet kunde hon inte hitta sina skor.
Och efter mycket letande hittade hon dem
bland tomatplantorna på gården. Gissa
vem som gömt dem där!!!

I Maja but mangela te astarel makhen.

Maja tycker om att fånga flugor i luften.
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Te gutinel o balonja keda phudava sapuneskere balonja.

Att sluka upp bubblorna när jag blåser
såpbubblor.
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Oj but mangela te odmorinel hem te sovel.

Hon tycker också om att slöa och sova
mycket.
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Keda mli baba pletinela mange hem mle
phenjake dženperia, šalia ja čorape, i Maja
kjelela e vunaja ja ple porikaja.

När min farmor stickar tröjor, halsdukar
eller sockor åt mig och min syster, springer
Maja och leker med garnet eller med sin
svans.
15

Keda i but šudro avri ja dela bršim,
phravava olake o džami tari mli soba. Me
mukhava ola te pašljol ko mlo kreveti te
tačara jekhe javere.

När det är kallt och regnar ute, öppnar jag
fönstret till mitt rum. Jag låter henne ligga
i min säng, så vi kan värma varandra.
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Mli maca tani mli hemšukar amalin so me
but ka arakhav hem ka mangav.

Min katt är min bästa vän som jag
kommer väl att ta hand om och tycka om.
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O Leo mangela e maca Maja iako oj nae
mirno. Ko lil ka pratina e Leo hem e maca
Maja ki arlikani hem ki švedikani èhib.

Leo gillar katten Maja även fast hon är busig.
I boken får vi följa Leo och katten Maja på
språken romani arli och svenska.

O slike hem i paramisi baši i maca Maja
phravela šaipe keribaske lafi, so ka zorakerel e èhibjakoro buvlipa ko èhave hem e
romane hem e svedikane èhibjane palunipaja.

Bilderna och berättelsen om katten Maja
öppnar för samtal som kan stärka språkutvecklingen hos barn med både romsk
och svensk språkbakgrund.

