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ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! ZIAR NAÞIONAL   

Judecatã ºi respect
E D I T O R I A L

www.vocearomilor.ro

Mai întâi
n e
b u c u r ã

m cã suntem
adaptabili. Ne lãudãm cu puterea
noastrã de a ne învãþa cu binele ºi de a
ne dezvãþa de rãu. Dupã care ne trezim
cã parcã prea ni se cuvine totul ºi nu
mai ºtim sã preþuim ce avem.

Ne mutãm într-o casã nouã ºi
fiecare colþiºor al ei ne e drag.
Ne minunãm de dormitorul cel

intim, de ferestrele mari de la
sufragerie. Ajungem acasã ºi suntem
fericiþi doar pentru cã e un loc la care
am visat îndelung. Facem la fel ºi cu
iubirile. Ne îndrãgostim ºi ardem, gata
sã spunem cã am muri pentru femia
doritã. Apoi, o vreme, suntem fericiþi
doar pentru cã dragostea sa a rãspuns

iubirii noastre, întregind-o. Apoi ne
plictisim. Ce atâtea rãspunsuri?! Ce
atâtea tandreþuri, care seamãnã între
ele mereu? Puterea obiºnuinþei ne ia
pe sus ºi ne preschimbã vieþile în
existenþe serbede, fãrã emoþii.
Doamne, n-ar fi mai bine sã nu ne
învãþãm niciodatã cu minunile vieþii ºi
sã ne uimim, iar ºi iar, în faþa lor, ca ºi
cum ne-ar fi date pentru prima datã?!
Chiar dacã asta ne-ar îngreuna toate
celelalte repetiþii ale vieþii, fãcându-ne
sã fim învãþãcei stângaci, uluiþi,
fericiþi… Îmi doresc sã avem parte de
clipe adevãrate în care sã ne lãudãm
mai puþin ºi sã trãim mai mult. Viaþa
trãitã frumos nu are nevoie sã fie
strigatã!

Alexandru  Diamant

ROMII RUDARI, ARGINTARI, CÃLDÃRARI, LÃUTARI, GABORI, URSARI, MAGHIARI, ROMII DE VATRÃ



Noi proiecte pentru romii din judetul Iasi

Autoritatile judetene au initiat o serie de proiecte
noi pentru spijinirea comunitatilor de etnie roma din
judet. Sefii Prefecturii iesene au purtat o serie de
discutii cu reprezentantii acestei etnii si cu institutiile
din judet pentru a pune la punct implementarea unei
strategii in acest sens. 

“Am participat la întâlnirea Grupului de Lucru
Mixt, din a carui componenta fac parte reprezentanti
ai structurilor deconcentrate, membri ai organizatiilor
neguvernamentale ale romilor, delegati ai
comunitatilor apartinând minoritatii rome, experti
locali pentru romi, printre care mediatori scolari,
mediatori sanitari, cadre didactice rome. În cadrul
întâlnirii au fost prezentate actiunile si evenimentele
organizate în primele patru luni ale anului în
colaborare cu membrii Grupului de Lucru Mixt, dar si
detalii cu privire la campania S.O.S. Copiii Romi!.
Scopul acestei campanii este cresterea participarii
scolare a copiilor si elevilor de etnie roma prin actiuni
si activitati de informare, consiliere si orientare
scolara”, a spus prefectul.

Ajutor umanitar pentru 100 de
vârstnici romi

100 de vârstnici romi, nãscuþi pânã în anul 1945,
victime ale holocaustului, care locuiesc pe teritoriul
Republicii Moldova, vor beneficia de ajutor umanitar
sub formã de pachete alimentare, medicamente,
îmbrãcãminte, încãlþãminte.

Potrivit unui comunicat de presã al Centrului
Naþional al Romilor, lista beneficiarilor va fi
întocmitã cu ajutorul mediatorilor comunitari ºi al
voluntarilor Centrului, care cunosc situaþia din
vizitele pe care periodic le efectueazã la domiciliile
acestor persoane.

Ajutoarele vor fi distribuite pe parcursul lunii
martie. Acþiunea este parte a proiectului „Încredere ºi
viitor pentru supravieþuitorii romi, victime ale
Holocaustului”, finanþat de cãtre Fondul „Memorie,
Responsabilitate ºi Viitor” din Germania.

În cadrul proiectului, Centrul Naþional al Romilor
va desfãºura mai multe activitãþi pentru a creºte
gradul de conºtientizare de cãtre tânãra generaþie a
efectelor holocaustului ºi pentru a combate
stereotipurile negative la adresa romilor.

Pe scurt
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Nimeni nu a crezut cã
va fi posibil
Angajatii de la Taxe si Impozite

au “descins” in cartierele de romi
din Targu Jiu.

Motivul vizitei: sa ii convinga sa
achite macar o parte din taxele si
impozitele pe care le datoreaza
bugetului local potrivit stiri.tvr.ro.

Directia de Taxe Locale are de
recuperat de la localnici nu mai
putin de cinci milioane de lei, iar cea
mai mare parte din suma este

datorata de persoane din cartierele
minoritatilor. Oamenii au venit
insotiti de un reprezentant al
comunitatii romilor, lucru care i-a
ajutat sa mai recupereze din datorii.

Ca sa aiba o misiune mai usoara,
angajatii de la Taxe si Impozite au
venit impreuna cu un reprezentant al
comunitatii rome, care a batut la
porti.

Metoda a avut succes, iar
oamenii au dat cat au avut. Altii au
promis sa mearga la ghiseu sa mai
plateasca din datorii.

Un proiect in valoare de
peste 5 milioane de euro care
urmareste dezvoltarea
populatiei rome aflate in risc de
saracie va fi depus spre finantare
prin intermediul Programului
Operational Capital Uman
2014-2020. Proiectul este initiat
de Asociatia Centrul Romilor
pentru Integrare, Studii si
Solidaritate în Dezvoltare
Comunitara si se refera la
aplicarea de “Masuri integrate
pentru o societate incluziva si
urmareste reducerea numarului
de comunitati marginalizate în
care exista populatie apartinând
minoritatii rome aflate în risc de
saracie si excluziune sociala,
prin implementarea de masuri

integrate. 
Concret, sunt vizate

comunitatile marginalizate din
cartierele “Dallas”, Cicoarei si
Cantemir din municipiul Iasi. “La
nivelul proiectului sunt
dezvoltate sase pachete de
activitati integrate menite sa
creeze un program pilot de
interventie pentru reducerea
riscului de saracie si excluziune
sociala pentru 560 de persoane,
din care aproximativ 60 la suta
sunt de etnie roma”, au precizat
reprezentantii municipalitatii
iesene. 

Proiectul urmeaza a fi
depus spre finantare prin
intermediul Programului
Operational Capital Uman

2014-2020, iar bugetul total al
proiectului este de 26.603.631

lei, Municipiul Iasi urmând a
aloca 935.400 lei.

Cum au reuºit câþiva
funcþionari de la primãrie
sã-i convingã pe romi sã
îºi plãteascã taxele ºi
impozitele 

Pungile de sãrãcie

În Baia Mare, soarta comunitãþilor de romi
e prioritarã cât timp poate fi folositã ca
monedã de schimb în alegeri.
Chimicul”, în „Uzina Morþii”, fostul combinat

Cuprom, devenit peste noapte complex de locuinþe
sociale. Clãdirile, în care cu trei zile în urmã se
intoxicaserã 12 copii ºi trei adulþi romi, fuseserã
botezate de EVZ „Auschwitz-ul de la Baia Mare”.
Articolul a fãcut vâlvã pe reþelele sociale, la
televiziuni, prin birourile ONG-urilor ºi în sediile
din Bucureºti ale organizaþiilor umanitare ºi
ambasadelor strãine. Pe de o parte, articolul nu era o
surprizã. De un an de zile mai toate ºtirile care ies
din Baia Mare sunt despre relaþia primarului cu
comunitatea romã.

Viaþa modernã în România

Viata mondena a Romaniei tinde sa se reduca la
o compozitie standard, pe care am s-o numesc, la
intimplare, N-am nimic (numai) cu femeia asta, atita
doar ca, deocamdata, ea exprima cel mai cracanat
stadiul moral si artistic al asa-zisuluTribuna
vipurilor e intesata de porcine cu bani slinosi, de
fufe cu pretentii de vedete si – din nefericire – de
idioti care-i promoveaza p-astia in prima liga a
„celebritatilor”.Orasul e plin de berze snoabe, niste
strimbe pe catalige, cu cap de paie si buze carnoase,
care debiteaza gogomanii antologice la tv. Alaturi de
ele, maimutoii cu bani au gurile anesteziate de
mindrie si nici nu mai simt cum le curg scuipatii pe
costumele scirbos de scumpe.

Peste 5 milioane de euro
pentru þiganii din Dallas,
Cicoarei ºi Cantemir
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Într-o comunã din Sibiu, þiganii ºi
chivuþele lor în fuste lungi cultivã
la comun sute de hectare. Au
tractoare, zeci de vite, sute de oi.
Sunt þiganii pe care îi
desconsiderãm toatã ziua.
În chiar satul din centrul geografic al

þãrii, Merghindeal, mai bine de 20 de
familii de romi contrazic impresia generalã
despre etnia din care fac parte. În fiecare
dimineaþã, bãrbaþii cu pãlãrii largi îºi
pornesc tractoarele ºi pleacã grãbiþi înspre
câmp sã-ºi îngrijeascã zecile de hectare de
pãmânt.Câte un tractor la douã caseVictor
Cãldãrar are 30 de ani. Împreunã cu soþia
sa lucreazã vreo 13 hectare de pãmânt,
creºte opt vite, mulþi porci ºi peste 100 de
oi. Deºi are tractor, nu a renunþat nici la cai.
Patru la numãr. “Eu ºi soþia lucrãm, dar
suntem trei fraþi ºi ne ajutãm împreunã.
Altceva ce sã facem? Zi ºi dumneata”,
întreabã retoric Victor, strângând tare în
palme coada unei furci. Îºi aºteaptã în
poartã cumnatul, care merge sã ierbicideze
câteva hectare de porumb. Stau în aceeaºi

zonã a satului de la marginea judeþului
Sibiu, aproape de întâlnirea cu judeþul
Braºov. Laolaltã sunt mai bine de 20 de
familii ce lucreazã an de an pãmântul. ªi
cam tot la a doua casã gãseºti ºi câte un
tractor.Pãmânt de la româniNu au ei în
proprietate tot pãmântul. Au luat ºi în
arendã de la bãtrânii din sat care nu îºi mai
pot munci moºtenirea. “Eu am numai trei
hectare în proprietate. Restul, l-am luat de
la oamenii din sat. Mi-au dat pãmântul sã îl

lucrez, iar eu le dau miei, caº, le aduc
lemne pentru la iarnã. Din-astea”,
povesteºte cumnatul lui Victor Cãldãrar,
suit în tractor. El lucreazã, în total, 25 de
hectare de pãmânt. Porumb, lucernã...
Grâu nu, cã a avut anul trecut ºi acum nu
mai are ce face cu el. Au cumpãrat pe rând
utilajele necesare. Tractoare, pluguri,
semãnãtori. “Bãgãm bani, dar nu ºtim cum
scoatem, cã n-am fãcut o socotealã. Am
vinde, dar nu avem unde în afarã de târg. 

Minunea de la Merghindeal

Romii agricultori arã pãmântul ºi au sute
de animale

Creºtem cu “ei”, “ceilalþi”,
alãturi, dar în mare masurã îi
ignorãm. Sau ne ferim de ei.
Asta atunci când nu suntem
prea ocupaþi sã-i acuzãm de
orice avem pe suflet în
momentul respectiv. Nici noi
nu mai ºtim sigur de ce. Dar
ad-hoc, motive se gãsesc, doar
sunt þinta uºoarã; sunt diferiþi,
ne par inferiori. Prea puþini îºi
fac vreodatã timp sã se educe
singuri, cum curriculumul
ºcolar nu conþine vreo
menþiune la adresa Romilor.
Nu putem sã acceptãm cã noi
suntem cei care
discrimineazã, când noi
suntem, de fapt, ãia oropsiþi,
pânã la urmã toatã lumea ºtie
cã þiganii sunt sãraci, murdari,
furã ºi fac României o

imagine proastã afarã. Din
cauza lor, noi, albii, curaþii,
cinstiþii suntem dinscriminaþi
în Marea Britanie, Italia,
Spania, Franþa, s.a., când noi
nu facem decât sã le trimitem
olimpici.

ªi pânã la urmã, ºi de ar fi
aºa, tot vina lor e. Sunt sãraci
pentru cã nu muncesc. Chiar
dacã au fost sclavi 500 de ani,
iar la eliberare li s-a zis sã se
duca unde vãd cu ochii. Chiar
dacã nu au fost improprietãriþi
niciodatã, aºa cã nu au un
pãmânt pe care sã-l
munceascã. Fie cã vorbim
despre Holocaustul Romilor ºi
al Nomazilor (care de fapt
aproape cã nu existã în
memoria colectivã), sau de
prejudecãþile ºi discriminarea

noastrã cea de toate zilele,
care penetreazã societatea
Romaneascã pânã în cele mai
adânci straturi, nu are rost sã
le plangem de milã, noi ºtim
asta – þigaii o duc bine, doar
au case cu turnuleþe.

Prea puþini dintre noi, cu
vieþile noastre încãrcate, îºi
fac vreodatã timp sã-i
înþeleagã pe “ceilalþi”. Romii,
sunt excluºi din manualele de
istorie, deci nu au o istorie, ºi
nu au o culturã.

Rãzbunare diabolicã la Hârlãu

Se bãnuieºte cã cineva le vrea rãul ºi le-a
fãcut vrãji � a fost chemat preotul

Spaima si teroare in localitatea ieseana Hirlau.
Intreaga comunitate de romi crede ca li s-au facut vraji.
Pentru a alunga spiritele rele unde s-a petrecut totul,
locul a fost sfintit. La slujba oficiata de preotul din
localitate au participat toti romii. In noaptea de
marti/miercuri, persoane ramase inca neidentificate au
bagat spaima in comunitatea de romi din localitate. Asta
dupa ce, in jurul orei 1:00, aproximativ patru indivizi cu
o duba au lasat in fata portii bulibasei un sicriu, doua
coroane, o cruce pe care era scris numele unui fiu de-al
bulibasei si aproximativ 100 de lumanari. 

Descoperirea macabra a fost facuta chiar de copiii
familiei Stanescu, in jurul orei 8:00, in timp ce acestia sa
pregateau sa iasa din curte pentru a merge la scoala.
Cand au vazut ce se afla in fata portii, acestia si-au
alertat imediat familia. Politia a fost si ea alertata si a
demarat o ancheta in acest caz. Imediat dupa ce au plecat
politistii, coroanele, sicriul, crucea si lumanarile au fost
adunate la un loc si incinerate conform obiceiului pentru
alungarea spiritelor rele. 

Scrisoarea unei fete trimisã la ziarul
Vocea Romilor

Plang intruna, azi am inteles ca trebuie sa pun capat un
povesti de 5 ani cu cel ce mi-a fost iubit! Plang, ma uit
inapoi , nu mai vreau sa explic nimic, iau totul asupra mea
si ar trebui sa merg mai departe! N-am fost casatoriti, n-
avem copii, dar am stat impreuna 5 ani in apartamentul lui!
Am 24 de ani suna frumoas, am toata viata inainte! Trebuie
sa-mi caut gazda, sa-mi caut servici, in aprilie termin
masterul! Imi e asa greu pt ca sunt si in alt oras si mai mult
nici nu vreau sa ma intorc acasa! Aici m-am simtit mai
bine, mai linistita! Mi-e greu si mie frica, ma simt cumplit!
As vrea sa plec mai departe sa trec granitele sa ma
descopar s-o iau iar de la inceput! Dar mie asa greu ca nu
stiu unde sa merg, nu stiu ce sa fac sa sa obptin un contract
de munca in strainatate! Poate auzi ceva pe acolo pe la
tine,la ziar   stiu ca suna urat si cu nesimtire sa-ti zic asta,
dar ma simt ca o frunza in bataia vantului, ma simt
dezorientata, debusolata si doare doare atat de tare! Iarta-
ma ca-ti scriu tie lucrurile astea n-am simtit mai aproape de
tine, pentru ca tu ai reusit,  ai  sotie copii domnule  Diamant 

Daca ti se pare absurd ce ti-am scris, mai ales ca pe
blog se discuta lucruri frumoase, de viata, sa nu-mi
raspunzi si eu te inteleg! Aveam nevoie sa-i spun
cuivadomnuleDiamant   toate astea, si nu stiu cum TU
ai avut ghinionul asta! Iti multumesc si iarta-ma ca te-
am ales pe tine!

Mi-a lansat azi o provocare: sã
argumentez de ce cred cã romii sunt
discriminaþi în România ºi cã existã o
culturã a rasismului în þara noastrã.
Sigur cã pe tema asta se pot scrie s-au
scris volume întregi, dar o sã încerc sã
fac o Iideie cât mai accesibilã pentru
toatã lumea care este interesatã de
subiect. Fiecare greºealã pe care o va
face un rom va fi folositã împotriva lui
(deh, þigan, ce sã te aºtepþi?), fiecare
succes va fi un succes al majoritarilor
care “l-au ajutat ºi i-au dat o ºansã”.
Dacã este bãrbat,femeile îºi vor trage
geanta ceva mai aproape când se urcã în
autobuz. Dacã este femeie, bãrbaþii vor
simþi nevoia sã o gratuleze cu câteva
epitete suplimentare faþã de suratele ei

românce. În cel mai bun caz, se va
spune despre el sau ea cã “este þigan(cã),
dar sã ºtii cã e de treabã /paºnic(ã)
/curat(ã)”. Gradul de pigmentare al
tenului sãu este invers proporþional cu
ºansele de a fi angajat undeva sau de a
avea acces într-un bar care “îºi rezervã
dreptul de a-ºi selecta clientela”. Va fi
privit mereu cu suspiciune ºi va trebui
sã facã eforturi mari pentru a demonstra
cã nu este unul dintre infractorii
promovaþi atât de des de mass media, cã
nu este analfabet, cã nu se teme de
sãpun, cã nu ascultã doar manele Încã
de foarte mici, copiii majoritarilor
învaþã cã dacã nu sunt cuminþi “vor fi
daþi la þigani” sau cã dacã nu au grijã va
“veni þiganul sã-i fure”.

Cum e sã te naºti þigan în mijlocul unui popor care te
urãºte ºi te dispreþuieºte?

Când þiganul va fi respectat în România
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Judecatã ºi respect

Mai întâi ne bucurãm cã suntem adaptabili. Ne
lãudãm cu puterea noastrã de a ne învãþa cu binele ºi de a
ne dezvãþa de rãu. Dupã care ne trezim cã parcã prea ni
se cuvine totul ºi nu mai ºtim sã preþuim ce avem.

Ne mutãm într-o casã nouã ºi fiecare colþiºor al ei ne
e drag Ne minunãm de dormitorul cel intim, de ferestrele
mari de la sufragerie, Ajungem acasã ºi suntem fericiþi
doar pentru cã acasa noastrã e un loc la care am visat
îndelung.  Facem la fel ºi cu iubirile. Ne îndrãgostim ºi
ardem, gata sã spunem cã am muri pentru femia  dorit
.Apoi, o vreme, suntem fericiþi doar pentru cã dragostea
sa a rãspuns iubirii noastre, întregind-o. Apoi ne
plictisim. Ce atâtea rãspunsuri?! Ce atâtea tandreþuri,
care seamãnã între ele mereu? Puterea obiºnuinþei ne ia
pe sus ºi ne preschimbã vieþile în existenþe serbede, fãrã
emoþii. Doamne, n-ar fi mai bine sã nu ne învãþãm
niciodatã cu minunile vieþii ºi sã ne uimim, iar ºi iar, în
faþa lor, ca ºi cum ne-ar fi date pentru prima datã?! Chiar
dacã asta ne-ar îngreuna toate celelalte repetiþii ale vieþii,
fãcându-ne sã fim învãþãcei stângaci, uluiþi, fericiþi…Îmi
doresc sã avem parte de clipe adevãrate în care sã ne
lãudãm mai puþin ºi sã trãim mai mult. Viaþa trãitã frumos
nu are nevoie sã fie strigatã!

Cum îi „þiganizeazã” presa francezã pe români

Acum douã zile m-am întâlnit cu un român care
locuieºte în Franþa de 25 de ani, de la vârsta de 5 ani.
Vorbind despre una, despre alta, am ajuns ºi la
problemele sociale din aceastã þarã…

Ei bine, nu mi-a venit sã cred în ce fel opereazã
manipularea presei franceze care pare sã aibã mandat sã
creeze o confuzie totalã între þigani ºi români. Astfel,
într-o aceeaºi emisiune de ºtiri (dar am înþeles cã reþeta
se aplicã mereu) s-a fãcut urmãtoarea prezentare: În
primul caz, a fost luat de poliþie de pe stradã un þigan
pentru anumite ilegalitãþi iar prezentatoarea  a spus cã:
„Un român, bla-bla-bla…” La a doua ºtire, în care s-a
arãtat cazul unui grup de þigani care au comis
infracþiuni, aceºtia au fost prezentaþi ca „Un grup de
þigani dintr-o þarã esticã, bla-bla-bla…” Mãi, sã fie!
Nici mãcar nu s-a spus þara din care proveneau. Adicã
þiganii din România care comit infracþiuni sunt români;
în schimb, þiganii din Ungaria sau Bulgaria nu sunt
unguri sau bulgari, sunt þigani…

Nuntã de romi în Anglia: Mireasa a avut o
rochie de 60 de kilograme 

Centrul oraºului Coventry, din Marea Britanie, a fost,
sâmbãtã, scena unei nunþi de þigani. Rebekah Markham
este mamã a trei copii ºi s-a cãsãtorit cu Kevin Smith, dupã
doar un an de relaþie. Femeia a întârziat aproximativ o orã
la ceremonie, iar când a ajuns a coborât dintr-o limuzinã
Hummer, de culoare roz.

Rebekah a purtat o rochie de culoare albã cu materialul
acoperit de cristale Zwarowski, în valoare de 6.000 de lire
sterline ºi cântãrea aproape 60 de kilograme. Douã flori
imense de cristal acopereau corsetul ºi o parte a rochiei din
zona ºoldului. Pe cap purta o tiarã sclipitoare care se
potrivea cu cerceii ºi colierul.

Dupã ceremonia religioasã, petrecerea a avut loc în
Birmingham, la Moseley Social Club. Localul a fost
colorat în roz ºi argintiu ºi decorat cu peºti aurii ºi pene
roz.

Mirii au angajat un pitic, care fugea în jurul meselor pe
muzica serialului de comedie Benny Hill. De asemenea, s-
au servit douã torturi de câte 1 metru pãtrat fiecare precum
ºi o prãjiturã în formã de pãpuºã Barbie.

În studiile sale, Ian Hancock susþine cã,
la nivel modial, existã aproximativ 12
milioane de oameni care aparþin etniei
rrome. Dintre aceºtia, majoritatea (cam 10
milioane), trãiesc în Europa. Deºi în unele
þãri rromi alcãtuiesc cele mai mari
comunitãþi minoritare, pentru o foarte lungã
perioadã de timp, originile lor au fost
necunoscute.

În lumea întreagã, rromii sunt numiþi în
funcþie de unele trãsãturi ce le-au fost
tribuite de popoarele cu care au intrat în
contact. De exemplu, belgienii ºi olandezii,
i-au considerat „lipsiþi de sentimentul
religios”, motiv pentru care le-au dat numele
de „heiden”. În alte zone, în schimb, numele
le-a fost dat în funcþie de culoarea pielii. Aºa
se face cã uneori, rromii sunt numiþi
„kalo/kalii”, aducã negru/negrii. În Serbia,
mai exact, îi întâlnim cu numele de
„karavalahi” (valahi negri sau români negri).

Lãsând la o parte numirile date în funcþie
de unele trãsãturi fizice sau de altã naturã, nu

putem trece cu vederea faptul cã în unele
spaþii, rromi poartã nume false precum
„Gipsy”. La fel ca spaniolii ºi portughezii,
englezii au socotit cã aceastã populaþie
etnicã era venitã din Egipt. De aici, numele
de „gitano”, derivat din „egipciano” ºi
„Gipsy” din „Egyptian”.

În lipsa dovezilor, presupusa origine a
þinut loc de adevãr pentru mult timp. Aºa se
explicã cum în unele locuri, pe lângã numele

lor adevãrat gãsim ºi distincþia de „Faraoni”.
În romanul „Groapa”, al lui Eugen Barbu, de
exemplu, unul dintre personajele de etnie
rromã nu este strigat pe numele real,
spunându-i-se „Faraonul”. ªi la unguri s-a
împãmântenit aceastã numire de popor al
Faraonului, ei spunându-le, „Pharaon
nepek”.

De asemenea, la noi, dar ºi în alte pãrþi
ale Europei (Germania ºi Danemarca),
rromii au fost ºi încã mai sunt numiþi
„tãtari”. Motivul pare sã fie o teorie pe care
o susþinea ºi istoricul Ion Nistor ºi conform
cãreia rromi ar fi aparþinut unei populaþii de
origine indianã dar care, ulterior, a fost
înrobitã de tãtari. Astfel ei ar fi pãtruns în
Europa drept sclavi de origine turcã.

Potrivit lui Ion Chelcea, termenul care
s-a impus mai mult la noi în þarã a fost
acela de „þigani”, numire care a ajuns sã
fie utilizatã ºi în Germania, Italia ºi
Ungaria, cu precãdere în zonele locuite de
comunitãþi de români.

Între trecut ºi viitor: legende care au marcat imaginea rromilor

� Pãrãsitã de mamã,
blamatã de toþi, a învãþat
pânã a cucerit lumea �
Cea mai frumoasa tiganca
din Romania a renuntat la
oferta de a lucra la
Parlamentul European 

Perla Scripcariu a fost
considerata drept cea mai
frumoasa tiganca din Romania,
dar ea isi construieste cariera
bazandu-se pe inteligenta ei,
relateaza ziarul Adevarul.

In urma cu doi ani si
jumatate, presa scria despre cea
mai frumoasa tiganca din
Romania, Perla Scripcariu, o
tanara de origine rroma din
Botosani care, dupa ce a dat
Bacalaureatul a fost dorita de 5
universitati din Marea Britanie –
Birmingham, Portsmouth,

Greenwich, Coventry si Kent. In
cele din urma, Perla a ales
Universitatea din Birmingham.

„Îmi place mai mult
Birmingham ºi ca oraº, dar am
auzit multe lucruri bune despre
Universitate”, a declarat Perla
Scripcariu. Tot atunci,
europarlamentarul PNL Dan
Buda i-a facut o propunere Perlei,
oferindu-i un post de consilier la
cabinetul sau din Bruxelles.

„Nu existã soartã
potrivnicã. Existã doar lipsã
de ambiþie ºi complacere într-
un mediu care îþi pare mereu
ostil. M-am lovit de situaþii de
genul acesta, discriminatorii
aº putea spune, încã de când
eram micã. Unii copii cu care
mã jucam mã respingeau,
spunând cã sunt þigancã.Chiar
ºi când aveam rezultate bune

la ºcoalã, erau remarci ironice
de genul: «Vai, a ieºit þiganca
la tablã, ºtie ea mai bine!».

Ei se aºteptau ca, fiind de
etnie romã, sã nu fiu la acest
nivel, sã nu fac lucrurile ca toþi
ceilalþi. Dar lucrurile acestea
nu m-au doborât. Nu m-am

închis în carapacea mea, sã mã
justific cã nu pot face lucruri
fiindcã sunt discriminatã. Din
contrã, m-au ambiþionat. M-au
fãcut sã-mi doresc ºi mai mult.
Am muncit ºi mai mult pentru
ceea ce-mi doream”, spune
tanara.

Perla þiganilor din Botoºani, geniala admisã
la 5 universitãþi de top din Marea Britanie

Subordonaþii lui Putin au distrus cel mai mare
sat de rromi din Rusia

� etnicii au plâns de jale

Momente grele pentru rromii aflaþi într-un cel mai mare sat
cu locuitori etnici din Federaþia Rusã. Casele le-au fost distruse
de buldozelerele autoritãþilor care spun cã aºezarea este ilegalã.

În ciuda protestelor masive, autoritãþile nu au dat înapoi.
Oamenii legii au primit ordine de sus sã distrugã satul, aratã
englishrussia.com. Totuºi, populaþia de etnie rromã a încercat
sã foloseascã ºi obiecte religioase pentru a opri distrugerea, dar
acesteaau fost în zadar. În galeria foto de mai sus puteþi vedea
fotografii de la distrugerea satului de rromi din þara lui Putin.



Povestea cartierului Ferentari,
„sperietoarea Bucureºtiului“: cum zic
autoritãþile cã-l vor „asana“

Cel mai sãrac ºi mai problematic cartier al
Bucureºtiului, Ferentari, are o istorie mai veche de un
secol ºi jumãtate, originile sale fiind legate de
dezrobirea þiganilor din 1856. Locul în care,
odinioarã, se ascundeau tâlharii Bucureºtiului nu ºi-a
schimbat reputaþia. De aceea, municipalitatea vrea sã
bage cel mai rãu famat cartier al Capitalei într-un
program de regenerare urbanã. Primãria Capitalei va
realiza mai întâi un „diagnostic urban“ pentru zona
Ferentari, pe baza cãruia va fi lansat apoi proiectul de
regenerare a cartierului. Prima menþiune a þiganilor
din Bucureºti a apãrut în 1572, când „Oprea ºi Stan,
feciorii Orzii þiganul, au vândut loc de casã grecului
Cuciuc“. Deºi erau robi, cei doi aveau drept de
proprietate ºi de liberã folosinþã a proprietãþii. În
1727, este menþionat primul þigan liber: Dumitraºco.
El avea “trei case, douã pivniþe cu vinuri, bani
împrumutaþi altora, unelte de cãldãrar (era vãtaf de
cãldãrari) ºi haine”.

Mami nu pleacã de tot 

O poveste tristã despre o mamã care îºi
abandoneazã fiul, pentru a se salva dintr-o cãsnicie
nefericitã, dar îºi pierde controlul, într-o lume strãinã,
apoi se pierde pe ea însãºi, copilul, sensul vieþii. Am
pus valiza îndesatã lângã uºã. Înainte sã plec, am udat
ficusul din sufragerie ºi am luat douã înghiþituri din
apa lui.Tu erai mic, te învârteai pe lângã mine cu
casca de miner a lui taicã-tu în mânã. ªi-am cuprins
umerii, m-am uitat în ochii tãi ca într-o prãpastie
sãpatã Mami nu pleacã de tot. Taicã-tãu bãuse ºi în
ziua aia.Mi-a bãgat mâna pe sub fustã, în pragul uºii,
, în timp ce din gura lui, lipitã de urechea mea, ieºea
un ºuierat apãsat-ºoptit,jumãtate de bãrbat
înfierbântat, jumãtate de fiarã: Mi-am jurat cã voi face
bani mulþi, cã voi divorþa ºi cã te voi da la ºcoli înalte,
indiferent câtã þãrânã ar fi fost sã muºc.

Am spãlat funduri de bãtrâne, am întors trupuri
inerte de pe-o parte pe alta, am înghiþit umilinþe mai
aspre decât bãtãile bãrbatului meu, m-am lãsat înjositã.
M-am prostituat de câteva ori în hoteluri de duzinã,
unde veneau sãracii ,am fumat iarbã, am cheltuit tot ce
agonisisem, mi-am biciuit sufletul în cãderi absolute,
revenind mereu la cãrat coºuri cu rufe murdare ºi la
spãlat podele prin locurile refuzate de toþi.

Pe scurt
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În celebra lucrare a poetului
persan Firdusi, „Cartea
regilor”, finalizatã în 1011,
întâlnim, printre altele, o
poveste ce aminteºte foarte
bine de rromi, relatare care ar
putea explica unele dintre
ideile preconcepute întâlnite în
rândul multor populaþii.

Povestea spune cã din
dorinþa de a-ºi face poporul
fericit, regele Barhrâm Gur îºi
întreabã supuºii ce ºi-ar dori,
iar aceºtia explicã faptul cã
sãracii sunt nemulþumiþi. Ei se
plâng cã, spre deosebire de cei
bogaþi, nu au posibilitatea de a
bea vin în sunetul muzicii. Aºa
se face cã Barhrâm Gur trimite
vorbã cãtre regele Indiei, socrul
sãu, sã îl roage sã îi dea 10.000

cântãreþi. De îndatã ce sosesc,
cântãreþii primesc câte un bou,
un mãgar ºi grâu pe care sã îl
cultive cu scopul de deveni
agricultori. În schimb, aceºtia
trebuiau sã cânte gratuit pentru
cei sãraci. Legenda spune cã de
îndatã ce s-au vãzut cu aceste
daruri, cântãreþii s-au
comportat precum greierele lui
Topârceanu: au mâncat boii ºi
grâul, iar la finele anului s-au
întors la rege pentru a-i cere
ajutor. Vãzând toate acestea,
conducãtorul nu s-a lãsat
înduplecat ºi i-a alungat,
lãsându-le mãgarii pentru a
putea cãlãtori. În carte se mai
spune cã de atunci, aceºti
cântãreþ cutreierã lumea
cãutând un mod de viaþã:

„însoþitori de culcuº ai câinilor
ºi lupilor ºi mereu pe drumuri
pentru a fura zi ºi noapte”.
Istoricul Jean-Pierre Liegelois
susþine cã aceasta, alãturi de
alte poveºti, ar putea constitui
una dintre mãrturiile care atestã
originea rromilor. Cu timpul,
pe baza analizei lingvistice s-a

demonstrat cã limba rromilor
se asemãnã foarte mult cu cea
vorbitã pe continentul indian.
Totuºi, legenda apãrutã în
„Cartea regilor” îi prezintã pe
rromi ca pe o populaþie nu
numai risipitoare ºi lipsitã de
raþiune, ci ºi ca pe niºte oameni
blestemaþi.

În „Documente privind Istoria
României. Veacul XVI. A. Moldova. Vol.
II (1551-1570)“,  descoperim un act prin
care un rob þigan era dat unei mãnãstiri ca
platã pentru un pomelnic, în anul 1562. „În
numele Domnului Dumnezeului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi al
Preacuratei Lui Maici. Iatã eu, mult
pãcãtosul monah Teofilact, fost Bãloº
logofãt, am binevoit cu a mea bunãvoinþã
ºi din tot sufletul meu ºi am dat sfintei
mânãstiri Moldoviþa, pentru marele
pomelnic, þiganul meu cumpãrat anume
Mihul, pe care l-am cumpãrat pentru banii
mei drepþi, pentru 1000 aspri gata, de la
vãrul meu, de la Petrea fost pârcãlab“, se
scrie în document.    Dar de la Alexandru
cel Bun pentru mãnãstirea Bistriþa   Însuºi
Alexandru cel Bun a dãruit mânãstirii
Bistriþa robi þigani ºi tãtari în anul 1428,
aºa cum aflãm din „Documenta Romaniae
Historica, seria A, Moldova, vol. I (1384-
1448)0147. „Din mila lui Dumnezeu, eu,
Io Alexandru voievod ºi domn a toatã Þara
Moldovlahiei. A binevoit domnia mea, cu
bunãvoinþa mea cea bunã, sã facã pentru
pomenirea sfânt-rãposaþilor noºtri pãrinþi,
ºi pentru sãnãtatea ºi pentru sufletul
domniei mele, ºi al doamnei domniei mele
ºi al tuturor copiilor domniei mele, ºi am
dãruit mãnãstirii Adormirea Preacuratei
Nãscãtoare de Dumnezeu, care este pe
Bistriþa, treizeci ºi unu de sãlaºe de þigani
ºi douãsprezece bordeie de tãtari, numite

aceste sãlaºe de þigani: cneazul Coman,
Marco, Sinata, Cotora, Ivaºco, Curchea,
Costea, Vlad, Nan, Ehava, Mircea,
ªofultea, Cernat, Ivan, Danciul, alt Nan,
Giurgiu, Herman, fiii lui Golea: Nicola ºi
Can…, Cojan, Voicu, alt Herman, Marcu,
Truþea, (ª)andru, Toma, Zavid, Matasã,
Coman, Beal…, Cernat; iar tãtarii sunt
anume: Palmeº, Toder, Toma, Ciabalai,
Filimon… sãu, Filip, Boris, Tatco,
Iva(n)…, Lucaci. Toþi aceºtia sã fie
(mãnãstirii noastre) mai înainte zise uric,
cu tot venitul, ºi copiii acestora, ºi nepoþii
lor, ºi strãnepoþii lor ºi tot neamul lor,
neclintit ºi nemiºcat niciodatã, în veci.

Între legende ºi identitate

Povestea 1. Vara
trecuta eu si sotia am fost
invitati la o conferinta la
Constanta organizata de
Universitatea Ovidius. Ca
sa imbinam placutul cu
utilul, ne-am luat si prunca
dupa noi. Se anunta o
minivacanta interesanta.
Vine si ziua cu pricina, de
la aeroport am plecat
direct la tren. Ajungem in

gara la Constanta, pe la
amiaza, si dupa socul ca
nici la ora actuala primaria
nu a catadicsit sa puna la
dispozitia turistului un
autobuz de la gara pana la
Mamaia, ajungem, nu
lipsiti de peripetii, in
statiune.Ma rog, ne-am
cazat la Perla si, dupa ce
ne-am rezolvat micile
probleme organizatorice,

hai la apa. Peste drum cum
ar veni, la Cleopatra. Era
deja sapte seara, soarele,
desi inca puternic, nu mai
dogorea, plaja era inca
destul de animata, apa era
calda, deci ce sa o mai
lungesc, totul era minunat.
Trebuie sa precizez ca la
ora aia nu mai era nimeni
sa ceara bani pe
sezlonguri.

Trei povesti cu tigani

Un troc diabolic. Cum erau aleºi copiii de
þigani pentru a fi donaþi mãnãstirilor în
schimbul unui pomelnic

Cum e sã te naºti þigan în
România

Creºtem cu “ei”, “ceilalþi”, alãturi,
dar în mare masurã îi ignorãm. Sau ne
ferim de ei. Asta atunci când nu suntem
prea ocupaþi sã-i acuzãm de orice avem
pe suflet în momentul respectiv. Nici
noi nu mai ºtim sigur de ce. Dar ad-hoc,
motive se gãsesc, doar sunt þinta uºoarã;
sunt diferiþi, ne par inferiori. Prea puþini
îºi fac vreodatã timp sã se educe singuri,
cum curriculumul ºcolar nu conþine vreo
menþiune la adresa Romilor.
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Draga mea, te vãd zilnic
plângându-te în mediul online
sau în diferite discuþii cã
bãrbaþii buni sunt o raritate.
Draga mea, ce trebuie tu sã
înþelegi este faptul cã un
gentleman nu este greu de
gãsit, dar este greu de

observat de cele mai multe
ori.  El nu este interesat de
tine atâta timp cât la fiecare
douã cuvinte eºti vulgarã ºi
goalã de sens. cand zilnic te
vede dezbrãcatã prin online
sau în weekend-uri eºti mai
mult mahmurã decât treazã la

braþul diferiþilor domni de
ocazie. Îmi permit sã îi
numesc domni din curtoazie,
nu pentru cã ei ar merita.Nu
aºtepta ca tu sã ai parte de un
gentleman când searã de
searã îþi faci veacul prin
cluburi de unde te ia primul
venit. Nu cã el nu ar respecta
orice femeie, chiar ºi pe cele
uºoare, dar ºtie sã facã
diferenþa între o lady ºi o
femeie fãrã principii. Femeile
uºoare sunt ºi ele bune la
ceva.. Bune pentru proºtii
care se mulþumesc cu
puþin.Mã cunoºti, nu îmi

place sã judec, nu îmi place sã
critic. Eu doar constat. ªi
constat cu regret cã numãrul
femeilor de genul acesta a
crescut   Le vezi ajunse la o
vârstã la care pur ºi simplu nu
mai existã cale de întoarcere
pentru ele. El este preocupat
sã lucreze la reputaþia sa, la
carierã, la întemeierea unui
viitor frumos alãturi de o
femeie care se respectã. Care
îl sprijinã ºi luptã alãturi de el
la bine ºi la greu. Care ºtie sã
fie vulgarã ºi provocatoare
doar pentru el. Care emanã
feminitate prin toþi porii.

� Oamenilor din jur nu le-a venit
sã creadã când i-au auzit pe cei
doi soþi

Doi romi au cântat în metroul de la
Paris melodii celebre ale unor trupe de
hip-hop româneºti, printre care B.U.G.
Mafia sau La Familia. Pasagerii au
zâmbit, semn cã le-a plãcut prestaþia
celor doi romi. Clipul video a devenit
viral, fiind accesat pe YouTube de sute
de mii de ori, 

Reacþiile celor care au vãzut clipul
pe YouTube au fost atât pozitive, cât ºi
negative. „Banii se fac muncind, nu

cântând prin metrouri”, a reacþionat
cineva. „Omul îºi câºtigã pâinea cum
poate, aºa cã nu mai vorbiþi voi de ei cã
nu sunt toþi la fel. Lãsaþi mãreþia asta în
strãinãtate cã în þarã sunteþi toþi la fel”,
a scris altcineva.

Marius ºi Georgiana au devenit
virali dupã ce au cântat la metroul din
Paris.

„Soþia mea nu a vrut sã spunã, dar
visul ei a fost sã aparã în faþa Andrei”, a
mãrturisit Marius. Dupã ce au cântat în
faþa juriului, Andra a fãcut un gest
emoþionant, strângând-o în braþe pe
fana ei Georgiana.

Doi romi au devenit faimoºi dupã ce au
cântat în metroul din Paris mai multe
melodii celebre din România

O organizaþie care susþine
drepturile persoanelor de origine
sinti ºi roma din Frankfurt i-a
acuzat pe oficialii oraºului
german de comportament
‘’scandalos’’ ca urmare a
ºtampilãrii paºapoartelor unor
migranþi romi, relateazã website-
ul The Local. Asociaþia de sprijin
pentru romi (Förderverein Roma)
a indicat, într-un comunicat de
presã, cã biroul de ordine publicã
din Frankfurt a acþionat într-o
manierã ‘’inumanã’’ ºi ‘’ilegalã’’
când a ºtampilat paºapoartele a
douã femei rome originare din
România cu menþiunea ‘’prinse
cerºind în mod agresiv’’.

Potrivit organizaþiei, ºtampila
anuleazã paºapoartele, care sunt
proprietatea statului român. Cele

douã femei sunt originare din
oraºul Gheorghieni, unde au avut
de suferit din cauza sãrãciei ºi a
persecuþiilor, afirmã organizaþia,
precizând cã ele stãteau pe stradã
cerºind bani când au fost reþinute.
‘’Acest comportament aratã în
mod scandalos un mare grad de
excludere ºi stigmatizare.
Femeile vor fi denunþate de
fiecare datã când sunt verificate
documentele lor’’, se afirmã în
comunicatul publicat de curând.

Frankfurter Rundschau (FR)
a fost prima publicaþie care a
relatat marþi despre incident ºi a
confirmat cã biroul de ordine
publicã nu le permite oficialilor
sãi sã inscripþioneze paºapoartele
oamenilor în acest mod. ‘’Astfel
de înscrisuri în paºapoarte nu sunt

permise’’, a declarat un purtãtor
de cuvânt pentru FR, adãugând
cã oficialul respectiv a fost
atenþionat în legãturã cu eroarea
sa. Dar Asociaþia de sprijin pentru
romi, care intenþioneazã sã
întreprindã o acþiune în justiþie, a

afirmat cã incidentul face parte
dintr-o politicã mai amplã de
persecutare a cerºetorilor romi
care are scopul în ultimã instanþã
‘’de a-i expulza pe migranþii romi
fãrã adãpost din oraºul
Frankfurt’’.

Þigani români, în centrul unui nou scandal: riscã
expulzarea din Germania - ‘Comportament scandalos’

Cum a devenit Cenuºãreasa... fetiþã romã

O scriitoare suedezã, pasioantã de poveºtile romilor
din þara sa, dar ºi din România, a fost zilele acestea la
Bucureºti, pentru a lansa o carte în limba romani, pentru
a deschide o bibliotecã pentru romi, dar ºi pentru a
dezvãlui secretul minunii prin care celebra Cenuºãreasã
a devenit fetiþã romã.

Biblioteca Romilor pentru Copii din Bucureºti a fost
inauguratã marþi, în cadrul Muzeului Culturii Rome, din
drumul Sãbãreni. Deschiderea bibliotecii a prilejuit ºi
lansarea cãrþii de bandã desenatã bilingvã pentru copii,
românã-romani, „Sofia Z-4515”, scrisã de autoarea
suedezã Gunilla Lundgren.

Gunilla Lundgren a fost în cartierul Giuleºti-Sârbi ºi
a povestit despre prietenia sa cu romii din Suedia, care a
dus la scrierea a 15 cãrþi împreunã cu romii. Într-o zi,
scriitoarea, membru de onoare al Academiei Suedeze de
Carte pentru Copii, care locuieºte într-un cartier al
oraºului Stockholm- Rinkeby - în care trãiesc 100 de
naþionalitãþi, a hotãrât cã vrea sã descopere romii.

Libertare da, egalitate nu

Nu ºtia ce e aia libertatea ºi nici nu s-a bucurat
prea tare când a primit-o, la cei 35 de ani ai sãi
simþindu-se destul de bãtrân. Se gândea cã ai lui copii
lui nu vor mai trãi cu frica coarnelor de fier, botniþei
sau a fumului ce îþi mãnâncã ochii în timp ce eºti
atârnat cu capul în jos, ºi asta l-a liniºtit. ªi-a luat
nevasta ºi copiii ºi a plecat. ªtia cum sã munceascã
pãmântul ºi era convins cã din munca ce ºtie a o face,
poate trãi ºi el ºi ai lui.Auzi, sã faci bine ºi sã-þi
pregãteºti catrafusele. Sã te duci unde vrei cã de astãzi
nu mai eºti în stãpânirea mea“. Cam ãsta îmi închipui
sã fi fost dialogul dintre boier ºi Arun, strã-strã-
strãbunicul meu, cel care a fost rob boieresc de când
se ºtia. La auzul veºtii a început sã plângã, pentru cã-
i era teamã cã, în lipsa boierului, o sã moarã ºi cã nu
o sã aibã cine sã-l îngroape.Ani de zile au muncit din
greu, cu ziua, ca sã supravieþuiascã.Din pãcate însã,
chiar ºi acum, pentru mulþi romi din România,
efectele robiei sunt încã prezente.

Femeia care preferã papiþoi de ocazie

Piaþã construitã de norvegieni într-un
oraº din România. Este dedicatã strict
cetãþenilor de etnie romã

Un mare numãr de
cetãþeni de etnie romã din
oraºul Târgu Cãrbuneºti,
judeþul Gorj, trãiesc în
Norvegia. O organizaþie
non-guvernamentalã din
þara fiordurilor ºi-a
propus sã îmbunãtãþeascã
viaþa romilor la ei acasã.
Pentru cã mulþi romi din Târgu Cãrbuneºti se ocupã de
comercializarea hainelor ºi încãlþãmintei second-hand,
norvegienii au finanþat construcþia unei pieþe pentru ca
aceºtia sã îºi desfãºoare aceastã activitate în condiþio
civilizate. Lucrãrile de construcþia au început în luna
septembrie ºi s-au încheiat la sfârºitul anului trecut. Piaþa
a fost inauguratã zilele trecute. Organizaþia norvegieanã a
asigurat mai mult de jumãtate din finanþarea proiectului, în
valoarea totalã de 44.000 de euro.

La Biblioteca Romilor, copiii
romi vor putea afl a istoria neamului
lor, iar mulþi dintre ei vor þine pentru
prima datã o carte în mânã niþiativa
deschiderii acestei biblioteci
aparþine Partidei Romilor  Valcea
autoare suedezã de cãrþi pentru copii.
Scriitoarea a fost ieri în Valcea  ºi a
povestit despre prietenia sa cu romii
din Suedia, care a dus la scrierea a
15 cãrþi.

Bibliotecã pentru copiii
romilor



Învaþã cum sã îþi ghiceºti
viitorul în cãrþi de joc
De pica: inseamna ghinion si neplaceri,

instrainare, temeri, conflicte si chiar pierderi. Ar
mai putea fi semn de probleme dificile de sanatate.

De cupa: inseamna fericire, succes, vesti bune
din partea celor apropiati. Ar mai putea fi semn ca
primesti sprijin din partea cuiva sa iti realizezi un
vis.

De caro: inseamna bucurie la cote maxime,
castiguri neasteptate. Ar mai putea fi semn ca se
rezolva un conflict si iti recastigi un prieten.

De trefla: pleci intr-o calatorie, poate fi o
delegatie sau o vacanta. E semn si ca ai nevoie de
mai multe resurse financiare pentru a-ti putea duce
visurile la indeplinire.Valetii

De pica: un barbat iti pune piedici profesional
sau in plan sentimental. Te obliga sa accepti o
situatie care este in dezavantajul tau.

De cupa: un barbat agresiv, violent si-a facut
loc in viata ta si iti cere un sacrificiu. Ar putea fi si
iubitul asteptat de multa vreme sau semnul unor
vesti de la frati.

De caro: o relatie contradictorie, lipsita de
viitor; un barbat dificil, care cere prea mult, dar
ofera prea putin.

De trefla: un prieten optimist; primesti un sfat
util sau un ajutor banesc; un barbat tanar, un frate

sau un coleg care te cauta si te sprijina.

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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Madalin Voicu, despre tanarul rrom batut
in Franta, cine l-ar fi agresat si romanii
din strainatate

Un adolescent
rrom se zbate intre
viata si moarte, in
Franta, dupa ce a fost
batut de mai mult de
zece persoane, fiind
suspectat de furt.

Comentand acest
caz, Madalin Voicu a
spus ca, din informatiile pe care le are, tanarul statea intr-
un cartier de magrebieni si ar fi fost prins furand “sau a
fost banuit sau dovedit ca fiind unul dintre baietii care
faceau spargeri”.

“Magrebienii in general se aduna toti, ca si tiganii de
altfel, in comunitati, si stau impreuna. Probabil ca acolo
a existat un conflict, intre tigani si magrebieni, nu are
importanta ca au cam aceeasi culoare.

Problema este ca, intr-o tara civilizata care are
pretentii ca Franta, sigur ca n-ar trebui sa se intample
lucruri de genul asta. Aici e un caz izolat, adica nu l-au
omorat pe baiatul asta pe Champs Elysees sau la Luvru.

La aproape 30 de ani de la înfiinþarea Taraf de
Haidouks, Anghel “Caliu” Gheorghe, liderul trupei
din Clejani, a început un nou proiect în care a
cooptat o parte din foºtii colegi: Taraf de Caliu.
Lucreazã deja la un nou album în care ingrediente
de bazã sunt magia strãmoºeascã ºi inovaþia din
studioul ultramodern al lui Andrei Dinescu. Pentru
cã fiul poetului Mircea Dinescu e producãtorul
noului taraf ºi se simte ca peºtele în apã lângã
lãutari. Cã doar nu degeaba studiazã limba romani
la facultaDacã întrebi pe o stradã din Paris de Taraf
de Haidouks, toatã lumea ºtie de ei. Japonezii s-au
arãtat ºi ei fascinaþi de sound-ul unic, venit din
strãfundurile Clejanilor, iar Johnny Depp i-a dus la
el acasã, spunând cã muzica lor e cea mai bunã din
lume. Caliu ºi ai lui au cântat de i-au fãcut sã plângã
pânã ºi pe socrii de atunci ai lui Depp, pãrinþii
Vanessei Paradis!

Ziua Poliþiei, la Vâlcea

În fiecare an, la 25 martie, o datã cu sãrbãtoarea
creºtinã a Bunei Vestiri, este sãrbãtoritã Ziua Poliþiei
Române. Astãzi, sub semnul celor douã
sãrbatori,polþitiºtii dedicaþi meseriei pe care au ales-
o sunt mândri de uniforma pe care o poartã. Maica
Domnului sã va apere de relele ºtiute ºi neºtiute
Poliþia  sãrbãtoreºte  cu  fast în parcarea River
Plazza Mall.

La mulþi ani, Poliþia Românã!

Zilele trecute, Muzeul de
Arta Cluj–Napoca a vernisat o
expoziþie cu tema „Imagini ale
þiganilor în colecþia Muzeului
de Artã Cluj-Napoca“. Chiar
dacã ideea de a prezenta

imaginea minoritãþii romilor în
arta româneascã este de salutat,
modul în care Muzeul a ales sã
prezinte acest eveniment îmi
aratã cât de adânc sunt
înrãdãcinate anumite stereotipii

ºi prejudecãþi în mentalul
colectiv. Pentru a justifica
aceastã afirmaþie, vã propun sã
analizãm împreunã prezentarea
evenimentului fãcutã pe pagina
oficialã de Facebook: „(…)
Stabilitã în spaþiul Bazinului
Carpatic încã din veacul al XIV-
lea, statutul populaþiei de etnie
romã a constituit pentru multã
vreme un subiect extrem de
controversat. Pe de o parte,
comunitatea romã a însumat
rãmãºiþele ultimelor vestigii ale
statutului de sclavie în spaþiul
european, pe de alta, ei au fost
priviþi sub aspectul lor pitoresc,
plin de sensibilitate,
simbolizând libertatea.“  

Prima atestare a romilor în
spaþiul românesc este în secolul

XIV ºi nimic din statutul lor nu
este supus „controversei“: erau
robi (sclavi – cum zic cei de la
Muzeu) ºi nimeni ºi nimic nu îi
putea salva de aceasta realitate.
Ca ºi în alte state medievale, ºi
statele române au purces la
înrobirea „necreºtinilor“
(atinganoii desemnau, în fapt,
un grup de eretici ºi nicidecum
o minoritate etnicã), primele
atestãri documentare a romilor
în spaþiul romanesc fiind niºte
tranzacþii cu romi între diverºi
voievozi ºi câteva celebre
mânãstiri. În spaþiul românesc,
„aspectul lor pitoresc, plin de
sensibilitate, simbolizând
libertatea“ nu a existat, þiganii
fiind etalonul celei mai joase
categorii sociale.

Romo neanderthalensis sau despre noile forme de eugenism

Caliu, cel mai vechi lãutar
din Clejani, face echipã
cu fiul lui Dinescu

Pentru a scãpa de focarul de
mizerie inimaginabilã, de la
groapa de gunoi a oraºului,
Primãria Cluj Napoca a pus la
bãtaie 500.000 de euro pentru un
proiect în premierã pentru
România.

Locuitorii sãraci de la groapa
de gunoi a Clujului, care trãiesc
din reciclarea materialelor
refolosibile, se pot muta în
locuinþe în toatã regula iar chiria
va fi plãtitã de Primãria Cluj
Napoca.

Emil Boc, primarul Clujului, a
anunþat cã ajutorul de chirie se va
plãti integral sau parþial, în funcþie
de venitul pe care beneficiarul îl
are împreunã cu familia. Dacã
timp de un an, cel în cauzã nu se va
putea angaja, ajutorul de chirie va
putea fi prelungit pentru maxim 24
de luni. În total, timp de trei ani,

cei care locuiesc la Pata Rât vor
putea beneficia de sume cuprinse
între 900 ºi 1.400 de lei.

În afarã de persoanele sãrace,
de acest ajutor de chirie pot
beneficia ºi persoanele care sunt
victime ale violenþei în familie.
Pentru aceste cazuri, venitul
maxim este de 1.500 de
lei/membru de familie. În cazul
persoanelor sãrace care trãiesc din
ce adunã de la groapa de gunoi, ,
venitul maxim luat în calcul este
de 738 de lei/membru de familie.

Din colibã în apartament! Primãria Cluj va plãti
chiriile romilor de la groapa de gunoi a oraºului
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Sat relativ izolat, la vreo 50 de
kilometri de Bacãu. Vreo 1.000 de
oameni, gospodari ºi muncitori,
locuiesc într-un sat uitat de
Dumnezeu unde singura instituþie
publicã este reprezentatã de ºcoalã.
Parte din copiii care au învãþat
acolo sunt acum studenþi la
Bucureºti ºi mai toþi pãrinþii,
indiferent cât de sãraci sunt, îºi
trimit copiii la ºcoalã. ªcoala din
sat este o structurã a unei alte ºcoli
si este mono-etnicã. Acest lucru a
condus la realitatea ca ºcoala din
„þigãnie“ sã fie mult mai
sãrãcãcioasã decât structurile
similare din celelalte sate ale
comunei, lucru care este evident
dupã ce le vizitezi. Clase mici si
supra-populate, acoperiº ce are
nevoie de reparaþii serioase ºi o
toaletã de tip hazna care aratã

oribil. Fundaþia noastrã, în urma
dialogului cu pãrinþii ºi cu
reprezentanþii ºcolii, decide sã
contribuie financiar pentru
construcþia unor grupuri sanitare
noi. ªcoala îºi exprimã
disponibilitatea de a contribui
financiar, pãrintii fac colectã
comunitarã ºi adunã vreo 3.000 de
lei ºi îºi exprimã disponibilitatea de
a munci voluntar, autoritatea localã
fiind responsabilã, în principal, cu
întocmirea documentaþiei tehnice
necesare unei astfel de investiþii.
Dupã 8 luni de zile, în care
autoritatea localã nu a fãcut nimic
din ceea ce a spus cã va face,
suntem nevoiþi sã preluãm noi ºi
acest aspect. Trimitem arhitecþi din
Bucureºti care fac mãsurãtorile
necesare ºi încep sã facã
documentaþia ce trebuia avizatã de

Primãrie. Luptele politice dintre
primar si viceprimar (actualul
viceprimar este fostul primar si
actualul primar este fostul
viceprimar) ne aruncã în situaþii
dintre cele mai ridicole: pentru o
verificare a unor mãsurãtori trebuia
sã cãlãtorim 500 km dus-întors

pentru cã nimeni din primãrie nu
era dispus sã ajute, dosarul de
avizare este „aruncat“ de
funcþionarul de la urbanism pentru
cã nu avea „avizul primãriei“ ºi
lucrarea este blocatã de consiliul
local. Dupã 14 luni de încercãri,
suntem obligaþi sã ne retragem.

Copii fãrã vinã sau despre cum
ne aruncãm viitorul în mizerie

PUMNAL – BERBEC: În luna martie
þi se deschid porþi nebãnuite ale succesului.
Vei fi pe val toaã luna. Zilele norocoase
pentru tine sunt 13, 14 ºi 18 martie.

COROANÃ – TAUR: Laºi în urmã tot
ce e rãu ºi te concentrezi asupra
chestiunilor esenþiale din viaþa ta. Nu ai de
ce sã îþi faci griji, cãci vei avea parte de
bani cu nemiluita. Zile norocoase: 8, 9 ºi
13 martie.

SFEªNIC – GEMENI: Cea de-a treia
lunã din an vine cu o serie de lecþii de viaþã
pentru tine. AI multe de învãþat chiar de la
duºmani. Zile norocoase: 4, 6 ºi 22 martie.

ROATÃ – RAC: Roata se întoarce
exact când nu te aºtepþi. Vrei sã câºtigi
încrederea celor din jur ºi reuºeºti sã faci
asta fãrã sã depui mari eforturi. E luna ta!
Zile cu noroc: 8, 9 ºi 15 martie.

STEA – LEU: Te preocupã starea ta de
sãnãtate. În martie devii mai ipohondru,
dar vei realiza cã la mijloc sunt doar piticii
de pe creierul tãu. Zile norocoase: 8, 9, 10,
12, 14, 17 ºi 23 martie.

CLOPOT – FECIOARÃ: Gândurile
tale zboarã departe, cãtre alte meleaguri,
cãtre alte culturi. poate fi luna în care sã
emigrezi. Zile norocoase: 1, 3, 5, 6, 8 ºi 25
martie.

MONEDÃ – BALANÞÃ: Nu ai
motive sã te plângi, cãci în lunã martie îþi
iese tot ce îþi propui. Zile norocoase: 7, 17,
18 ºi 19 martie.

CUÞIT – SCORPION: Acþionezi
pentru a te apãra. Vei fi pus în tot felul de
situaþii complicate. Ai de fãcut o serie de
alegeri importante. Zile norocoase: 8, 9, 10
ºi 12 martie.

TOPOR – SÃGETÃTOR: Te
gândeºti serios sã îngropi securea
rãzboiului cu rudele, dar te trezeºti din
când în când cu câte o veste care dã peste
cap planul tãu de împãcare. Zile
norocoase: 4, 15, 16 ºi 20 martie.

POTCOAVÃ – CAPRICORN: Lasã
în urmã trecutul ºi construieºte-þi un plan
pentru viitor. E timpul sã demonstrezi de
câte eºti capabil. Zile norocoase: 7, 13, 17
ºi 22 martie.

CUPÃ – VÃRSÃTOR: Luna martie
va fi dificilã în prima sa jumãtate, dar totul
revine la normal dupã data de 15. Zile
norocoase: 16, 17, 19 ºi 29 martie.

CAPELÃ – PEªTI: Aºa cum te
aºteptai, în martie vei primi ceea ce meriþi,
ceea ce îþi doreºti. Va fi o lunã a succesului.
Zile norocoase: 13, 14, 16, 19 ºi 30 martie.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

În anul 1428, domnitorul
Moldovei, Alexandru cel
Bun, a oferit Mãnãstirii
Bistriþa mai mulþi robi þigani,
precum ºi tãtari capturaþi în
urma unor lupte date între
moldoveni ºi tãtari.
Alexandru cel Bun (1400 –
1432) a fost unul dintre cei
mai longevivi domnitori din
istoria Moldovei. Acesta s-a
aflat pe tronul þãrii între 1400
ºi 1432. Alexandru cel Bun i-
a succedat la tron lui Iuga
Ologul, care a fost îndepãrtat
de la conducerea Moldovei de
cãtre Mircea cel Bãtrân.  I s-a
spus „Bun” o perioadã multã
ºi dupã moarte. Conform
cronicarului Grigore Ureche,
domnitorul moldovean este
cel care a organizat politic ºi
administrativ þara, a încurajat
negustorii sã facã comerþ. În
timpul domniei lui Alexandru
cel Bun a fost atestat istoric
oraºul Iaºi. Tot el este cel care
a adus la Suceava moaºtele
Sfântului Ioan. Cât timp
Alexandru cel Bun a ocupat
tronul Moldovei, þara a fost în

pace, datoritã tratatelor de
pace încheiate cu Ungaria ºi
Polonia, fiind un sprijin de
nãdejde pentru regele polon
Vladislav al II-lea. Spre
sfârºitul domniei sale, în anul
1428, voievodul moldovean a
dãruit Mãnãstirii Bistriþa mai
mulþi robi þigani, precum ºi
tãtari capturaþi în urma unor
lupte date între moldoveni ºi
tãtari.Alexandru cel Bun a
mai transmis faptul cã aceastã
danie oferitã Mãnãstirii
Bistriþa nu poate fi cerutã
înapoi de cãtre urmaºii sãi pe
tronul Moldovei.

“Când spui român spui cetãþean
de etnie romã”. ªeful poliþiei
italiene, Antonio Manganelli, a
acordat în urmã cu un an un interviu
în exclusivitate Jurnalului Naþional,
în care vorbea despre
infracþionalitãþile comise de români
în Italia. Când se întâmpla vreo
“nenorocire”, Antonio Manganelli
spera ca autorul sã fie italian, pentru
cã nu voia sã se declanºeze un val de
violenþã asupra imigranþilor. Întrebat
dacã existã un fenomen împotriva
românilor din Italia, Antonio

Manganelli a spus: “În Italia existã
grupãri de extremã dreapta, care au
o ideologie rasistã ºi xenofobã, acei
skin heads. Am structurat o legislaþie
care combate acest fenomen, care se
manifestã într-un mod odios. 

Nu este un fenomen
antiromânesc în Italia. Sigur, atunci
când spui român te gândeºti la
cetãþeanul de etnie romã. ªi atunci
pot apãrea manifestãri împotriva
unor cetãþeni români de etnie romã,
dar acestea fac parte dintr-un
fenomen restrâns.

ªi romii se þigãnesc între ei

Statul cheltuieºte deja destul de
mult pentru copii. Manuale, sãli de
ºcoalã, cornul ºi laptele. Dar nu
exista politici eficiente de prevenþie
a abandonului ºcolar deºi acestea ar
aduce beneficii pe fiecare leu investit
mai mari decât alte programe
guvernamentale.

Un copil care azi nu este pregãtit
pentru piaþa muncii mâine va fi un
cost pentru societate. ªi vor fi din ce
în ce mai puþini muncitori care sã
acopere aceste costuri.

Eurostat a publicat de curând
date privind numãrul de copii aflaþi
în risc de sãrãcie ºi excludere
socialã. Probabil ca nu vã surprinde
cã nivelul este înalt. Probabil cã nu
vã surprinde cã noi ºi bulgarii
suntem în fruntea listei. Dar ºtiaþi cã
suntem la dublul mediei europene,
care medie este oricum trasã în sus
de þãrile estice?

Copii sãraci sau excluºi vin în
general din familii care au deja
probleme. Oameni care trãiesc în
rural sau oraºe mici, cvasirurale,
proveniþi din familii cu educaþie mai
slabã, membri ai minoritãþii rome,
etc. Din nefericire avem o capcanã a

sãrãciei care riscã sã sã se
perpetueze. O bunã parte din copiii
în risc de sãrãcie riscã sã aibã mai
departe o educaþie scãzutã ºi apoi sã
aibã venituri mai scãzute.

Aceastã problemã îi afecteazã în
mod disproporþionat pe romi. Nu
cred cã mai este cazul sã aduc aici
dovezi cã romii au procente mai mari
de sãrãcie sau de lipsã de educaþie.
(Este drept cã problema educaþiei se
îmbunãtãþeºte, dar lent.) Poate însã
nu v-aþi gândit cât de strânsã este
legãtura dintre veniturile pãrinþilor ºi
educaþia copiilor.

Romii, sãrãcia ºi ºcoala
Ce sã nu întrebi pe nimeni,
niciodatã

Cuvântul „aproapele” nu are niciun
înþeles într-un mare oraº. E un cuvânt care
avea temei în civilizaþiile rurale, în care
oamenii se cunoºteau îndeaproape ºi se
puteau iubi ºi detesta în pace.Bârfim? Noi?
Da, dar avem motive. Pentru cã… treaba
noastrã!Cafeaua e cheia care îmi deschide
mintea. Fãrã mirosul de cafea, nici mãcar
o zi nu poate lua startul. . Tot ce e negru se
spalã cel puþin cu o apã dupã somn, ºi
devine mãcar gri, dacã nu chiar alb de tot. 

Se întâmplã sã am zile foarte proaste ºi
sã nu mã recunosc în nicio oglindã. Sã am
nasul cât gogoºarul ºi pãrul ca mãtura de
nuiele, aia bunã de mãturat bãtãtura ºi
curtea gãinilor. Cã am rãcit, cã am plâns,
cã am obosit.. se întâmplã.

Istoria tristã a romilor trimiºi Mãnãstirii
Bistriþa de Alexandru cel Bun: „Am dãruit
treizeci ºi unu de sãlaºe de þigani“



Pui þigãnesc la pungã

INGREDIENTE

1 kg si jumatate carne de pui (pulpe,
piept, aripioare)

500 ml lapte
1 capatana usturoi
sare
500 g ciuperci
1 kg cartofi
1 punga pentru cuptor
Pentru condimentat carnea:
sare
piper
1 lingurita boia
condimente pentru pui (optional)
100 g unt
Pentru condimentat legumele:
sare, piper
1 lingurita boia
50 g unt
putin unt pentru uns punga

Sã halim bine
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Mihaela Drãgan e actriþã. ªi activistã.
Romã. A cofondat Giuvlipen, o companie
feministã romã. Anul trecut a fost
nominalizatã la premiul oferit de The League
of Professional Theatre Women din New
York. A jucat într-un scurtmetraj fãcut de
Fanny Ardant, subiect de dezbatere publicã, în
micul mediu progresist românesc, despre
nivelul de stereotipuri ºi locuri comune
romantizante din aceastã producþie. A jucat,
tot în 2017, într-o producþie a Teatrului
„Maksim Gorki“ de la Berlin, în regia lui Yael
Ronen. Îºi doreºte un teatru public rom în
România. De numele Mihaelei Drãgan (ºi de
cel al Alinei ªerban, de altfel) se leagã însãºi
ideea de teatru rom la noi, spectacolul ei de
debut, monodrama Del Duma, fiind primul
care pune în discuþie, dintr-o perspectivã
identitarã ºi feministã, problema cãsãtoriilor
timpurii în comunitãþile rome.

Pe 4 aprilie, la Macaz – Bar teatru coop va
avea loc o masã rotundã – „SCENAROMA:
Romii în teatrul ºi filmul românesc
contemporan“, pornind de la spectacolele
Mihaelei Drãgan ºi recentul film al Ivanei
Mladenovic, Soldaþii.

De ce te-ai fãcut actriþã?

De micã voiam sã fiu actriþã, fãceam
show-uri în fiecare zi, îmi puneam cearºafuri
pe mine, foloseam patul drept scenã. Prima
ieºire din satul meu din Buzãu a fost la
Bucureºti, la un spital lîngã garã. Aveam
probleme cu amigdalele, mama avea ºi ea
ceva probleme, a venit ºi bunica mea cu noi,

ºi stãteam toate trei într-un salon. ªi asta
fãceam în fiecare searã, show, de rîdeau
femeile de-acolo de mine. La mine în familie
toþi sînt lãutari ºi probabil cã asta a avut un
impact.

Ai mei m-au susþinut mult, chiar ºi dupã
ce-am picat la admitere. Am dat de douã sau
de trei ori admitere la UNATC, dupã care m-
am dus la Cluj, într-o sesiune de toamnã, cînd
nu mai aveau decît locuri cu taxã. Singurul loc
fãrã taxã era cel pentru romi. Aºa cã m-am dus
pentru locul ãla – a fost prima datã cînd mi-
am asumat public cã sînt romã. Dar n-a fost o
experienþã foarte bunã, mã puneau sã cînt ºi
din astea, cîntece de ºatrã, iar eu habar n-
aveam. Era clasa lui Ionuþ Caras, primul lui an
ca profesor, iar tipa care-i era asistentã era
fascinatã de romi, voia s-o învãþ cîntece de
ºatrã. A fost o experienþã foarte exotizantã. Eu
nici romani nu vorbesc, sîntem, eu ºi surorile
mele, generaþia la care s-a oprit învãþatul
limbii. Eu sînt dintr-o familie mixtã, mama e
romã, tata e român, iar mama a încetat sã
vorbeascã romani cînd s-a dus la oraº. Aºa cã
am plecat de la Cluj ºi m-am dus la Spiru
Haret, la clasa Sandei Manu.
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Un consilier municipal din Franta
a fost exclus din formatiunea de
extrema dreapta Frontul National,
dupa ce la inceputul anului propusese
sa fie folositi “dintii de aur” ai
tiganilor pentru a finanta constructia
de locuinte pentru acestia, scrie
publicatia sudouest.fr.

Consilierul din Fontaine (Isere),
Franck Sinisi, a fost exclus in 18 iulie
din FN, a anuntat marti Wallerand de
Saint Just, trezorierul partidului.

Declaratiile facute de Sinisi in
cadrul unei sedinte a consiliului
municipal din 27 februarie 2017 au
fost prezentate de cotidianul Le

Dauphine. In aceasta inregistrare,
Sinisi afirma, referindu-se nomazi:
“oamenii care vor sa plece in vacante
in rulote, de acord, dar sa traverseze
orasele ... (...) Ne costa destul de
mult”.

“Este mai bine sa ii parchezi intr-
un loc” gestionat de municipalitate
“decat sa distruga stadioane sau sa
vina ilegal” deoarece “e mai ieftin
pentru primarie”.

“In ce priveste romii”, a continuat
el, pentru a le face case “poate exista
o autofinantare, este suficient ca
primaria sa investeasca, sa le
plateasca dentistii”.

“Da, sa va explic, le platesti
dentistii, le pui dinti de nichel,
recuperezi dintii de aur, cred ca doar
asta permite sa ii hranesti si sa ii
gazduiesti.”

Consilierul a inceput sa rada si
dupa cateva momente a continuat:
“Sa va dau un exemplu, regele
romilor, v-am mai spus, se numeste
Dorin Cioaba, este in Romania, nu
are dintii de aur, are totul de aur, pana
la capacul WC-ului”.

István Szabó ºi Márta Mészáros,
omagiaþi la TIFF, 2018

István Szabó ºi Márta Mészáros, autori de
marcã ai cinematografiei maghiare, vor fi distinºi
cu Premiul pentru întreaga carierã la cea de-a 17-
a ediþie a Festivalului Internaþional de Film
Transilvania (2018). Celor doi invitaþi de onoare
de la TIFF 2018 li se alãturã o delegaþie
impresionantã de regizori veniþi la Cluj-Napoca
sã-ºi prezinte cele mai noi producþii în cadrul
tradiþionalei Zile Maghiare.

Celebrat în secþiunea 3x3, renumitul cineast
István Szabó a împlinit în februarie 80 de ani ºi
este primul regizor maghiar premiat cu Oscarul
pentru cel mai bun film strãin, în 1981, pentru
Mefisto. În cei aproape 60 de ani de carierã
cinematograficã, Szabo a semnat zeci de titluri
importante, multe dintre acestea fiind premiate în
marile festivaluri internaþionale.

Franta: Un consilier municipal a fost exclus din Frontul
National dupa ce a propus sa finanteze constructia de
case pentru romi din dintii de aur ai acestora

Te trais but! – La mulþi ani!
Patradi bahtale! – Paºte Fericit!
Dobroituca – Bunã Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
Cyumydaptu ando muy te dilearaptu pho tan – te

pup direct în bot sã te zãpãcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot sã te sufãr
Mai bes hatan – Stai puþin (sau: Mai stai un pic)
Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi cu mine prin

parc?
Haida jas manta ando foro? – Mergi cu mine în

oraº?
Hai te plimbosaosame – Hai sã ne plimbãm
Camis te jas manta? – Vrei sã mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai ºi tu pe afarã
Na mai des duma acate k dikel so penau – Nu mai

vorbi aici ca ne aude ce vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame? – Mâine la cât

ne întâlnim?
Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câþi ani ai?
Motomanga – Spune-mi ºi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie frica/ nu te

ingrijora
Cai san? – Unde eºti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasã-mã în pace
Star? – De ce?
San dilo – Eºti prost

Dicþionar româno-rrom

„Mã întrebau colegii
dacã tata face ceaune“
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