
Junakinja taro amaro 
vakeripe tani 33 bershengi Maja 
Jovanovich taro Deronje koja ple 
sikavipaja, sikljovipaja peravela 
sa o predrasude kola, amen shaj  
te phena kaj isi numa naje, po 
but taro amende isi amen premao 
Rroma. Po but droma nagradimi, 
ki Amari phuv thaj ko avrijalutne 
phuvja bashi pli literarno buti, 
sikavni, asistenti zhurnalisti, 
egzampli tari suksesno terni djuvli 
koja premalo plo phenipe ko 
vakti lilja ki godi kaj o sikljovipe 
jekhutno ikljovipe taro chororipe.

- Sa so ovol palo so sikljoven 
avol po hari, thaj po buderi. 
Sebepi taro odova phenav basho 
javera da Rroma ten a ovol olen 
gndipe kaj naje tane manusha thaj 
te len shaipe so dol pe olenge.  
But menjindjape thaj o Rroma da 
valjani te menjinen plo gndipe, 
majanglal taro ple ćhave. Ako 
den olen podikeripe thaj den 
olen ko drom e sikljovipasko 
ka phraven olenge udar taro po 
shukar djivdipe, phenol I Maja 
Jovanovich thaj phenol kaj o 
Rroma maj anglal o Rromnja 
valjani te dikhena e sikavne 
djuvljen thaj te len plo djivdipe 
kop le vasta.

Jovanovich phenol kaj ko odova 
drom podikeripe tari familija but 
importantno.

Ako I familija podikerol tumen 
ano okova so kerena dji ko 
suksesi po kolaj avena. Isima bah 
kaj sijum ko okola manusha pali 
kaste beshol I familija. Sebepi 

odole podikeripaske avdive bashi 
mande shaj te phenav kaj sijum 
suksesno ko but bucha. Kerava 
buti ko than tari sikavni ko 
Deronje ki Fundoni sikavni “Vuk 
Karadjich”, ani koja me da geljum 
kana sijumaj tikni, ramosarav 
gijlja, a po anglal sijumaj spikeri 
ko lokalno radio thaj televitija 
thaj ćlani taro Komunako veche 
tari komuna Odjaci, phenela 
Jovanovich, a em but mangola 
kana kerola buti e ćhavenacr thaj 
kana ramosarol poezija.

-Ki Fundoni sikavni ko 
Deronje, beshipasko than 
komuna Odjaci, kerava 8 bersh 
buti sar pedagoshko asistenti 
thaj sikavutno tari rromani ćhib. 
Sikavdjum 9 generacije taro 
rromane sikavutne, prekalo 
sikavdipe arakhavaj olengere 
garavde talentija thaj potencijalija. 
Ćhivav olen ko sikavno sistemi 
thaj azhutinavaj te oven “dikhle” 
basho amalipe djandipaja kaj 
on odova zasluzhinen. Em bari 
nagrada sine kana shunenaj so 
phenav olenge thaj lundjarena te 
sikljoven, phenela Jovanovich.

Ko vakeribe e Majaja 
Jovanovich tema koja nashti 
nakha olakoro literarno buti. Sar oj 
phenol ramosardipaja startuindja 
spontano, uzaro azhutipe taro dad 
o Rajko, ko magpie te sokavi so 
oj osetinol.

-Ani mli poezija dominacija 
isi mangipaske note thaj na 
rodimi rromani dusha. Mle gijlja 
ćhivde ko antologije “Rromnja, 

pesnikinje tari Srbija” thaj “ 
Rromani poezija ki anglutni 
Jugoslavija”, ikljilje ko nekobor 
zbornikija taro mashkarthemutne 
pesnichko konkursija. Liljum 
nagrade ko but festivalija thaj 
konkursija taro okola ko komune 
dji o mashkarthemutne. Agorutne 
tane okola taro na dur odikerdo 

61. Sajmi taro pustika ko Beogradi 
ano kova ko okviri taro konkursi 
“Sare amen sijam e devleske 
ćhave” lilja dujto nagrada bashi 
gili”Agorutni stanica” phenela I 
Maja Jovnovich thaj phenol basho 
sa o rromnja te ple buchaja aven 
dji kop lo phenipe.

Rromnja sar o djuvlja taro 

javer nacioniteti shaj te menjinen 
o amalipe ano kova djivdinen. 
Valjani samo te oslobodinen pe 
taro bute bershengo kompleksi 
kaj naje manusha thaj olengere 
garavde potencijalija te aven dji 
ko phenipe ko em shukar shaipe 
phendja basho “Nashe Novine” 
Maja Jovanovich.
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Јунакиња наше приче, три-
десеттрогодишња Дероњчанка  
Маја Јовановић, својом поја-
вом, књижевним радом и обра-
зовањем руши све предрасу-
де које, хтели то да признамо 
или не, већина има о припад-
ницима ромске популације. Ви-
шеструко награђивана у земљи 
и иностранству за свој лите-
рарни рад, ромска наставница, 
асистент и новинар, пример је 
успешне младе жене која је, по 
сопственом признању, на време 
схватила да је образовање једи-
ни излаз из сиромаштва.

-Све што следи након што се 
образујете је надоградња. Због 
тога саветујем своје сународ-
нике  да се ослободе комплек-
са ниже вредности и прихвате 
шансе које им се нуде. Много 

тога се променило, па и Роми 
треба да мењају свест, најпре 
о својој деци. Уколико им пру-
же подршку и усмере их путем 
образовања, отвориће им врата 
бољег живота - прича нам Јо-
вановићева и додаје да Роми, 
пре свега Ромкиње, треба да се 
угледају на образоване жене и 
преузму своју судбину у своје 
руке.

Јовановићева каже да је на 
том путу непроцењива подр-
шка породице.

-Уколико вас породица подр-
жава у оном што радите, до 
успеха је лакше стићи. Имам 
срећу да спадам у оне  иза којих 
стоји породица. Захваљујући 
тој подршци, данас за себе могу 
рећи да сам успешна на мно-
гим пољима. Запослена сам на 

радном месту наставнице у Де-
роњама у Основној школи „Вук 
Караџић“, коју сам и сама по-
хађала, пишем песме, а својев-
ремено сам била спикер на ло-
калном радију и телевизији и 
члан Општинског већа општи-
не Оџаци – каже госпођица Јо-
вановић и додаје да је од свега 
највише испуњава рад са децом 
и писање поезије.

-У Основној школи у Де-
роњама радим 8 година као пе-
дагошки асистент и наставник 
ромског језика. Учила сам 9 ге-
нерација ромских ђака, кроз 
школовање откривала њихо-
ве скривене таленте и потен-
цијале. Уводила сам их у школ-
ски систем помажући им да по-
стану „видљивији“ за друшт-
во, свесна да они то заслужују. 

Највећа награда била ми је кад 
послушају мој савет и наста-
ве даље да се школују - прича 
Јовановић.

У разговору са Мајом Јовано-
вић незаобилазна тема је њен 
литерарни рад. По сопственом 
признању, писањем је почела 
да се бави спонтано, уз малу 
помоћ оца Рајка, у жељи да из-
рази своја осећања.

-У мојој поезији доминирају 
љубавне ноте и неистражена 
ромска душа. Моје песме увр-
штене су у антологије „Ром-
киње, песникиње Србије“ и 
„Ромска поезија у некадашњој 
Југославији“, а објављиване су 
и у неколико Зборника са међу-
народних песничких конкур-
са. Награђивана сам на многим 
песничким фестивалима и кон-

курсима, од оних у општини 
до међународних. Последње у 
низу признања је оно са недав-
но одржаног 61. Сајма књиге у 
Београду, на ком сам у оквиру 
конкурса „Сви смо ми божија 
деца“ освојила другу награду 
за песму ,,Последња станица“ 
- каже Маја Јовановић  и пору-
чује Ромкињама да својим ства-
ралаштвом дођу до изражаја.

Ромкиње, попут жена дру-
гих нациналности,  способне 
су да мењају заједницу у којој 
живе. Треба само да се осло-
боде вековног комплекса ниже 
вредности и њихови скривени 
потенцијали доћи ће до изра-
жаја у најлепшем светлу - ре-
кла је за „Наше новине“ Маја 
Јовановић.

У.М.

СУСРЕТИ: МАЈА ЈОВАНОВИЋ

Sare amen sijam e devleskere ćhave

Сви смо ми божија деца

O Rroma valjanol te na gndinen kaj naje on da manusha numa valjani te len o shaipa so den pe olenge, e o rromnja pla buchaja te djan po anglal.

Роми треба да се ослободе комплекса ниже вредности и прихвате шансе које се нуде, а Ромкиње да својим стваралаштвом дођу више до изражаја.


