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Kej honkar Alfons Åberg, star basst.
Här är Alfon Åberg, fyra år.

Lo honkar bengig svakka belvar aur feddi svakka bel-
var.
Han är busig vissa kvällar och snäll vissa kvällar.

An belv honkar lo bengig, lo honkar tugalo, Lo vann 
tji suta.
I kväll är han busig, han är ledsen, Han vill inte sova.

Nikli pre drommen honkar mommalierna jaggra, 
Nere på vägen är ljusen tända,

aur dinkan an köckanet honkar nerride enja.
och klockan i köket är nästan nio. 

Ninna Alfons vann tji suta.
Men Alfons vill inte sova.



Kej honkar dad.
Här är pappa.

Lo honkar sastot drabbli. 
Han är alltid snäll.

An belv, Dinkan honkar butt, ninna lo 
randrar jekk langstro aur lattjo drabbla palo jekk 
grej.
Ikväll, fast klockan är mycket, läser han en lång och rolig 

bok om en häst.

Senslo dokkar lo Alfons jekk chall aur natar mommalit 
karna lo jar.
Sen ger han Alfons en kram och släcker ljuset innan han 

går.

An budan pännar lo: ”Lattjo ratti aur suta lattjot”
I dörren säger han; ”God natt och sov gott”

Ninna Alfons vann tji suta lattjot. 
Men Alfons vill inte sova gott.



Ninna denkrar lo, lo kammar bistrat attis kosta danjar-
na!
Nu tänker han, han har glömt att borsta tänderna!

”Dad!” golar Alfons. ”Vorsnus bistrade kosta danjar-
na!”
”Pappa!” ropar Alfons, ”Vi glömde borsta tänderna!”

Dad avar, lo kammar ninna siron danjkostan aur panin 
dre jekk ali.
Pappa kommer, han har med sig tandborsten och vatten 

i ett glas.

Alfons kostar siros danjar. Lo kostar beddo, beddo an 
belv. Sass danjar bliddrar sarvi.
Alfons borstar sina tänder. Han borstar noga, noga i 

kväll. Alla tänder blir rena.



”Suta ninnu lattjot” Pännar dad aur jar.
Ninna Alfons dommrar tji.
”Sov nu gott” Säger pappa och går.

Men Alfons somnar inte.

Lo honkar butt troshalo. De kanslat lo ninnu. Beng va 
troshalo lo honkar.
Han är mycket törstig. Det känner han nu.

Fy vad törstig han är.

”Dad!” golar lo. ”Miro honkar troshalo!”
”Pappa!” ropar han. ”Jag är törstig!”

Dad avar. Lo kammar jekk baro ali me tudd. Alfons 
pir. 
Pappa kommer. Han har ett stort glas med mjölk. Alfons 

dricker. 

”Suta ninnu lattjot”, pännar dad karna lo jar.
”Sov nu gott”, säger pappa innan han går.

Ninna Alfons dommrar tji.



Aj aj!  Kav raffade de leshta an bankisen.
Aj aj! Han tappade det sista i sängen.

Raffade lo pre bengenske?
Tappade han på flit?

”Dad!”, golar Alfons. ”Miro raffade, de honkar tjinot 
an bankisen!”
”Pappa!”, ropas Alfons. ”Jag tappade, det är blött i 

sängen!”

Dad avar. ”Tji, aj aj aj aj aj.”, pännar dad karna lo ju-
rar bankisen. Lo tosar appri pre pujet ninna jekk tikk-
no ryso, aur an bankisen parrer lo plakkta.
Pappa kommer. ”Nej, oj oj oj oj oj.”, säger pappa när 

han ser sängen. Han torkar upp på golvet med en liten 

trasa, och i sängen byter han lakan.

”Suta ninnu”, pännar dad aur jar.
”Sov nu”, säger pappa och går.

Ninna Alfons dommrar tji.
Men Alfons somnar inte.



Lo mostfara muttra ninnu.
Han måste kissa nu.

”Dad!”, golar Alfons. ”Miro 
mostfara muttra!”
”Pappa!”, ropar Alfons. ”Jag 

måste kissa!”

Dad avar. Lo kammar anne-
rat ratti-kibben.
Pappa kommer. Han har hämtat pottan.

Alfons muttrar kutti, kutti, kutti.
Alfons kissar lite, lite, lite.

”Suta ninnu, tikknoa Alfons” mangar dad aur jar. 
”Sov nu, lilla Alfons” ber pappa och går.

Kav pachar aur denkrar pre isarromtan. Denkra om-
tis de honkar jekk baro darran ruf doj dre?
Han ligger och tänker på garderoben. Tänk om det är 

en stor farlig varg där inne?

”Dad! Ava aur jura!”, golar Alfons.
”Pappa! Kom och se!”, ropar Alfons.

”De honkar jekk darran ruf dre isarromtan!”
”Det är en farligt varg i 

garderoben!”

Dad avar, Dad jurar, 
Tji ruf!
Pappa kommer, Pappa 



Dad pännar, ”Rufor honkar tji dre isarromtar. Lattjo 
ratti aur suta lattjot aur gola tji butt, ninnu honkar mi-
ro motto”.
Pappa säger, ”Vargar är inte i garderober. God natt och 

sov gott och ropa inte mer, nu är jag trött”.

Ninna Alfons dommrar tji.
Men Alfons somnar inte.

Lo mostfara kamma trullsingen. ”Dad! Trullsingen!”, go-
lar Alfons.
Han måste ha dockan. ”Pappa! Dockan!”, ropas Alfons.

Aur dad roddrar ashter dolle.
Och pappa letar efter den.

Lo roddrar dre kökkanet aur andri-romtan. 
Han letar i köket och vardagsrummet.

Lo jurar dolle tella bankusen.
Han ser den under soffan.

Ninna dad avar tji ninna trullsingen. 
Men pappa kommer inte med dockan.

Rabikt, harsta avar tji dad?
Konstigt, varför kommer inte pappa?



Ehe, dicka!
Jo, titta!

Ninnu kammar dad, randrat jekk drabbla, 
Nu har pappa, läst en bok,

annerat danjkostan,
hämtat tandborsten,

avat ninna tudd,
kommit med mjölk,

boggat bankisen,
bäddat sängen,

avat ninna ratti-kiben,
kommit med pottan,

dickat ashter rufor,
tittat efter vargar,

dickat ashter trullsningen,
tittat efter dockan, 

aur voddrit motto, motto aur dommrat pre pujet 
akkter lo lett glann trullsingen tella bankusen.
och blivit trött, trött och somnat på golvet efter han 

tagit fram dockan under soffan.

Lo sutar lattjot ninnu.
Han sover gott nu.



Alfons sar, dad jurar bengalo doj Lo passjar aur 
dommrar.
Alfons skrattar, pappa ser tokig ut där han ligger och so-

ver.         

Lo ler jekk skraj aur passjar pre dad.
Han tar en filt och lägger på pappa

”Lattjo ratti aur 
suta lattjot”, 
pännar Alfons 
doj lo jar. 
”God natt och 

sov gott”, säger 

Alfons när han 

Lo denkrar tji gola butt. Sutar dad, nashta kav tji nas-
sja doj Alfons golar, aur ninnu nashta Alfons suta.
Han tänker inte ropa mer. Sover pappa, kan han inte 

springa när Alfons ropar, och nu kan Alfons sova.

Sccchhh! Dick, Alfons dommra. 
Scchhh! Titta, Alfons sover.

Ehe dick, ninnu dommrar lo…..
Ja titta, nu sover han...   

Lattjo ratti, Alfons Åberg
God natt, Alfons Åberg



Slutord:
Denna berättelse är översatt från svenska till resande romani av Eleonor Frankemo. 
Den ger ett smakprov på ett språk som vid sidan av svenskan funnits i landet under 
lång tid. Författaren har ansträngt sig för att nå en så allmänt godtagbar presentation 
som möjligt. 
Men översättningen gör inte anspråk på att vara normerande. 
Alla språk utvecklas när de används.
Observera att romani inte är ett skriftspråk utan ett talspråk.

Vi i Lattjo Drom Riksorganisation hoppas att du kan använda dig utav denna bok i 
samband med undervisning i modersmål romani, samt i sagostunderna med de små. 

Allt gott.
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