F. L. ÈELAKOVSKÝ
OHLASY PÍSNÍ ÈESKÝCH

Národní básnictví slovanské nalezlo za tìchto posledních
let tolik milovníkùv, a tolikero sbírek národních písní vydáno
tiskem, e kadá skoro vìtev velikého stromu slovanského
ji své k popatøení poskytuje více ménì hojné kvìty. Pøepodivný to strom zajisté a èarodìjný, jeho kadá haluze jiným
a jiným obsypána jest kvìtem - kvìtem pøerozkoným k vùni
i pohledu, a pøi tom tak rozdílným od sebe, e nic podobného tomu nelze najíti po vekerém zemì naí oboru! - Taktì
v nejrozmanitìjích formách vyvinul se po rozlièných náøeèích
slovanských zpìv národní, e by snadno po dílech svých
za plod národù svých nejnepodobnìjích povaovati se musel,
kdyby tudí jeden a tý sladký hlahol nepøipomínal jeho jednotu a celost. Pravdivost vylíèení tohoto netøeba zde dovozovati; kadému sama se k mysli naskytuje, kdo písnì kterýchkoliv dvou odvìtví slovanských vespolek srovnává, a to tím
více, pak-li na práci si dal, poznati aspoò vìtí èástku objevených tìch pokladù. Jsou to tedy liché a prázdné úsudky,
zde onde slyeti se dávající, o pøednosti a výteènosti národních písní slovanských jednìch pøed druhými, tak asi, dí-li kdo,
e písnì Slovanùv východních aneb jiních daleko ony západních pøevyuji. Obrátive tento úsudek, vyøkneme zároveò stejnou pravdu i nepravdu; nebo kde ádných stránek pøirovnávacích není, tu konec i vemu pøirovnání. Mají na pø. ruské
a srbské písnì krásy a pùvaby do sebe, jakých naprosto neznají písnì Èechùv a Slovákùv; chovají ale naproti tomu v sobì
té èeské a slovenské písnì vnady a pìknosti takové, jakých
by nadarmo v onìch hledal. Slovem, kadý takový spor nebyl
by nic jiného, ne spor o pøednost modrých a èerných oèí.

Z té pøíèiny jest pøedevím ádost vydavatele Ohlasu písní
èeských, by nikterak pøilicován a pøirovnáván nebyl k Ohlasu ruských písní, pøed desíti léty vydanému; nýbr libo-li komu,
srovnávej ohlas tento s hlasem jeho, toti s samými písnìmi
èeskými. Jiné vzory mìl básník pøed oèima tuto, a docela jiná
tam; s jiným zde, a s jiným tamto zápasil ivlem, tak sice, e
zpìv ruský a èeský témìø za dvì stìejní strany neb protivy
národní poesie slovanské vùbec povaovati se mùe, co
hlavnì v tom svùj základ má, e onen jest nejvíc epické, ná
ale lyrické povahy, onen jest více rozjímavý, budì cit pomocí
obrazù a dìjù, a v irí i vyí zasáhaje prostranství, tento zas
jest prchavìjí, hravìjí, cit prostì pronáejíc, pøedmìtù a to
nejbliích, jen lehce se dotýkající, a tudy v mezech mnohem
uích se pohybujíc. èítání písní ruských (tak mnì aspoò vdy
se vidí) podobá se procházce hlubokými hvozdy, mezi hustým, vysokým stromovím, vedle potvornì rozmetaných skalin,
huèících øek a jezer; bavení se zas písnìmi èeskými procházce irým polem a lukami, kde oko toliko s nízkým køovím neb
utìenými hájky se potkává a sluch chøestem, potùèkùv aneb
skøivánèím vitoøením bývá zamìstnáván.
V Ohlasu pøítomném snail se básník z kadá tøídy písní èeských dle formy, v jaké se objevují, vytvoøiti nìkterá napodobení. Hlavnìjí pak oddílové zpìvu èeského tito jsou:
1. Básnì rozpravné. Poèet balladických a dìjepravných
zpìvù nás dolých a ve sbírkách naich zaznamenaných jest
ze vech nejskrovnìjí; íla tato zlatonosná z pøíèin kadému
známých více a více vytracuje se a národního ivota, ano málem doèista jest pøebrána. Zachované nám nìkteré toho druhu zpìvy z vìkùv novìjích jsou toho dùkazem, jak velice lyrický ivel i v nich nad epickým obdrel pøevahu. V nemnohých

nápodobeních naich, myslíme, e zvlátì v èísle I a XIX, ducha tìchto rozpravných písní èeských postihnouti nám
se podaøilo. Dìjiny vak nae, národní povìsti a povìry dosti jetì látky poskytnou v tomto okresu pìvcùm budoucím.
2. Rovnì nevelký jest poèet i naich elegických písní. Èech
- to dávno známo - nepoddává se snadno smutku a tìká
mysli, a i kdy v klopotných okolnostech jest postaven, hledí
brzo z nich se vydobýti. V sklíèenosti své nezpívá, a odlehèiv
srdci svému, tudí i zapomnìl na pøedelé trampoty, ani
se mu chce o nich zpívati. Pìje-li vak pøece, prosvítá vude
i tím smutkem jakási tichá a milá veselost, jen písním toho
druhu zvlátní pùvab dává. Slzy tu jetì na tváøi, a ji radost
v oku. I skrze mraky vdy nìkterý sluneèní paprsek musí proráeti, kdeto v ruské elegické písni celé nebe èernými zastøeno jest chmurami. Z oddílu toho jsou v Ohlasu naem èísla II, X, XVIII, XX a nìkterá jiná více ménì sem náleející.
3. V nejvìtí hojnosti poskytují se nám písnì naivní, ertovné a satyrické, jsouce jako jádro veho èeského národního
básnictví, a tudy taká na tìchto listech vìtí èástka v oddìleni
to zasahuje. S dobrým rozmyslem trojí ten druh pøipojují
k sobì, an z jednoho a tého pùvodnì vzniká pramene z pravdivé, nelíèené prostosrdeènosti a z pøirozeného humoru. Vdechnouti v píseò èeskou ducha naivnosti a vytvoøiti ji
v tomto zpùsobu jest a zùstane vdy kadému napodobiteli
úlohou nejtìí a nejnebezpeènìjím úskalím, ponìvad velmi snadno mu jest vyklouznouti anebo v nechutné dìtinské
høíèky anebo v titvorné lakování. Zde básník nápodobující
úzkou a velice nepevnou pod sebou má podlahu, nepoívaje
té výhody, jakové se dostává nepovìdomému skladateli pís-

nì prostonárodní, by toti vyputìn byl z mysli zpìvákovy neb
ètenáøovy, a jest s vìcí touto právì tak, jako s mnohými dìtskými nápady, jen k usmání a radosti ponoukají, jeto vecku vnadu by ztratily i bez povimnutí zùstaly, proneseny jsouce ústy osob dospìlejích. Jiní slovantí kmenové, vyjímaje
sbratøenìjí s námi Slováky, písní naivních buï neznají docela, buï velmi poøídku u nich se nalézají. Vydavatel Ohlasu písní
èeských cítí sám nejlépe, kde v tomto ohledu k cíli nedostøelil
anebo jej pøestøelil, avak s nejvyí bude mu potìchou, uznáno-li bude, e pøece nìkolikráte v èerné uhodil, a vlídný soudce, uváe nesnadnost vìci samé, vedle provedeného i ménì
podaøilému popøeje místa. Pøístupnìjí k následování jsou ji
písnì ertovné a satyrické. Vyluèují ze sebe ovem nízké prýmy i vechen rafinovaný vtip; jistá vak hravá svévole
a utìpaènost (jsouc dítky z pùdy èeské!) jest jim zcela pøirozena, a proto i v Ohlasu jejich smìle si povolovati mùe básník, neboje se pøísných klasických Catonùv, k jejichto chuti
takovéto krmì arci se nestrojí. Procházka jest tu - jak jsme
výe podotkli - polem mezi køovinami, a k nim pøináleejí té
hloh, i ípek, i jalovec.
4. Jsou pak písnì v nejuím smyslu slova toho, jakové
v kadém zpívajícím národì nalézáme co vynoøení citu nìjakého, podrující vak vdy svou národní známku, kterou
se od jinonárodních písní patrnì rozeznávají vnitø i zevnitø. Vyzkoumal-li básník tyto známky a sobì je osvojil, nebude mu
tìko pøed ním leících vzorù dostihnouti, anobr daleko je pøedstihnouti mùe, jako se od vyího vzdìlání jeho slunì oèekává: chraò se toliko, aby píseò ze své individualnosti èeské
tuze u veobecnost nevybíhala; nebo jakmile by dobøe la i pod
jméno kteréhokoliv jiného národu, ji není písní èeskou.

5. Koneènì pøipomenouti tøeba o tom druhu kratièkých naich písní, kteréto záleejíce vìtím dílem v jediné sloce,
ve zpìvu toliko a skrze zpìv mají nìjakou cenu a je bychom
pro tu pøíèinu nejradìji popìvkami nazývali. Byve s nápìvem
jednou dobou zplozeny, bez nìho jsou tìlo bez due, slupka
bez jádra. Pozorutì pøi tom hodno, e nejkrásnìjích
a nejráznìjích staroèeských melodií skoro nikdy nalézti není
v delích písních, leè jedinì v tìchto popìvkách, a e takýto
krátce pronesený cit, neb mylenka, neb obrázek s jednìmi
jen a urèitými sluèuie se zpìvnými zvuky, nedovolujícími, aby
jiná slova byla podzpìvována. Zde nápodobící básník pøirozeným bìhem málo aneb dokonce ádné koøisti nenajde,
a proto jsme i my, vyjímajíc nìkolika málo kouskù, ze záhonu
toho nièeho dále bráti se neosmìlili.
Z rozvrení pøedeslaného ji samo vyplývá, e básník, nespoutìje nikdy s mysli toho, co vlastnì jest podstatou èeské
písnì, pøece v jedné kadé z uvedených tøíd jináèe sobì poèínati musí, ano, e plody jeho tím zajímavìjí jsou. èím vìtí
rozmanitosti v kadé zvlátní tøídì bylo hledìno. To mu buï
stále na pamìti, e nepìje on sám (chce-li sám ve své osobì básniti, netøeba mu napodobiti národních písní, má jinde pole dosti iroké), ale e v rozlièné promìòuje se líce,
z kteréto tváøí rozmanitosti teprv onen souzvuk vyniká, bez
nìho kadý ohlas pøestává býti ohlasem.
e pak ostatnì i zevnitøní pøípadnosti písnì èeské, jako jsou
rozmìry, uívání místo rýmù pouhých assonancí, a co více tomu
podobného jest, namnoze i v Ohlasu tomto naem pøicházejí, z toho, míním, netøeba se ospravedlòovati pøed znateli národních písní.

A tak ze vech dárkùv, je mi kdy Musa propùjèila, tento mi
nejmilejí vìnován budi památce mých neocenitelných
a pøíli brzce z tohoto ivota vykroèivích pøátel - Josefa Vlastimila Kamarýta a Josefa Krasoslava Chmelenského - jménùm, jimito e vedle jiných národ èeský honositi
se nepøestane, jist jsem.
V Praze, 31. øíjna 1839.

I.
Toman a lesní panna
Veèer pøed svatým Janem
mluví sestra s Tomanem:
Kam pojede, bratøe milý,
v této pozdní na noc chvíli
na koníèku sedlaném,
èistì vyperkovaném?
Do Podhájí k myslivci
musím ke své dìvèici;
znenadání nemám stání,
zas mì èekej o svítání.
Dej, sestøièko, dej novou
koilièku kmentovou,
kamizolku rùovou.
Jiskra padla pod koníèkem,
sestra volá za bratøíèkem:
Sly, Tománku, radu mou,
nedávej se doubravou:
Objeï dolem k Svaté Hoøe,
a nemám po tobì hoøe, dej se radìji v zápolí,
a mì srdce nebolí.
Nejel Toman doubravou,
dal se cestièkou pravou;
a v Podhájí u myslivce
nový domek jedna svíce,

hostí mnoho pospolu,
jizba plna hovoru.
Smutkem Toman obklopen
patøí s konì do oken:
dìvèe láskou jen rozplývá,
na enicha se usmívá;
otec jedná námluvy,
matka hledí obsluhy.
Jedli, pili, rozprávìli,
dobrou vùli spolu mìli,
ádný na to nic nedbal,
kùò e venku zaøehtal
a mládenec zavzdychal.
Panna jenom snoubená
najednou se zardìla:
svìdomí ji pøece tlaèí,
eptá cosi sestøe mladí.
Sestøièka od veèeøe
vyla rychle za dveøe.
Na vìky se, Tomane,
milá s tebou rozstane,
jinému se dostane.
Najezdil jsi se k nám dosti,
dnes tu máme blií hosti,
hledej sobì jinde tìstí.
Toman konìm zatoèil,
v iré pole poskoèil,
zaal zuby, smraèil èelo,

kolem vecko neveselo.
Pùlnoc byla, mìsíc zael,
sotva jezdec cestu nael;
prudce hned, pak loudavì
ubíral se k doubravì.
Vecky krásné hvìzdièky
ze tmy jsou se prosypaly,
proè vy, moje mladé dni,
ve tmách jste se zasypaly!
Jede, jede doubravou,
les umí mu nad hlavou,
vìtøík chladný z noci fouká,
nad ouvalem sova houká;
koník blýská oèima,
koník støíhá uima.
Cupy dupy z houtiny
letí jelen v mejtiny,
na jelínku podkasaná
sedí sobì lesní panna;
aty pùl má zelené,
pùl kadeømi èernìné,
a ze svatojanských brouèkù
svítí pásek na klobouèku.
Tøikrát kolem jak støela
v bìhu konì objela,
pak Tomanovi po boku
vyrovnává v plavném skoku:
varný hochu, nezoufej,
bujným vìtrùm alost dej,

jedna-li tì opustila,
nahradí to stokrát jiná.
varný hochu, nezoufej,
bujným vìtrùm alost dej!
To kdy sladce zpívala,
v oèi se mu dívala
lesní panna na jelenu,
Toman cítí v srdci zmìnu,
Jedou, jedou pospolu
mìkkým mechem do dolu,
panna Tomanu po boku
vyrovnává v plavném skoku:
varný hochu, skloò se, skloò
jenom dále se mnou hoò,
líbí-li se ti mé líce,
dám radostí na tisíce.
varný hochu, skloò se, skloò,
jenom dále se mnou hoò.
To kdy panna zpívala,
za ruku ho ujala;
Tomanovi rozko proudem
prolila se kadým oudem.
Jedou, jedou dál a dál
podlé øeky, podlé skal,
panna Tomanu po boku
vyrovnává v plavném skoku:
varný hochu, mùj jsi, mùj!
K mému bytu se mnou pluj;
svìtla denního v mém domì

vìènì nezachce se tobì.
varný hochu, mùj jsi, mùj k mému bytu se mnou pluj!
To kdy panna zpívala,
v ústa jezdce líbala,
v náruèí ho objala.
Tomanovi srdce plesá,
uzdu poutí, s konì klesá
pod skalami prostøed lesa.
Slunce vylo nad horu,
skáèe koník do dvoru;
smutnì hrabe podkovou,
øehce zprávu nedobrou.
Sestra k oknu pøiskoèila
a rukama zalomila:
Bratøe mùj, bratøíèku mùj!
Kde skonal jsi ivot svùj!

II.
Jízda k milé
Slunce za horami,
po dolích se stmívá:
koda tebe, mùj zlatý tatíèku,
e tì zem ukrývá.
Vstávaje, lehaje
na tebe myslívám,
bez alosti za tvou dobrou dui
k Bohu se modlívám.
Jedna alost - alost
jen mi srdce hnìte,
e nevidí, jaké tu na svìtì
tìstí pro mne kvete.
Kdes ty oves síval,
mnì zraje penièka,
z potu tvého mi na kadém poli
dost poehnáníèka.
Stodoly mám hojné,
dvory jako bory;
pøijde do vás krásná hospodyòka,
dvory, moje dvory!
Ji kdybys ty vidìl,
mùj starý tatíèku!

zveselil bys jako jabloò v sadì
edivou hlavièku.
Aj, koni, koníèku,
kdy bývals høíbátkem,
nevìdìl jsi, e na tobì budu
jezdit za dìvèátkem.
Slunce za horami,
po dolích se stmívá;
spìchej, koni, za lesíkem domek,
tam drahá pøebývá.
III.
Celoroèní výiva.
Jeníèku mùj milej,
nic se nerozmejlej,
má-li za enuku mì sobì vzít:
Krátké rozmejlení snad bude, co není,
ty málo má, já nic nazbyt,
budem spolu dobøe hospodaøit.
V zimì se nestarej,
èím se obivíme,
pøijde pomoc s nebe døív ne zvíme:
Ze snìhu homolky
budou nám na dolky,
iek z lesa nanosíme,
a jetì sousedy podìlíme.

Kdy jaro pøiletí,
bez setí, bez mletí
chudým lidem samo s nebe padá,
kroupy a krupici
najdem na ulici;
pakli soli, másla není,
øeøicha nám bude za koøen
Ná kmotr rozpráví,
horko prej netráví,
blázen, kdo se v létì hladu bojí,
na poli, na louce
díla plné ruce,
ty umí kosit, já umím ít,
do sebe, na sebe budeme mít.
Na podzim na houby
spolu chodit budem,
pøi nich dobré chuti nepozbudem
Ach, houby, hubièky,
co jste vy sladièky!
ípkù, trnek, natrháme,
také si, Jeníèku, pochutnáme.
IV.
Stasa èarodìjnice.
Utopte ji, upalte ji,
kantorovic Stasu,
a nekouzlí, neèaruje
nai mladou chasu.

Bìda tomu, Stasa komu
èáry na krk hodí,
jak to kuøátko po deti
schlípenì si chodí.
Devìt hochù otrávila
jedem èerných oèí
a okolo desátého
svìt se kolem toèí
Devìt hochù popálila
plamenem svých tváøí,
a ètyrem se zima s horkem
po tìle rozráí.
Sám pan správce od ní chøadne,
v tejle ho cos píchá,
k srdci ruku poøád tiskne,
ku mìsíèku vzdychá.
Utopte ji, upalte ji,
kantorovic Stasu,
ne okouzlí, oèaruje
vecku nai chasu.

V.
Dobré nauèení.
Kvete rùe, kvete,
ale jednou v létì;
Milujme se, má Hanièko,
dokud i nám kvete.
Na podzim v oøeí
víc láska netìí:
Kdo se ráno nemìl k svìtu,
veèír to pohøeí.
VI.
Praská.
Sleèinko spanilá,
povìzte, co dìlá
vá jemnost-pantáta?
Vydal se na cesty,
chodí po pøedmìstí,
prodává koata.
Sleèinko má milá,
povìzte, co dìlá
jemnost-panímáma?
Má krámek v podloubí,
písek a vìchtoví
na grele prodává.

VII.
Luòák.
Táhne mraèno proti mraènu,
v stromech vítr bouøí,
vyvalil se luòák z mraku,
nad rybníkem krouí.
Otec volá Anèièku:
Kde má, dcero, husièku?
Chraò ji pøed luòákem,
tím zlodìjským ptákem.
Táhne mraèno proti mraènu,
v stromech vítr bouøí,
vyvalil se luòák z mraku,
nade dvorem krouí.
Matka volá Anèièku:
Kde má, dcero, slepièku?
Chraò ji pøed luòákem,
tím zlodìjským ptákem.
Táhne mraèno proti mraènu,
v stromech vítr bouøi,
vyvalil se luòák z mraku,
nad lukami krouí.
Bratr volá Anèièku:
Kdee má holubièku?
Chraò ji pøed luòákem,
tím zlodìjským ptákem.

Táhne mraèno proti mraènu,
v stromech vítr bouøí,
vyvalil se luòák z mraku,
nad zahradou krouí.
Sestra volá Anèièku:
Kde má, sestro, hrdlièku?
Chraò ji pøed luòákem,
tím zlodìjským ptákem.
VIII.
Starý zahradník
Starý zahradníèek
mladièkou dceru má;
komu on, mùj Boe,
to dìvèe odchová?
Kadý v podivení
její krásu vidí,
avak divu není,
e se nepøediví.
Vidìl jsem ji jednou,
z okýnka vykoukla,
jakoby se rùe
z poupátka vyloupla.
Povìz ty nám, povìz,
starý zahradníèku,
kdes vzal ten drahý kvìt,
tu krásnou rùièku?

Sám jsem ji o sobì
na jaøe tìpoval,
a ze veho kvítí
nejvíc opatroval.
Vy milé matièky
dceruky vezmìte,
s nimi k zahradníku
starému dojdìte.
Dbejte je u nìho
na jaøe tìpovat;
co vám nìkdy budou
mládenci dìkovat!
IX.
Prokop Holý.
Od moravské strany íøe lukami
rozloil se tábor mezi horami,
a v nìm Prokop Velký se svými odìnci
èeká jisté zprávy o milém sestøenci.
Jej, kdy s malou hrstkou s cesty vyboèil,
pan Sezima zrádnì v lese zaskoèil:
lid branný rozpráiv, Racka ranìného
odvléci potupnì dal do hradu svého.
O polednách posel pøijel v pochvaty:
Nechce Kamenický ádné výplaty;
br tebe nazýval; otèe ná a vùdce,
hanlivými slovy zlotøilého kùdce.

Chce-li Racka míti, nech si pøijde sám,
s posmìchem tak vece, zdarma mu ho dám.
A kdy jsem odjídìl, proti vemu øádu
posla tvého vytval fenami mne z hradu.
K té øeèi na nohy hejtman poskoèil,
nad hlavou palcátem vztekle zatoèil;
pod nakopenými po vem èele mraky
bleskù rozesílá sto havými zraky.
Zahømìl rozkaz hnìvný, a po táboru
jezdci do rot kvapí, pìí do sboru;
zbraò se v slunci leskne, a dle obyèeje
ikova korouhev nade vojskem vìje.
Jede hradba vozù ve øadì dvojí,
bìda, na koho se oul ten vyrojí!
Z pøedu jdou cepníci, vzadu pavézníci,
zpívajíce: Kdo jste boí bojovníci!
Táhnou roty polem, táhnou roklemi,
a kdy tmy veèerní strou se po zemi,
postihnouti mùe pøi jasném mìsíci
oko bojovníka v dálce Kamenici.
Blízko u rozcestí leí skalní lom,
nad ním v pùdu ráí koøen divný strom,
uschlý vrchol jeho - svadlá lidská hlava,
vìtve, plody jeho, jsou krkavcù strava.
Hømot vozùv ohyzdné hosty zapudil.
Mimo jeda Prokop pod se promluvil:

el mi, ujèe, tvých tu rozmetaných oudù,
s námi e netáhnou ku pøisnému soudu.
Zaklepala hlava, huhle hubenec:
Nejsem tobì ujec, jsem tvùj sestøenec;.
proti pøímìøí mne Sezimovtí jali,
tìlo v kolo vpletli, hlavu na pic dali.
Hejtmanovi v oèích mrak se zahustil,
a koni pod nohy palcát upustil,
pozdvih k nebi ruku, na dva prsty hledí,
a co sobì myslí, jen zlé moci vìdí.
Sòali tìlo s kola, hlavu s høebu,
obøady sluného dìjí pohøebu;
pøi pochodních Racka nedaleko lomu
Táboøi skládají do vìèného domu.
Potom hejtman s kolu pici krvavou
zatknuv si za lebku nepronikavou,
hnal se s lidem dále v rozbouøení litém,
a ji hrad obemkli kolem pøed ùsvitem.
Èinìn k místu outok dva i tøi kráty,
Táborùm se stýská tìké od ztráty;
znají Kameniètí dobøe odráeti,
není jiné rady, leè je vyleeti.
A kdy stáli v poli za dvì nedìle,
Prokop toèí oèi k hradu zmrzele;
duch se divì zmítá, msta ho béøe krátce,
a vnì èeské zemì èeká jiná práce.

Svolav setníky své a podhejtmaní;
Tìko, dí èekati nám tu na vzdání;
aneb Kamenici z jitra v moci máme,
aneb zde nae moc na vìky se zláme.
Z jitra s prvním sluncem vozy strhnete,
k západu se s lidem rychle uhnete,
a tak odstoupíte nìco na ètvrt míle,
k hradu udeøíte opìt v nové sile. Svou radou pak zvlátì kdy je podaøí,
chvátá pøímo vùdce k svému ípaøi:
Kuj z té pice støelu, bratøe pravovìrèe,
jakous nikdy nekul, a nechybí terèe!
Po jitru se houfy v pole hýbají,
posmìchem je hluèným s hradeb stíhají,
i pán Kamenický s náhradbí se dívá,
e tìch zprotìn hostí, srdce v nìm okøívá.
Aè tìlo bojovné podál odstalo,
svou vak velkou hlavu blízko nechalo.
Pode starou hruí Prokop spoutí kui:
Hej, pane Sezimo, poruè Bohu dui!
Padnul - proudem krve ití vyvøelo,
pøestalo ji chase býti veselo,
ano v sloupech prachu a ve chumlech kouøe
zpìt v novém se vzteku pøivaluje bouøe.
Hømí a trou, a hoøí dìla, houfnice,
ke hradu se tisknou kopí, sudlice,

a ne pùl dne pøelo, Táborové jaøí
v Kamenickém zámku krutì hospodaøí
Sezimovo tìlo èní tam nad lomem,
záøe z hradu svítí jetì nad borem,
kudy roty táhnou dál na Rakusice:
Kdo jste bojovníci boí zpívajíce.
X.
ehravý.
To zlaté slunéèko
za mrakem se skrylo,
jakby ho za týden
na nebi nebylo.
Kam kouknu, tam se mi
tma sype do oèí;
ach, kdy to slunéèko
z pod mraku vyskoèí!
Chodím zarmoucena
a celá ztrápena,
co mùj nejmilejí
hnìvy ke mnì chová.
Hnìvá se, nevím proè slovem se neblíí,
radìji ne na mne
do kouta pohlíí.

Ptám-li se na nìco,
jen hlavou pohodí:
dám-li mu dobrou noc,
ani neodpoví.
Tak vecka bývalá
v domì radost mizí;
máme se milovat,
a jsme jako cizí.
Snad jste vy, matièko,
jej na mne zezlila,
vdy jsem já pøed vámi
vody nezkalila.
Nebo ty, sestøièko,
nepøeje lásky nám:
pøitívá-li na mne,
naprav tì Pán Bùh sám.
Mùj zlatý muíèku,
jen mne tak nesuuj,
jestli jsem chybila,
radi mne vyhubuj.
Radi mne vyhubuj,
pøijmu i zlá slova;
ale tvá nemluvnost
k smrti se mi rovná.
S kým pak jsi se vedla
onyndo na Újezd?

Vak jsou tì vidìli,
má z toho pìknou èest!
S kýme jsem se vedla byl to mùj bratøíèek,
provázel mì domù
veèír pøes lesíèek.
Muíèku mùj milý!
byl jsi nelaskavým,
dìlal jsi mnì køivdu,
pøece tì pohladím.
XI.
Radost a alost.
Ach, radost, ach radost,
hezká to kvìtina;
jen koda, pøekoda,
e koøínkù nemá.
pøijde vítr - rozfouká ji,
pøijde voda - odhoupá ji:
ach koda, pøekoda,
e koøínkù nemá!
Ach alost, ach alost,
hoøký to koøínek,
ádný z nìho nepuèí se
kvìt ani lupínek.
Kolik vzdechù srdce kruí,
ne mu hoøkost povysuí;
kolik slzí uplyne,
neli v nich se rozplyne

XII.
Dárek z pouti.
Na Svaté hoøe
pøál bych si, Boe,
býti kostelníkem,
tøeba i zvoníkem
jenom jeden mìsíc;
z daleka, iroka
pøichází do roka
krásných tam dìvèátek kolik tisíc.
Byla tam, byla
taky má milá,
vèera se vrátila,
pouti nakoupila
skoro v kadém krámu;
bratrùm rùeneèky,
sestrám obrázeèky,
ale mnì srdíèko
z marcipánu.
Vezmu dva èeská,
pùjdu do mìsta,
pozlátka nakoupím,
srdéèko polepím,
dám k nìmu cedulièku:
Toto je památka
hezkého dìvèátka!
Potom si ji pøipnu
na klobouk za kytièku.

XIII.
Peèlivá milá.
(Podle nápìvu: Neel, dìvèe neel!)
Zle je, milá zle je,
ostrý vítr vìje,
zavál mi cestièku,
zabloudím v lesíèku,
padnu do závìje.
Zle nám, milý, zle nám,
odcházet ti nedám:
poèkej do pùlnoci,
snad bude pomoci,
já ti posla zjednám.
Vstávej, milý, vstávej,
více neodkládej;
poslíèek pøichází,
za horou vychází,
doma si dospávej.
Mìsíèku blýskavý,
co jsi ty laskavý!
provázej milého,
do dvoru bílého
doveï ho ve zdraví.

XIV.
Drahý zpìvák.
Za jednu hubièku
chtìla mít písnièku!
To nejde, moje milá!
Co pak by kytièka
z jednoho kvíteèka
nanic se uvíjela!
Kolik jde kvíteèkù
na pìknou kytièku,
tolik té hubièek
na hezkou písnièku.
XV.
Odbytý.
Po èem víno na hody?
Mariánko z hospody!
Stydìla se za písaøe,
provdala se za bednáøe;
Mariánce - la la la!
bednáø sudy poehá.
Po èem smola? ve fráèku
z kanceláøe krabáèku!
Z takových jen útipeèkù
nedìlej si pøítipeèkù;
nech si, nech si, nech si je,
táta ti je pøiije.

XVI.
Cikánova píalka.
Ná tatíèek nebotíèek
ledacos vìdìl.
nám ubohým cikáòatùm
nic nepovìdìl:
umìl pít, umìl hrát,
mìkce dìlat, tvrdì spát,
za pìt prstù pìkné vìci
kupovat.
Ná tatíèek nebotíèek
o nás málo dbal,
mìl podivnou píalièku,
nám ji nenechal:
kde ho rádi uctili,
dobøe mu zaplatili,
na své oèi div divoucí
spatøili.
XVII.
Slzy a vzdychání.
Kdyby vecky slzièky
pohromadì byly,
co jsou, milý, pro tebe
oèi moje lily,
vìru by se louky nae
vecky zatopily.
Ach, kdyby to vzdychání

pohromadì bylo,
co mé srdce pro tebe,
milá vypustilo:
vìru na vìi by naí
zvony rozzvonilo.
XVIII.
Nevìrný milý.
Ach bìda, nebudu
víc chodit pro vodu,
pro vodu, pro vodièku,
k studánce pøi mìsíèku.
Stáli tam za køovím,
kdo - to vám nepovím,
mluvili temným hlasem,
líbal ji - slyela jsem.
Srdce mé plakalo,
jen se usedalo,
síla mne opustila,
bolest se na mne lila.
Sám ty, milý Boe,
polituj mé hoøe,
upokoj lásku tu mou,
smiluj se nad ubohou.
Pøece tì, já to vím,
mùj milý, oelím;
ale mé lásky k tobì
pøestanu elet v hrobì.

XIX.
Sòatek.
Kvete jabloò v sadì,
pod ní keø rùièek;
pøelíbezným hlasem
veèerním tu èasem
zpívává slavíèek.
Divná vìc, Boe mùj!
To stvoøení ptaèí,
z hrdélka outlého
na tolik sladkého
jak zpìvu vystaèí!
Ale jest divnìjí
nad slavíèkù hlásky,
kterak do outlého
srdce panenského
vstoupí tolik lásky.
Ta kdy v otruchlelém
srdci se rozmùe,
tváøièkám èerveným
do hrobu pomùe.
Kdy ráno vstávala,
pøily jsou noviny,
e padl té noci
do tìké nemoci
miláèek jediný.

Smutná do kostela
nevìsta spìchala,
a kudy chodila,
k Bohu se modlila,
alostnì plakala.
A kdy jsou pod veèer
klekání zvonili,
vickni jsou lékaøi,
jak mladí tak staøí,
nadìji pustili.
Zvoní hrana, zvoní,
panna ji nechodí:
ale jako spadlý
kvíteèek usvadlý
na lùko se kloní.
Zvoní trojí hrana,
ji nepláèe panna:
do stropu dívá se,
z hoøe usmívá se,
chvátá cos rukama.
Bratøí, jak milého
ve pìkném prùvodu
est mládencù neslo,
est panen vedle lo,
kráèejí ke hrobu.
Ona v bílém roue
podále tam stojí:

pak blíe pøikleká,
a nic se neleká,
tøi hrstky naò hodí.
Kdy bylo v pùlnoci,
slyí hlas nad sebou:
Stroj se, mé dítì, stroj,
srdéèko upokoj,
zasnoubím se s tebou.
V nejpìknìjí aty
hned se oblíkala!
Vìneèek si panna
z rozmarýny sama
do vlasù vplítala.
Vìtøík od západu
chlaïounký zavívá:
hosté známou cestou
berou se s nevìstou,
kde enich pøebývá.
Tam, kde bydlí spolu,
ten tichý domeèek
má støechu zelenou,
komùrku zavøenou
na vìèný zámeèek.

XX.
Milý nade vechno.
Co je mnì do svìta,
do svìta celého,
jen kdy já k sobì mám
miláèka vìrného.
Dobøe se mu leí,
kdo si sám ustele;
èemu mnì bráníte
v lásce, vy pøátelé?
To jsou mi pøátelé!
Sypají, kde mohou hoøec mi do due,
peluòku do srdce.
K horám se podívám,
pùjdu na pùdièku,
jede-li mùj milý
na vraném koníèku.
jede po hájeèku,
z køoví poskakuje,
jako ta potápka,
co pod vodou pluje.
Vyjídí z ouvozu,
skáèe po ouhoru;
jaké to touení

po mém potìení!
Chvílku si potouím,
chvílku postìuju,
s milým se potìím,
zas vesela budu.
XXI.
Dívèina jako dobrá hodina.
Oè jsem prosil, Bùh mi dal,
milou pøeupøímnou,
z pouhé lásky srdce by
rozdìlila se mnou:
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Dám-li se do skákání,
hupky za mnou skáèe;
uroním-li slzièku,
hned mi k vùli pláèe:
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Jestlie ji poádám
nìkdy o hubièku øíká; vem si tøeba pìt,
jsou tvoje, Jeníèku!
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Ondyno jsme v poledne

pod lesíèkem stáli,
modráèkové oèi se
sladce na mne smály:
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Já øku: Hle ji mìsíèek
skryl se mezi mraky -
Ona hned pøisvìdèila:
A hvìzdièky taky.
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Otèenáek v kostele
za mne odøíkává.
A teprva zdrávasek
pro sebe nechává:
Ach, to je vám dívèina
jako dobrá hodina!
Nech moje tìstí mine,
kudy noha kráèí;
nech mi v poli se rodí
trní a bodláèí:
opustím-li dívèinu
jako dobrou hodinu!

XXII.
Krotká holubièka.
(Nápìv: Latovièka lítá atd.)
Holubièka s dubu
letìla k holubu:
milý nad rybníèky
pase tam koníèky,
a já za ním pùjdu.
Holubièka krotká
s holoubkem se zobká:
proè bysme taky tak
nemìli se zobkat,
kdy jsme mladí oba.
XXIII.
Dárek z lásky.
Kdy jsem el pøes lávky,
nael jsem korálky
na pìti òùreèkách navleèené:
dal-li je dìvèátku
milý na památku,
bude mít srdéèko zarmoucené.
Kadý to dobøe ví,
e i ten nejmení
dáreèek z lásky je nejmilejí:
pøijde-li k ztracení,
nikdy potom není
støíbrem ani zlatem k nahraení.

XXIV.
Pocestný.
Je to chùze po tom svìtì kam se noha ine:
sotva pøejde jedny hory,
hned se najdou jiné.
Je to ivot na tom svìtì e by èlovìk utek:
jetì nezail jsi jeden,
má tu druhý smutek.
Co je pánùm! Ti na voze
sedí pìknì v sue,
ale chudý, ten za nimi
v deti, blátì klue.
Ej, co já dbám na té cestì
na psoty a sloty,
jen kdy já mám zdravé nohy,
k tomu dobré boty.
Vak na pány v krytém voze
taky nìkdy trhne:
jednou se jim kolo zláme,
jindy vùz se zvrhne.
A krom toho - a své pouti
pøejedem a pøejdem,
v jedné hospodì na nocleh
pán nepán se sejdem.

XXV.
A co dál - to nepovím.
Jakkoli se èervenám,
ráda slýchám, ráda mám,
mùj milý kdy pøi mnì chválí
svìtlé vlásky, hladké líèko,
k tomu laskavé srdíèko;
a co dále - aè to vím,
ne, ne, ne, to nepovím!
Jakkoli se èervenám,
ráda slýchám, ráda mám,
pøedu-li, kdy milý chválí
pantoflíèky, outlé noky,
pak bìlounké mé punèoky;
a co dále - aè to vím,
ne, ne, ne, to nepovím!
XXVI.
Dìtská.
Povìz mi, holátko,
zlaté pacholátko,
u koho se rád chová?
U mého tatíèka,
dìláme koníèka,
houpity, houpity, hou.
Povìz mi, holátko,

zlaté pacholátko,
koho nejradi líbá?
Matinku, matinku,
má hladkou hubinku,
tatíèkova píchá.
Povìz mi, holátko,
zlaté pacholátko,
po kom se ti stýskává?
Po vás, má babièko,
hrutièku, jablíèko
v kapsáøi míváte,
pro mne je chováte.
XXVII.
Jarní.
(Nápìv: Pojï, pojï, pojï, jen mne vyprovoï!)
Aj, Aj, Aj na zahrádce máj!
Rozvilo se vonné kvítí,
po záhonku jen se svítí;
Aj, aj, aj na zahrádce máj!
Máj, máj, máj zelená se háj!
ptactvo libì prozpìvuje,
hnízdeèka si upravuje:
Máj, máj, máj zelená se háj!

Háj, háj, háj ve srdéèku ráj!
Natrhám já, milý rùe,
postelu ti jimi lùe:
Háj, háj, háj ve srdéèku ráj!
Ráj, ráj, ráj
z tvých mi oèí hraj!
Postel, milá, potmìchutí,
sladí bude oddechnutí:
Ráj, ráj, ráj
z tvých mi oèi hraj!
XXVIII.
Zimní.
Jak mi smutna pøichází
ta letoní zima,
jakoby se svìt zakalil
pøed oèima mýma.
Vecky cesty, chodníèky
snìhem zapadaly,
po kterých jsme jindy, milý!
spolu chodívali.
Vak je mi tak velijak,
vude mne to souí,
jedva e mi srdce z tìla
ven se nevytouí.

Je mi jako ptáèkovi,
co na poli sedá,
a na snìhu, uboátko,
zrníèka si hledá.
Hledá, hledá zrníèka,
ale nenachází:
tak mi také bez milého
zima ta prochází.
XXIX.
Neblahé sejití.
ala Zuzka u lesíèku,
jel tudy pán na koníèku:
vak to nebyl ádný pán,
ale byl to milý sám.
Zelenej se, rozmarýnko!
Rozvesel se, má panenko,
z vojny jede milý tvùj,
v òadra oèi nesklopuj.
Zelenej se na hrob kvítí,
srdce moje bolest cítí!
Tøi léta jsem èekala,
milého nedoèkala.
Cos tu, milá, dìlávala,
pro mne-li jsi plakávala?
e uvadnul z rùe kvìt,

po který mne tìil svìt.
Co jsem smutná dìlávala?
S vìtøíèkem jsem vzdychávala
a s rosièkou plakávala,
lásku jsem vyplakala,
jinému se dostala.
XXX.
Ptáèe.
Má zlatá matièko,
ach, povìzte mnì,
co to bez pøestání
pohrává ve mnì?
Hraje to, zpívá to,
chvilkami skáèe:
oè, e mám v srdéèku
zavøené ptáèe.
Klec máme na pùdì,
dojdìte pro ni;
vak my to ptaèátko
chytíme do ní.
Dáme je za okno,
musí nám zpívat,
kdy budem veèeøet,
kdy budem snídat.

XXXI.
Výmluva.
Èím je to, má dceruko, èím je to,
e má líèko zardìlé, tu hle to?
Mùj milý mì drát peøí uvidìl,
døímala jsem, kdo by se nestydìl?
Tím je to, má matièko, tím je to.
Èím to je, má dceruko, èím to je,
e se ti nezardìlo oboje?
Snad se mi nepodíval na obì?
Hodili jsme jenom oèkem po sobì,
tím to je, má matièko, tím to je.
XXXII.
Vávra
Bìí Vávra z Polièky,
nese v monì hrozníèky,
zpívá sobì cestièkou,
e má monu plnièkou.
Ale blízko u Brodu
zlou mìl chuïas pøíhodu:
vojáci ho potkali,
hrozníèky mu pobrali.
Bìí Vávra od Brodu,
pláèe pro svou nehodu,
naøíká si cestièkou,
e má monu prázdnièkou.

Vojáci ho potkali,
tuze ho litovati,
v pole zali, kde co nali,
do mony mu nandali.
Bìí Vávra hopky, hopky,
nese v monì kozí bobky;
zas si zpívá cestièkou,
e má monu plnièkou.
XXXIII.
Pomluva.
Pomluvo, ty pomluvo,
kdo tebe rozsívá,
e z malièkého tì zrnka
plné mìsto bývá?
Pomluvo, ty pomluvo,
pichlavé má listí!
ádný srp tì ani kosa
z pole nevyèistí.
Poslala mì pro okurky
k vám má panímáma:
eptali hned, e dobíhám
za tebou ji sama.
Cos, milý, mi daroval
átek, pentle k svátku:
Vak to nebylo zadarmo!

pravili u sládkù.
Kdy jsme ondyno na pouti
náhodou se seli:
také si hned povídali,
e jsme sobì øekli.
Tì se, milá! kdybys byla,
jak by oni chtìli:
Pomlouvaèi by o tobì
dávno onìmìli.
XXXIV.
Pomilování.
Na lávce nad potokem
loudila èerným okem:
Chlapèe mùj rozmilý,
nebuï tak zpozdilý,
pojï za mnou, dej mi ruku
nespadne do potoku.
Poslechni mojí rady,
pùjdeme do zahrady;
malièká zahrádka,
rostou v ní jablátka, já ti je, mùj milý dám,
protoe ráda tì mám.
Co pak tì polekalo,
vdy tu nic nevolalo:
chlapèe mùj, neboj se,
jen ke mnì pøipoj se,

holoubek na stromu spí,
mìsíc ho ze sna budí.
Mìsíèek, hvìzdy taky
tratí se mezi mraky:
holeèku, dobrou noc,
není ádná pomoc,
nastává k rozchodu èas,
ach, kdy se sejdeme zas!
XXXV.
Mocnost oèí.
Díval bych se celý den,
kdy má milá pøede len:
Kolo, péra jako vítr lítají,
a po niti oèka se sklouzají.
Jestlie ty oèi
na cívku zaskoèí,
v niti se zamotají:
co jí to pøedení
jako mnì mylení
nehezky zmodrchají.

XXXVI.
Kytièky.
Bude-li mne vdovec
s tou láskou pokouet,
mám pro nìj kytièku,
mùe si pøivonìt,
z bodláèí a ze íhavky:
Vdoveèku, pøivoò si,
na milou zpomeò si.
Bude-li mládenec
chtít si mì namlouvat,
mám pro nìj kytièku,
tu mu chci darovat,
z karafiátù a rùièek:
Dej si ji, mùj milý,
za klobouèek.
XXXVII.
Stateèný jonák.
Nejèko mám enicha
matko, na mou milou!
Jak se ho dotknete,
hned z nìho jiskry jdou.
Pøijde do hospody,
vecko ustupuje,
jakou on zazpívá,

ta se hned tancuje.
Kadý mu v hospodì
taky mnì pøipíjí,
sic ho ven vyhodí,
kdo se mu nelíbí.
XXXVIII.
Svatební den.
(Dle povìsti národní.)
Sputìn most a otevøena
byla brána na Støele;
v bránì stojí panna krásná,
tváøièky má zardìlé.
Truchlivým okem pøijímá
dary v bránì na Støele,
je jí k svatbì pøináejí
poddaní a pøátelé.
Ludmila, dcera rytíøe
icha jest to nejmladí:
ó, vy libá ústa, pøál bych
blaenost vám nejsladí!
Mnoho darù se naneslo,
pøíze, medu, potravy:
el, e vecky svìta statky
jsou bez lásky otravy!

Ovèák jetì tu beránka
sloil pannì u nohou:
Pøijmi, panno, milostivì
tu obítku ubohou.
Panna. vdìènì ovèákovi
za beránka dìkuje,
a po mostì kdy odchází,
takto tie bìduje:
Mladý pastýøi, útulný,
jako jsou oveèky tvé!
astnìjí nade mne bude,
která tebe dostane.
Potom myslivec stateèný
k bránì krokem zamìøil:
K tvému veselí, ctná panno,.
tuto laò jsem zastøelil.
Panna zdvoøile myslivci
se za laòku dìkuje,
a po mostì kdy odchází,
takto tie bìduje:
varný lovèe! chtìla bych
se stavu svého odøíci,
jen kdybych pohladit smìla
snìdém tebe po líci.
Pak i rybák poctu nesa
k slièné pannì promluvil:
Nejlepí jsou tyto ze vech,
které dnes jsem nalovil.
Panna vlídnì rybáøovi

za ryby se dìkuje,
a po mostì kdy odchází,
takto tie bìduje:
Za vodou tam v tvé chaloupce,
modrooký rybáøi!
Dej ti Bùh, a se tvùj sòatek
lépe ne mùj podaøí.
Slunce zalo - slunce vylo,
a ne tíhlo k západu,
ve po vùli i bez vùle
odbylo se na hradu.
Skonèen prùvod, sluby v kapli,
i druièek zpívání;
skonèen pláè i hody skvostné,
i pøi hodech výskání.
Vùz a ètyøi konì vrané
na náhradí èekají,
v divokosti pánu svému
jedva-li co oddají.
Jitì enich usadil se
mladé paní po boku;
konì nazpìt k jeho sídlu
pádí v litém poskoku.
Sady, louky, køoví, pole
s obou stran se míhaly,
jezdci houfu svatebního
daleko zpìt zùstali.
A kdy na Kátovskou horu

vranci letí od boru,
jako v loe se svatební
kladlo slunce za horu.
Tam, kde nad skalami cesta
k srázu nahnutá bìí,
spøe plachá se náhle zpíná,
høívy husté vyjeí.
Mikem jak kdy blesk zasvítí
z chumle èerných oblakù,
cho s rytíøem, konì s vozem
padli vìèných do mrakù.
Ovèák zahlédnuv pøi stádì
jízdu hory na èele,
hùl upustil, v tváøi zblednul,
trnul celém po tìle.
Ryk a tøesk a rachot skály
slye dále v pasece
myslivec se onde pøihnal
udychtìný ku øece.
A rybáø, co blízko bøehu
k lovu síti hotovil,
dìsnì rukama nad tùní
rozpìnìnou zalomil.

XXXIX.
Pomoc pro náramnou lásku.
Ach, Hanièko, má perlièko
jediná! jediná!
Tys mì na smrt svojí krásou
ranila, ranila.
Jak mi nebe nad hlavou je
vysoko, vysoko,
tak tì chovám ve svém srdci
hluboko, hluboko.
Nic si z toho, mùj Jeníèku,
nedìlej, nedìlej,
zespod dírku do srdíèka
udìlej, udìlej.
Leím-li ti na dnì srdce
hlubokém, hlubokém,
zas mì vytrousí po svìtì
irokém, irokém.
XL.
Upraný.
Mùj synáèku, kde jsi byl?
Kdo tì tak neráznì zbil?,
Byl jsem mezi vlnaøi,
koiníky, smradaøi.

Ti mne vydìlávali,
tam ti nalapávali.
XLI.
Janek.
Jeli jsou silnicí
dva páni s dìvèicí,
ptali se Janka na robotì,
dobøe-li se tudy jde ke Lhotì?
Povìz nám, Janku ty,
pøijdem-li do Lhoty?
Kudy tam, kudy, Janku, kudy tam?Tudy tam, tudy, páni, tudy tam.
XLII.
Po práci.
Na poli, v zahradách
s pondìlka k nedìli
vecko jsme zaseli
vecko vysázeli:
Zlatý po záhonì
ovísek pro konì,
jeèmen a penici
pro dùm a pivnici;
pro nae enuky
hustý len u kopce;
rùe pro dìvèata,
a øedkev pro vdovce...

Jablonìk dvì kopì
pro hodné mládence;
ole a konopì
pro takáøe...
Vecko jsme zaseli,
vecko vysázeli:
Pán Bùh poehnání
práci té udìlí.
XLIII.
Poslední vùle.
Ach, ach, pane Janku,
v slovutném copánku!
A nìkdy umøete,
komu odkáete
tu pìknou oháòku?
Ten mùj panický cop
postavte mi na hrob,
a tam na mém hrobu
pro vìènou ozdobu
stojí jako ilboch.

XLIV.
Rozpaky.
Veselost mi v hlavì hraje,
srdce mi v tìle skáèe,
e mi poslala má milá
dva veliké koláèe.
Sním-li je, pøekoda na vìky jich,
a kdyby ztvrdnuly, byl by to høích
proèe, milý Vaku,
s chutí do nich!
XLV.
Èeský sedlák.
Ty, èeský sedláèku,
vychytralý ptáèku!
Po zpìvu, po peøí,
blázen kdo ti vìøí.
Sedlák jde z hospody,
cesta mu nestaèí;
kdy pøijde pøed pána,
co je hned jinaèí.
krabe se za uchem,
potírá si èelo,
jak by pùl duièky
z nìho vyletìlo.

Jemnost pan-tatínku!
Letos není loni já øku... toto vono...
bída nouzi honí.
pøed pánem stejská si,
za vraty vejská si, strèil urozenost
s rozumem do kapsy.
XLVI.
Krásná Kordula.
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?

Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
tváøe v roznícení,
muchomorka nic není;
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
bradu na tøi facky,

a nos sedmihradský;
tváøe v roznícení,
muchomorka nic není;
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
nehty podobné ku
pazourkùm z èesneku;
bradu na tøi facky,
a nos sedmihradský;
tváøe v roznícení,
muchomorka nic není;
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co pak jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá

krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
hedvábné ruèièky,
na nich bradavièky;
nehty podobné ku
pazourkùm z èesneku;
bradu na tøi facky,
a nos sedmihradský;
tváøe v roznícení,
muchomorka nic není;
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
Jakiv nikdo nemìl a nemá
krásnìjí panenku jako já;
ona má, ona má, ona má
noièky ze strunek,
dìlají klep, klep, klep;
hedvábné ruèièky,
na nich bradavièky;
nehty podobné ku
pazourkùm z èesneku;
bradu na tøi facky,
a nos sedmihradský;
tváøe v roznícení,

muchomorka nic není;
oèka popelavé,
trochu naøíkavé;
kudrnatou hlavièku
jako kapustièku;
pystíèky odulé
jako dvì cibule:
Co jí schází, co chybí
mé krásné Kordule?
XLVII.
Vrchní s Kozlova.
Pan vrchní z Kozlova
pøijel do Rousova
na køtiny ;
tu sobì namluvil
ctnou pannu Hejduli,
Nìmkyni.
On váí ètyry sta,
a panna nevìsta
liber pìt,
jakoby do vozu
padnul pod pavuzu
z rùe kvìt.
Co panna neváí,
zlatým se dováí
kamenem.
Hej, Kubo, Kubíku,

mìj se ke kozlíku,
posedem!
Ze vrat jsou vyjeli,
pole projídìli,
také les;
s kopce nejednoho
s nevìstou vrchního
Pán Bùh snes.
Pøi samém Kozlovu
bìí tam pøes vodu
silnice;
øeka je hluboká,
prudká a iroká Blatnice.
Ach bìda, na brodu
zlou mìli pøíhodu
zrovna dnes;
koèár se rozboøil
a panstvo vyloil
mìkce kdes.
Sedláci v pùlnoci
z tìké se roboty
vrátili;
z rákosí bahního
jsou pana vrchního
páèili.

Ctný Pane enichu,
kam jste dal nevìstu
co s vámi vèera jela?
Pøekoda na vìky!
padla mi do øeky,
ona mnì uplavala.
XLVIII.
Hubièka.
Hubièka, hubièka malièká lahùdka,
ale mnohem sladí
neli ta jahùdka.
Hubièka, hubièka na okamiknutí
jako dvou kvíteèkù
slaïounké dotknutí
Hubièky, hubièky
s milou si dáváme,
kdy spolu pod veèer
za domem stáváme.
Jednu pøi sejití,
a druhou s rozjitím,
vak to není mnoho ostatní mezi tím.

XLIX.
Odbytí.
lechtic.
Aj, dívèino, perlo drahá,
kde jsi se tu na vsi vzala,
koda je tu tebe.
Pro tebe je lepí cesta,
pojeï ty se mnou do mìsta,
bude mít pùl nebe.
Nebude tam nic dìlávat,
jen se obláèet, pohrávat,
k slubì rozkazovat;
první den v samém líbání,
druhý projde v objímání,
tøetí v namlouvání.
Dìvèe.
Aj, panáèku, odkude jste?
Za pùl nebe u vás v mìstì
já vám tu celé dám.
Zùstaòte vy u nás ve vsi,
je tu ivot mnohem lepí,
vaeho neádám.
Nebudete nic dìlávat,
na peci na louèi spávat,
pìknì vám ujde èas;
kdyby vás to netìilo,
vìdìla bych také dílo,
moh byste husy pást.

L.
Pøemýlení.
Èemu ta nae husièka
na jedné noze stává?
Ona to pøemejlí,
zamejlí, vymejlí,
odkud se bláto brává,
proè zelená je tráva.
Èemu ta nae Liduka
v noci po dvorku chodí?
Ona to pøemejlí,
zamejlí, vymejlí,
kde se to bejlí rodí,
co se pro lásku hodí.
LI.
Veselá jízda.
Jsem jonák z Javoøí,
mám dìvèe v Záhoøí,
do smutku, do pláèe
nikdy se mi nechce.
V celém ivobytí
jednou se mi chtìlo,
kdy dìvèe ani já
peníze nemìlo.
Prorokovala mnì

neboka babièka,
e mi oediví
pøed èasem hlavièka.
Hlavièka pøed èasem,
a brada po èase:
e jste uhodnula,
babièko, nezdá se.
Koho to vezete,
Matìjèku z Javoøí?
Jeïte polehouèku,
sic se vùz rozboøí.
Èerta vím, co vezu pùl pána, pùl bøicha,
jak ho naloili,
chrápe do koicha.
Ètyøi konì vrané,
mezi nimi voje ale co je po nich,.
nejsou, brachu, moje.
Ètyøi konì vrané,
to je jízda èistá!
Bláta po nápravy,
nemùeme s místa.

LII.
Vracování se od milé.
Co jest to vyspání slaïouèké,
co jest to vyspání sladké,
dìvèátku na ruce hlaïouèké,
dìvèátku na ruce hladké.
Jetì se nerozednívalo,
jetì se nerozednilo,
za tmy to ptaèátko zpívalo,
z osení vyletìlo.
Èemu ta rybièka malièká
nad vodu vyskakuje?
Dívá se, zdalie slunéèko
z hory ji vystupuje.
Kukala kukaèka v hájeèku,
má milá, do pìtice;
brzo nám pìt nedìl ubìhne,
poèkej jen na Letnice.
LIII.
Zruení slibu.
U kaplièky stává,
bez slzí plakává,
a srdce bolet musí:
Ach, kdo té lásku sliby zruí,

bìda, bìda, bìda jeho dui!
Kdo je ta dívèina,
jaká to bylina
smysly jí pomámila?
Nìkdy to dìvèátko slièné bylo,
hoøe mu srdéèko vymoøilo.
LIV.
Zrùst.
Marné si dìlá mylénky,
dcero, na Jeníèka;
vak on si tì ztìka vezme,
jsi pro nìj malièká.
O velkost se nestarejte,
má zlatá matièko!
Ji jsem mu za rok dorostla
hlavou po srdíèko.
A jen trochu-li se vypnu
u nohou na pièky,
také snadòounko vysáhnu
k nìmu pro hubièky.

LV.
Zmizelá radost.
Proè jsi doubravo, za jitra
mlhou erou se odìla?
Bývalá ty má radosti.
kam jsi ty se podìla?
Zdali k zemi padi, dává
krásu jarním poupatùm?
Aneb k nebi vystoupivi,
barvu letním oblakùm?
Není, není mezi kvítím,
ani mezi hvìzdami:
vìtrové ji odvanuli,
odplynula s øekami.
LVI.
Kalendár a ne farár.
(Po slovensku.)
Synu milý, bodaj zváal,
èo pan farár dnìska kázal!
Kázal: Pomni èloveèe,
na smr, neli pritìèe,
ver ta tvoja mlados
skoro utìèe.
Ej, èo já dbám na farára,
já sa trímám kalendára:

Napred máme masopuost,
potom teprv prijde puost,
na memento mori
eèe èasu dost!
LVII.
Popìvky.
Pozdní litování.
Kdy jsem já slouila v pivovaøe,
mìla jsem milého z kanceláøe;
teta mne trápila,
dnem i nocí souila,
bych jí ho pøepustila,
ach, co jsem uèinila!
Co je víc.
Kdy mne nechce, co je víc!
Nedìlám si z toho nic.
Vak pro tebe oèi moje
hoøem nerozplynou;
vylezu si na kopeèek,
vyhlídnu si jinou.
Pravá veselost.
Mívali jsme kabáty, èert je vzal,
a halenu propijeme, pùjdem dál.Pøipijme si, sedláèkové, na zdraví,
sic nás o tu halenu èert pøipraví.

Vnouèata k dìdeèkovi.
Staøièký dìdeèku ná,
edivou hlavièku má!
Jíní ti vyráí
na bradì, na tváøi,
pojï s námi, u rybníèku
ohøej se na sluníèku.
Pøípovìï.
Bylo to s veèera na nedìli,
pustil jsem koníèky po jeteli;
koníèky v jeteli modré oèi spíte-li?
Co jste mnì slíbily u lesíèku,
ji si jdu k vám pro to pøi mìsíèku.
Zvìøina.
Potkal jsem myslivce Ferinu,
odvádìl do zámku zvìøinu;
dvì veverky, hlavy ptaèí,
z vaku mu koukalo hnízdo straèí.
Kratièká modlitba.
Pane Boe, zachovej
nae oseníèko;
ke ni hojné poehnej
zlaté obilíèko;

pøed zlobou nám ostøíhej
i pøed ohnìm støechy;
k dlouhým vìkùm dochovej
vecky vìrné Èechy!

