ANTHOLOGIA
Z POETICKEJ LITERATÚRY NEMECKEJ.

SOSTAVIL A POSLOVENČIL

F. O.

MATZENAUER-BEŇOVSKÝ.

VO VIEDNI 1890.

Tlačou Mechitharistskei kníhtlačiarne.

—

Nákladom vlastním.

SLOVENSKEJ OMLADINE
A

SPÄN1L0MYSELNÝM DCÉRAM NÁRODA
VENUJE

VYDAVATEĽ.

I.

Stará doba a stredovek.
Od r, 800—1600.

I. Z

básne: „Heliand“.
(Okolo r. 830.)

1.

Z

úvodu.

dobe tej doprial darca dobrého
rímskym rekom rozsiahlu ríšu,
sosilnil srdcia zbrojnošom silným,
v moci že mnohé národy mali.
Z rímskeho hradu riadili ríše
venčané hlavy. Vodcovia vládli
v krajoch jích krutí, kraľujúc všade.

Judskom v Jeruzaléme nevládnul jednak

ľúbosti ľudu Herodes ľutý;
zvôľa cára zvolila zvanca,
zvôľa pána premocného pánov,
z

bár nebol rovný Israelu rodom,
cudzí dľa pôvodu jim a dľa citu;
rozkaz z Rímu mu udelil ríšu,

by si podmanil pokolenia pánske,
potomkov bodrých Israela bedier,
stánky slávne, ktoré on súdil,
majúci moc tú z milosti cudzej.

2. Poklona pastvrov.
ý

vešť tú zvedeli v svete sa mnohí,
Prví pastýri pri stádach v poli.
í
' strežúci kone a kravy. Tí stieny
nočné sa naraz trhať na nebi
zreli a mrákavy mohutné miznúť,
blažené blesky svetla Božieho
priestorom prúdiť v prameňoch pestrých.
stráchajúc strážcov. Strnuli mužia
v smelosti svojej, vidiac svätého
božieho posla ponáhľať k pastve,
ktorý jim kázal: „Nebojte krivdy
pre seba z prúdov svetla sa prajných;
zvestujem zvesť vám radostnú zvláštne,
želanú dávno a žiadanú žiaľno:
Narodil Kristus tejto sa noci,
blažený syn to božského Otca,
v Dávida hrade panovník dobrý.
Radujte z toho ľudské sa rody.
národy všetky. Nájdete v hrade
betlémskom mocných najmocnejšieho.
Poznáte poslaného z podania môjho:
v jasľách leží to dieťatko jasné,
bár kráľ neba a národov zemských,
vládca všetkého veľký a vzácny.“
,

Mluviac takto andelov množstvo
k prvému prišlo v prôvode slávnom,
vojsko veselé z nebeských vlastí,
pejúce žalmy Pánovi živých,
slyuúce slasťou nadzemskej slávy,
a v spevoch spiechajúce k oblakom zpiatky.
Pastýri počuli audelov piesne,
Otca všemocného odvekú chválu.
„Sláva“, tak pieseň pravila, „Pánu
v naj vyššej ríši nesmiernych nebies,
pokoj tiež pokorným pokoleniam ľudu,
ktoré sa kajúcne pred Bohom koria
so srdcom čistým.“ Srozumeli starci,
čo j im tá nebeská novina nesie.
Bežali nocou k betlémskym bránam:
žiadali veľmi Krista si videť
zjaveného. Andel zreteľné znaky
k poznaniu podal, nepochybné, pravé,
minúť nemohli dietka milosti.
I naj šli naraz národov nádej,
chválili Pána, hlásajúc pravdu,
zjavenú Bohom v hrade betlémskom,
povedajúc všetkým príhodu v poli,
zjav ten slavný spevákov svätých.

Podržala zprávy v pamäti panna,
v srdci si matka, čo mužovia mluvili.
Chovala v bázni báj očná Božej
matka milostná mocnára ľudstva,
dieťatko sväté. Starci sa sriekli
dna už osmého, mužovia mnohí
v pokornej mysli s pannou prekrásnou
svetlom že sveta zvať budú dieťa. —

II. Z Otfrídovej básne: „Kríst“.
(Okolo r. 865.1

Pokúšanie.
Nebeským duchom svojím

hnaný
Kríst oddialil sa v púšte strany,
by pôstom telo svoje kajal,
stošesťdesiafkráf krm si ujal.
Tak štyrikrát cez deň sa postil,
až v útrobách sa hlad rozhostil.
Das starý svetom širým plihal,
a na Bohsyna iste číhal.
Natoľko v ňom už pýcha vzniká,
že sám sa drží za vrátnika,
nímž ktorákoľvek brána sveta
je zaujatá a zavretá,
a žiadnych dvier sa neukáže,
kde nestály by'jeho stráže;

len tým otvára svoje vráta.
jíchž rozhodne sa svojich ráta.
Odkedy medzi prvý pár
lžou svojou nasial hriech a svár
a v svoje tenatá jich Indii.
kým z raja von jich nevypudil:
kde zbadá, že muž v múdrosti
premahá pekla zlobu, Isti,
hneď odhodlá sa v krivej rade
a osidlá mu špatné klade.
Tak chcel i Pána zamotať
a do väzieb ho pekla vziať;
no neznal zkadiaľ mu pristúpiť
a čím pre seba ho zakúpiť.
„Jak dostal taký muž sa v svet
a zkadiaľ jeho naúk vzlet,
že celá zem mu slávou jása?“ —
To trápievalo zavše dasa.
Tým ťažšie mu to vždy padalo,
ho spravodlivých v svete málo.
Jak môže byť ten jediný
tak čistý, skvelý, bez viny,
tak dokonalý, bez úkladu,
tak vznešený a prostý pádu,
tak veľký v slove, v učení.

tak stály vždy a nezmenný?
To neznal diabol pochopiť
z koho sa mohol narodiť ;
kde v prostred všetkej sveta zlosti
sa toľko vzalo šľachetnosti
a čnosti vzácnej. Jeho mať

znal predsa jaksi vypátrať;
no zvedeť nijak nemohol.
kto tomu synu otcom bol.
Že sa ho prenáramne bál
a všade za ním špehoval,

po mnohom premýšľaní vtody
to domnenie mu na um vzchodí:

to suad
viedol ľudí toľkokrát

„Či nieje toho syn
čo

už do samoty v pustiue,
hy shížili mu jedine?
Čo tu jich vedel ošatriť
a krmom s neba opatriť,
a buct si púšť jak široká,
jich živil z roka do roka?
I synu treba pokrmu;
hlad dávno ničí sily mu,
nuž nový príklad uechže zas
dá Otec lásky v tento čas.
Ba skoro bych bol v donmení —
lež neverím, •— že stiesnený
ten muž, ked by ho hlad nepálil,
by ešte milosť Otca chválil!“
Pristúpäc s smiechom doloží
„Ak si ty azda syn Boží.
sprav, nech tie kusy kamenia
tu na chleby sa premenia!“
Povážte len, čo diabol spriadal,
a čo s tým pokúšaním žiadal.
Oo núkal Kristu Pánu chleba?
Ved nikdy nebol chlieb mu treba!
Nám však je núdza v podiel’ daná
a súži nocou nás do rána.
Že trpí núdzu Pán, sa nazdal,
nuž vravel: „Chleby učiň zo skál!“
Z postenia možno sledovať,
že telo pocíti raz hlad.
a toto das chcel využiť,
by zvedel, kto Kríst môže byť.
No vravel Pán: „Tak písmo die:
nie iba v chlebe pokrm je,

a z telesného prebytku

neberie človek úžitku.
Viac osohu mu pokrm dá,
jenž v slovách Božích pôvod má,
a v reči, ktorá povedaná
je ňsty Boha, ústy Pána!“
Včuľ schytí das a nesie ho
na strechu hradu Božieho,
a ked sa tam už nachádza,
lichým ho slovom navádza:

„Spusť ztade dolu sa na zem,
hľa sladké vzduchy vejú sem;
syn Boží nech sa nič nebojí,
ved napísané o ňom stojí:
Andelia nad ním stráž majú
a upadnúť mu nedajú,
ba snášať budú starosť stálu,
že noha neudrie o skalu!“

Nuž znamenajte srayseľ pravý
tej reči, čo tu diabol vraví;
on mieni; ked si Boží syn,
vznes nebeských sa do výšin,
a posad na trón sa Boží,
tak svet sa rád ti podloží.
Zas Kristus: „V písme stojí to:
Nezkúšaj Boha svojeho!
Ved bych sa mohol spustiť tu:
nač zkňšať Božiu dobrotu?
A pred tebou sa vzduchom niesť
zbytočnosť iste veľká jest!“
V tom zchytil das ho v zvoli svej
na vrchol hory vysokej,
a ukázal so strmej výše
mu všetky tohto sveta ríše.

Tých krajín bohatstvo a sláva
už dávno srdce mu zabáva
a k marným činom ho zavádza;
to vše mu na um včuľ prichádza.
,.Na túto sveta slávu hľad!
To všetko pod moc chcem ti dať
ak moju žiadosť teraz zplníš
a predo mnou kolená skloníš!“
Odpovie Kristus ešte raz,
bár hoden toho nenie das:
„Ustúp ošklivče, tvár odvráť,
bo nechcem s tebou reči mať!
Písané stojí, jako vieš,
len Bohu klaňať sa budeš,
jedine Jeho všetka sláva,
len Jemu svet sa v podnož dáva!“
I zmiznul diabol; s neba sišli
andelia, Pánu v pomoc prišli,
bo nad ním jednak stále dbali
bez ochrany ho nenechali.
Das nemohol ho v mysli zklátiť
nie k svojej čiernej službe zvrátiť,
andelia vdačne slúža mu.

vzdávajú kľačiac poklonu.
A toho Boh nám núdznym dal.
by osoh z toho každý vzal,
by milosť jeho neskonalá
pred všetkým zlým nás ostrihala.
My s veselým sme srdcom stále
hotoví k Boha nášho chvále,
bo vieme, čo nás trápilo,
a čo zas osvobodilo.

III. Z „piesne o Nibelungoch“
(Okolo r. 1200.)

1.

dobrodružstvo.
0 Nibelungoch.

áj mnohá z dávnych vekov nám divnú hlása zvesť
o činoch slávnych rekov, čo vše museli niesť;
o skvostných hodovaniach, o žiaľoch a o plači,
o chvalných bojovaniach, nuž čudujte sa poslucháči.
V Burgundskom kraji kvitnul raz všetkých devíc kvet,
že krajšej azda neznal, od kedy stojí, svet;
Krimhild jej holo méuo a Čistá j ako hlať,
niejedon pán udatný svoj život za ňu musel dať.

Tria králi nad ňou dbali, šľachetní, bohatí,
to Gunther bol i Gérnôt, vždy na slovo vzatí,
a Giselhér tiež mladý, bojovník vyberaný;
že bola jejich sestrou: ju chrániť museli tí páni.

Jích mať, kráľovnú Ute, chýr prebohatou zval,
to dedictvo pán Dankrat, jích otec zanechal,
do svojho žitia skonu muž veľmi mocný bol,
no i v mladosti svojej cti veľkej mnoho nabudol.
To boli vzácni páni, vo mravoch ušľachtilí,
víťazi nepremožní, bujarej plní sily,
Burgunäom j ej ich domov národy volaly,
no neskôr v kraji Hunnov tiež slavné skutky konali.
Vo Vormsi, meste rýnskom, tam bol jích sily stán,
jim slúžil v onej zemi udatný mnohý pán,
vo pôtkach chvalných nesúc česť, silu, život v dar,

kým žiaľno nezhynuli pre šľachetných dvoch pani svár.

Tak javia sa nám páni, sťa všetkých kniežat skvost,
tak javia i poddaní, pre svoju udatnosť,
po všetkých krajoch známi i radi videní,
šľachetní nielen v činoch, lež i po svojom zrodení.
Tu z Tronje je pán Hagen i s bratom svojim hned,
a rýchly víťaz Dankvart, pán Ortevín tiež z Mét,
a markhrábät tiež dvoj o, pán Gér a Ekkevart,
z Alzeiu k tomu Volker, čo v pôtke nerozumie žart.
Kuchynský správca Rumolt, tiež ritýr vyberaný,
Sindolt a Hunolt oba, tí boli znamenaní,
by nad slušnosťou dbali u dvoru kráľov priam,
a s nimi ešte mnohí, jíchž ména ani nepoznám.
Maršalkom bol pán Dankvart a jeho bratov syn
bol zase postoluíkom, to z Mét pán Ortevín,
Sindolt bol pohárníkom a zaslúžil tú česť,
Hunolt zas komorníkom: tí znali v poriadku vše viesť!

No o cti toho dvoru a jeho držaní,
o turnajoch a pôtkach, hlučnom šermovaní,
o Činoch všetkých rekov, čo tam prebývali,

nik dosť vám riecť nemôže, bár by ste koľko cúvali.
V tých okolnosťach slavných raz
že sokola šumného, bujného
dva orli jej ho zbili: to bol
že v svete snáď väčšieho od

Krimhild snívaia,
chovala;

jej veľký žiaľ.
nepamäti nik nemal.

I sverila sen divný hned Ute kráľovnej,
tá nevedela ináč vyložiť smyseľ jej:
„Ten sokol, jehož chováš, to šľachetný je muž,
nech Boh ho tebe chráni, bo skoro oželieš ho už i :í
„Čo vravíte o muži mne matko milená!
Bez lásky mužskej zavše sa zaobídem ja!
V panenskej kráse zostať chcem jako včuľ i diaľ.
by z ľúbosti nepovstal mi nikdy jakýkoľvek žiaľ.“

„Nesľubuj to tak isto!“ jej matka na to die,
„kto hľadá pravé šťastie, dosť skoro o tom zvie,
že s choťom len ho nájde! Ty krásnou budeš zvať
sa tiež, ak šľachetného ti manžela Boh ráči dať!“

„Šetrite reč“, zas ona, „6 pani milená;
na mnohých ženách jasno to vyzkúsiť sa dá,
že láska v každej dobe donáša ťažký bôľ;
ja nenávidím obe, by žiadon žiaľ ma nestihol!“
Krimhild tak odsiídila úplne lásky žiar,
a v pokoji užila života slastnú jar,
nik pochľúbiť sa nesmel, že prehovoril s ňou,
až predsa jedon dospel, jejž oblažila milosťou.

To bol ten istý sokol, o ňomž si prisnila,
a čo jej mať veštila. Ej či sa pomstila
na najbližších pokrevných, že ho zavraždili;
nre smrť jednoho mnohí moc trpkostí zakúsili!

2.

dobrodružstvo.

Jako bol Sigfríd vychovaný.
Tým časom v Nizozemsku syn kráľov prebýval,
pán Žigmond mu bol otcom, za mať Síglindu mal,
vo hrade prebohatom, jenž chýrom nemalý
stál dole popri Eýue a Sauteu ho nazývali.
— ten víťaz jediný
Sigfríd, — to méno jemu,
pokoril svojím mečom premnohé krajiny,
vo svojho tela sile pochodil šíry svet,
no v Bm gundskom až kraj i. tam našiel slávy svoj ej kvet.

A dávno uežli ešte dovŕšil mužský vek,
už toľko divov tvoril rúk silou rýchly rek,
že jeho slávu všade, po všetkých vlasťach pejú,
no celkom ju vyčerpať, tak pevci nikdy nedospejú;

Tiež rozprávať by dalo sa podivného dosti
o Sigfrídovi z šťastných dôb útlejšej mladosti:
jak čestne sa vždy choval, jak riastlo jeho telo,
že mnohé srdce devy najkrajšej za ním zahorelo.

Tak na výchovu dbali rodičia zavše dosť,
no Sigfríd z vlastnej vôle tiež obľúbil si cnosť,
a ňou krajinu rodnú tak skvele ozdobil,
ked vo všetkých sa veciach po svete chýrnym urobil.
Sťa dietku bez dozoru mu jazdiť nedali,
o skvostný odev otec i mať sa starali,
výchovu viedli mužia, mudrci vybraní,
no z toho osoh ťažiť raz musel kraj i občani.

Tak prišiel do tých rokov, že svoju silu znal.
i dali zbraň mu, všetko, Čo len potreboval;
vo svojej mysli pásol za devou nejednou,
a z tých horela mnohá ku nemu láskou nevšednou.
Po svojom vtody Idásať dal Žigmoud okolí.
že k radovánkam slavným on vdačue privolí;
ten chýr po krajoch cudzích sťa víchru let sa hral,
bo kráľpre hosťov,známych,mocrúcha,koní schystať dal.
Kde

O

jednom len znali, že bude ritýrom,
šľachetnej krve dietku a v rodine s dvorom:
to k slávnosti tej vzácnej zaraz povolali,
a na bok meč mu britký sťa kráľa synu pripáli.
o

hrách a pôtkach divy sa dajú povedať,
čo Žigmoud so Siglindou tam dali prevádzať,
ho ruka j ej ich dary bohato delila,
a preto množstvo cudzích zo všeho sveta zvábila.

Štýrsto pauošov mladých obliekli do rúcha
i s kráľa synom. Mnohá prekrásna mladucha
dychtivo prizerala sa ušľachtilým hrám,
apaniemuožstvo drahých vložily šperkov v zlato priam,

tie s lemovaním pevno na rúcha prišily
víťazom mladým; tým sa nemálo pýšili.
Kráľ stolcov hosťom schystať dal počet nemalý,
a tak o zvrate slnka sa slávnosti tie počaly.
Do bohochrámu chvátal muž mnohý bohatý

mnohý vzácny ritýr. Dobre činili tí,
že mladým tak slúžili, jak j im sa raz dialo:
to činilo j im radosť a oko nad tým zjasalo.
i

Mšn svätú slúžiť dali ku väčšej Boha cti,
a ľudia sa tiskali k nej zo zvedavosti,

ked spôsobom tak slavným ritýrmi zostali
šuhajci z rodov čestných, jak nikdy si nesnívali!

Po tom s radosťou speli ku koňom sedlaným
a dvor Žigmondov zhučal bojom nevídaným,
až od ozonu ztriasal sa hrad i s dvoranou,
bo všade ľud zajásal nad čatou mladou, vybranou.
Vo mládeži i v starších vzňal bojovný sa ruch,
od zlámaných od porísk všestranne zprašťal vzduch;
oštepov kusy kryly až po palotu zem,
a s nadšením patrily v to panie a tiež celý snem.

Kráľ potom kázal prestať; odviedli kone preč,
hej, včuľ len bolo badať, jaká to bola seč!
Zlámané štíty, množstvá klenotov zem kryly,
čo z broní vypadaly — tak sa tí statne borili!

Hosťov odprevadili kam velel hostiteľ,
kde vzácnymi pokrytý stôl pokrmy sa skvel,
a najlepšieho vína sa hojnosť perlila,
pre priateľov i známych to bola pocta premilá.

Bár zábavy dosť bolo preš celý tento deň,
i v noci hudci, pevci preč zaháňali sen,
bo za tú prácu toľkú dostali odmenu,
že dlho potom svetom hlásali vdaku plameňmi.
I krajinou a hradmi obdaril syna kráľ,
jak o sebe podobne z dôb mladších pamätal,
ba jeho spoludruhov tak vyznačil tiež dary,
že pamäť toho v mysli jich žiadoa osňd už nezmarí.
Do siedmeho dňa zavše boly hodovania,
bo starého sa Síglind držala podania.,

pre dobro syna zlato nikdy nesporila,
by obľúbeným v ľudu ho skrze to učiuila.
No darmo muža hľadal bys tu chudobného
bo šatstvom, koňmi hojno obkládli mnohého;

tak dávali, jak čoby už zajtrá mreť mali,
a iste si žobráci žeň tolikú neňfali.
A tak i táto sláva svoj konec vzala zas.
Od pánov v kraji často čuť bolo od tých čias,
že žiadali by veľmi, by zajal Sigfríd trón,
no nikdy ani slyšať dač podobného nechcel on.

Kým ešte matka žila a otec Žigmond s ňou,
nebažil čestný Sigfríd za žiadnou korunou;
len proti surovosti a moci bojovať
chcel slavný víťaz, ríšu ak malby dakto napádať.
A v

tom mal pravdu. Zriedka, odkedy prijal zbroj,
sa v pokoji nachádzal, bo složil šišak svoj.
Len v dobrých bojoch trval ten silný, slavný rek,
že jeho chválu hlásať má celý svet i každý vek!
*

16.

dobrodružstvo.

Jak Sigfrída zavraždili.
Tak Gunther kráľ i Hagen, rekovia silní tí,
navrhli v svojej zášti poľovku v jedličí.
Raz s oštepy silnými sa chceli zabaviť,
mädvedov, turov strieľať, i veprov: čo môž’krajšie byť?

I

nimi vo svojej hcdrosti.
Ta pokrmov j im viezli po predu v hojnosti.
Že život svoj utratil pri žriedle studenom,
v tom mala Bruuhild účasť, choť Gnntherova sHagenom.

SigfrícI mal ísť

s

Náš smelý víťaz pošiel sa s choťou rozlúčiť,
vše bolo prichystané, i kone. brou a štít
pre neho i pre druhov: lov tiahnuť sa mal v diaľ;
vKrimhildy srdci povstal náramný z toho strach a žiaľ.

I bozkal svojej vernej ústička červené;
„Boh daj nám, choti drahá, zas šťastné shľadanie;
chráň očká krásne, neplač, lež hľad sa zabaviť
a Čas si zkrátiť; zavše pri tebe len nemôžem byť!“
V tom napadla jej povesť, sdelená Hageuu,
no nesmela vyjaviť, čo práve trápi ju:
nuž v nárek sa pustila králevna unylá,
jak mnohá slza líčkom sa švárnym teraz lúdila!

Tak manžela prosila: „Dnes nechodte na lov,
bo mala sen som strašný, jak ľutých od veprov
ste sledovaný klesol na zem zkrvaveuú:
že pohon ten ir.a desí, má iste svoju príčinu.

Bo veľmi sa obávam pred zradou všelikom

tu mnohí zlosťou pasú za Vami velikou,
Vás v záhubu by priviesť jích podlá mohla zášť,

ach.zostaňtednes pri mne,o toVás snažne prosím zvlášť! “
,.No, drahá choti, v krátkej sa dobe vrátim zpäť,
neznám, ktoby ma zmárniť, bo zničiť mohol chceť.
Priatelia tvoji všetci ma milujú a ctia,
a neviem, začo krivdu by zaslúžil som takú ja.“

„A predsa, Sigfríd drahý, sa zrada môže sta,“
Mne snívalo sa v noci zas strašne druhýkrát,
jak hory dve sa zrúťac Vás celkom zakryly:
ach. neopusťte v žiali ma dnes, manželu premilý!“

I objal ženu krásnu ramenom silným

svým,

a v bozkoch vrúcnych smutne sa rozžehuala s ním.
no žatým s družstvom vyjel, už neváhajúc veľa,
lež bohužiaľ, choť,, viacej s ním za živa sa neuzrela.
Do tmavej hory vjeli k honbe ušľachtilej.
z ritýrov mnohý vdačne bral činnú účasť v nej,
ved poľoval i Sigfríd a pri ňom Guuther kráľ,
no Giselher a Gemôt si radnej doma spočíval.

Kôň mnohý obťažený pred nimi šiel za Rýn,
pre vzácnych lovcov nesúc na dostač potravín
i mäso, ryby smačné, mnohého spôsobu,
jak bohatý kráľ máva na cestách toho potrebu.

Pred horou uložili na zelený sa dru
tí lovci smeli, blízo pri pyrťach kancov, sŕn,
tu chceli pohon začať na šírej lúčine,
tu pripojil sa Sigfríd ku kráľu a všej družine.

Hned pohoniči všade húšť lesnú obstali;
i zpýtal sa tu Sigfríd, náš víťaz uznalý:
„Kto napraví nás v hone na cesty zverov dnes,
kto najlepšie zo všetkých zná celý, neprehliadny les ?“
„Ved sa my podelíme,“ na toto Hagen die,
„skôr než sa rozchodíme v neschodné búšte tie;
tak dokáže sa zrejmo, kto v lovení sa zná,

a komu najviac praje z pomedzi všetkých Šťastena.
Psov, tak i pohoničov si rozdelíme hned,
a potom pôjde každý, kam sa mu bude chceť;
kto najviac zvere zkolí, ohdrží kráľa vdak!“
A na to nebavili sa lovci viacej ani mak.

Pán Sigfríd ale pravil: „Nač mi je mnoho psov?
Mne jednoho len dajte, no z lepších kopovov,
stopy zvere snadno vysliediť trafí už,
tak bude žatva hojná!“ To dial Krimhildin muž.

čo

Na to poľovník starý priviedol jemu psa
a doprevadil skoro ho k miestu do lesa,
kde toľko zvere holo až na podivenie;
hej strieľali tu s chuťou, jak dobrých lovcov spôsob je!

vyduril z húšte, to pobil hrdinský
pán Sigfríd vlastnou rukou, víťaz nizozemský.
Kôň jeho s vetrom behal, že nič neušlo mu,
a kráľov vdak už patril ak iste lovcu silnému.

Čo pes

I nebol, ktohy rovnal sa pružnosťou mu síl.
' Zo zvierat prvé, ktoré do smrti tuná zbil,
bol silný veprík; jeho usmrtil lovca hnev.
Hned nato zase nadšiel mu v ranu nemotorný lev.

Ked toho kopov vyhnal, už naňho strelil smele,
no z kuše šípom ostrým, jenž končiar mal z ocele;
lev po výstreľu sotva tri ešte spravil skoky,
no chvála lovca znela na všetky hory hustej boky.

Za tým zas los a byvol pod zbraň mu dostali sa,
zas potom štyroch turov zbil, krutého tiež rysa.
Tak lietal jeho koník, nič nemohlo mu uisť,
i jeleňov a laní mu veľké množstvo padlo v korisf.
Zas velikého kanca pes vyhnal z húšte von,

ten dal sa v útek; ej no, však nastal za ním hon!
Hned nad skočil mu Sigfríd do cesty, statný rek,
no kanec proti lovcu včuľ obrátil svoj celý vztek.
Muž Krimhildin však mečom zver rozbesnenú zklal,
to druhý lovec sotya by spraviť smelosť mal.
A ked ho zkolil, zajať už velel kopova:
hej, zjavila sa korisť Burgundom teraz všaková!

I ostatní sa lovci už svolávali v šík.
ach, bol to od psov, ľudí lom ukrutný a krik,
že, pahorky a lesy zhučaly ozonom:
ved dvadsaťštyroch mali psov vypustených v hone tom!
Premnoho zvere rôznej tu bolo pobitej:
uiejedon lovec úfal, že vdaky kráľovej
sa účastným snad stane; lež nemal úfnosti,
jak snášať započali sem Sigfridove koristi.
Už pohon bol u konca, lež celkom ešte nie.
Čo k salašu spiechali,

tí niesli rozličné

všelikých zvierat kože, a hojnosť zveriny;
hej čo tam navláčili pred kráľa sluhov v kuchyni!

Kráľ teraz dal oznámiť už lovcom vznešeným,
že čas je k jiedlu; jedným na to zatrúbením
sa dozvedela všetka ta vzácna spoločnosť,
že kráľ v salaši čaká a vítaný mu každý hosť.
Die nato jedou z lovcov Sigírídu; „Ja som čul
znak trúbou daný, by sa už shromaždili včuľ
ku odpočinku všetci: dám i ja odvetu?“
Hej, či sa ozývaly zo všetkých bokov trúby tu!

I Sigfríd na to velel: Dosť polovačky dnes!
Hned na to spolu s druhy už opúšťali les.
Lež krikom svojim ešte zver strašnú vyhnali:
mädveda divokého, no die náš víťaz uznalý:
„Tým spoločnosti spravím nemalú radosť ja!
Hľa jaký pekný mädved: vypusťte že mi psa!
Ten maco musí s nami až pekne pred salaš;
bo čoby j ako bežal, na každý pád on bude náš.“

Psa vypustili snadno, hned mädved utekal,
že koňmo ho zastihne, pán Sigfríd sa nazdal;
no mädved do výmola mu sbehnul, s koňom ta
ho sledovať nemožno, už voľným mädved držal sa.

Však skočil s koňa víťaz, tak za ním utekal;
dosť macík vopred pádil, no dohonil ho kráľ,
do holých rúk ho chytil a tak bez všetkej rany
bol mädved v krátkej dobe už chytený a po viazaný.

Hrýzť lebo škrabať stvora ozrutná nemohla,
pán priviazal ju k sedlu a spiechal k druhým; hľa,
tak vystrojený Sigfríd dostavil sa ku stánom,
zábavu nečakanú tu prinášajúc smelým pánom.

Hej, či bol krásny Sigfríd, ked vyšel s družinou,
s kopijou silnou v ruke, dlhou, nemotornou!
Broň siahala mu jasná až dole po ostrohu,
a s červeného zlata on zvykol trúbievať na rohu.
O

krajšom rúchu k lovu som nikdy nepočul.
Z čierneho súkna kabát mal oblečený včuľ,
na hlave hrdý klobúk a veru sobolový,
bohaté pasománe túl zdobily mu z brusu nový.

Po vrchu obtiahnutý bol grznom pardala
skrz vôňu; kuša silná v nike spočívala,
k j ej ž natiahnutiu páka bývala potrebná,
no ľahko ju natiahla vždy ruka jeho ohebná.

Ostatní odev celý, od hlavy do päty,
bol z kože rysa. všade súc pekne strakatý,
a v jasných grznách mnohá, prišitá do kola,
z rydzého zlata tkaná, prekrásna porta tiež bola.
Po boku mal Balmungen, meč divný, široký,
- pred uimž nič neobstálo, ostrý na dva boky,
čo šišak jako drevo ľahúčko rozštiepil:
ej či ho smelý víťaz rád mal a nado všetko ctil!
A ked už všetko zjaviť povinnosť káže mi:
lučište vzácne plné bývalo šípami,
jenž zlaté malý sáry a končiar jako dlaň,
ten koho jednúc trafil, nebolo viacej treba naň.

Tak vyjel statný víťaz zo tmavej sihliny.
Ked zpatrili ho ľudia z Gunthrovej družiny,
hned v ústrety mu vyšli, by koňa držali,
no vidiac macka pojal strach všetkých zaraz nemalý.

Sostúpäc s koňa zvem hned popustil provazy
z nôh tak. i z tlamy, kopa psov doňho hued vyrazí,
zvíjajúc hlasno; mädved uteká do lesa.
a celý pohon s krikom ohromným za ním berie sa.
Od

ľaku vbehol mädved potom do kuchyne.
Kuchári, nezvyknutí takejto zverine,
sa zľakli veľmi; kotly i páuve prekácali,
že najlepšie sa jedlá v popole, ohni nachádzaly.

I vyskočili páni

a celý sprievod j ich.

Y tom začal mädved bručať: kráľ kázal psov svojich,
na svorke spjatých, pustiť, výteČných kopovov:
ak dobre vše vypadne, hej. veselý to bude lov.
S

oštepy i s kušami sa každý k honbe bral,
a všetci pospiechali, kde mädved utekal;
no nechcel žiadon strieľať, by nepoškodil psom;
až hora sa zatriasla, tak veľký povstal z toho lom.

Pred veľkým množstvom v útek sa pustil mädved už
nik dohoniť ho neznal, len Krimhildin zas muž;
len holým mečom zkolil tú zver náš hrdina,
a do kuchyne opäť ju niesla kráľa družina.
1

Tí, čo to zreli, vzdali včuľ chválu jeho sile.
Už k hodovaniu zvali ritýrov v onej chvíle.
Na krásnej veľkej lúke jich ležalo tam dosti,
a hrdých panských jedál j im vláčili ta do sýtosti.

Leu pohárníci s vínom sa dlho motali,
lež ináč nedostatku ver lovci nemali;
a keby nie falošný z nich podajedných ráz,
by nik nenašiel hany na shromaždení plnom krás.
1

Pán Sigfríd sa tu ozval: „Vec divná je mi tá,
že kuchyňa ua jedlá tak veľmi bohatá,
no s vínom neobslňži po celý čas nás nik’,

ak tak si lovcov váža, nuž nechcem viac byť poľovník.

Tak vem sa nazdávam, že zaslúžim tej cti!“
I odpovedal kráľ mu, však rečou, plnou Isti:
,.Budúcne vynahradím, čo dnes vám chybuje;
že smäd musíme trpeť, pán Hagen tomu vina je.“
I rečie na to Hagen: „O pane môj a kráľ!
že honba inde bude. váš sluha sa nazdal;
ta do „datľovej hory“ nariadil vína som:
pre dnes mi odpustite, budúcne budem s pozorom.“
Odvetil na to Sigfríd; „To málo chosní
ved sedem koní poslať ste s vínom
a ked nebolo možno nám zaopatriť
blíž mali ste váš šiator si postaviť

nám,
mohli priam,
vína,
u brehov Rýua.

Zas vravel z Tronje Hagen: „Vy páni milení,
znám nedaleko odtiaľ ja prameň studený,
nemajte že za bánosť: v ňom voda rozmilá!“ —
No mnohým z pánov zvesť tá moc starostí narobila.
Smäd Sigfrídovi toľko múk pôsobil, že sám
dbal na to, by skôr koniec bol dlhým hostinám;
on zahasiť ho žiadal u studeného žriedla:
k tej rade nepriateľov len faleš j ej ich veľká zviedla.
Na vozy poskladali tú korisť všeliakú,
čo všetku Sigíríd zkolil len silou svojich rukú;
a kto to videl, chválu mu vzdal a n Inú česť,
no špatmi vdaku skoro od kráľa za to musel zniesť.

Ked už sa v cestu brali ku lipe širokej,
die z Tronje Hagen: „Zavše som počul vraveť, hej,
že nikto v behu nevie Sigfrída dohoniť;
včul kvôli panstvám mohol by pokus toho učiniť!“
Odvetil jemu statný rek z Nizozemska sám:
„Nuž zprobovať to môžme, ked sa tak páči vám.
K tej zabehnime studni: kto dostihne ju skôr.
nech víťazom vyhlási ho shromaždených pánov sbor.
„Nuž zprobujme to!“ Hagen die falošník zarytý.
A na to Sigfríd: „Složím sa zatiaľ do pažiti,
by nadbehnúť ste mohli, jak daľeko vám milo!“
Ked oční to kráľ Gunther, však veľmi sa mu to ľúbilo.

I vravel víťaz silný: „Lež ešte dodám dvoje,
tiež veznem k tomu behu i všetky zbrane svoje,
i štít a oštep, všetko ku lovu potrebné.“
I pripäl meč i túl si na bedrá silné, ohebné.
Za tým rúcha složili čo mali na telách.
a hued sa objavili v dvoch bielych košeľách
dvom tigrom rovní lúku preskočili zelenú,
no predsa skôr dosiahol náš Sigfríd vodičku studenú.
Vo

všetkom sa ten víťaz nad iných vyšinul.
Meč odpäl potom chytro a oprel drahý túl
i s pevným hrotom k lipe o silný letorost,
tak stál pri chladnom žriedle, ten vychýrenývzácny hosť.

Cnosť Sigfrídova bola vždy skvelá, veliká.
Štít uložil tiež na bok, kde prameň vyniká ;
bár nadmieru bol smädný, skôr nechcel predsa piť,
kým kráľ nepríde. Iste mu musel dlhý čas tu byť!

Ach zriedka nájdeš vodu tak dobrú, studenú!

Kráľ Gunther uložil sa k čistému prameňu,
ustama ssajúc nápoj dychtivo z žriedla hued;
a nazdali sa, Sigfríd že tiež tak uhasí svoj smäd.
Ej načo on len čakal! Lučište mu i meč
v tej dobe ta do hory odniesol Hagen preč,
no potom skočil zase, kde oštep jeho stál,
a žatým na znak v rúchu sa ritýrovom pozeral.

Kým uklonil sa
preklal mu
krv daleko
nech nikdy

Sigfríd ku prúdom prameňa,
Hagen kríže, že teplá, červená
vystríkla na odev Hagenov:
taký nečin viac nepošpiní hrdinov!

I nechal oštep trčať mu v srdci vrazený,
lež nikdy tak nebežal vrah ten urodzený
pred mužom o svoj život, jak teraz, v dobe tej.
ked povedomým zostal si Sigfríd rany hlbokej.
Y

zľaknutí víťaz dobrý vyskočil s pažiti,
zo srdca trčal dlhý mu oštep zarytý.
Ta skočil, kde meč naísť sa nazdal lebo luk,
ej špatnú bol by dostal pán Hagen vdaku z jeho rúk!

Lež ked nenašiel meča do smrti zranený,
nemal už žiadnej zbrane, len štít tam složeuý;
ten uchopiac, za vrahom sa pustil do skoku:
už nemôžeš mu vyhnúť, falošný, zradný úskoku!

Vzdor smrteľnej svej rane tak silno víťaz bil,
že od úderov pevný ten štít sa rozlomil,
a z neho drahokamy sa skvelý padlé v tráve;
tak pomstiť svoju hanu si žiadal úbohý pán práve.

I musel Hagen padnúť od jeho silných rán
jíchž hlukom sa ozýval háj z všetkých sveta strán:
no meč on do rúk dostať, tak iste by ho zabil;
len s veľkým namáhaním sa strachu smrti Hagen zbavil.
Lež slábly reka sily. už nevládal viac stáť.
vo tvári zbľadnul, musel už života sa vzdať:
po celom tele smrti sa znaky objavily: —
však horko za ním plakal niejedon obličaj spanilý

!

Tak sklesol muž Krimhildiu do kvetín na zemi.
a prameňmi sa prúdil tok krve rumený,
i počal na tých hromžiť, — tak prevládal ho bôľ,
jichž ňkladami smrti tak nenazdajky prepadol.
Už umierajúc vravel: „Vy zlostníci zbabelí.
čo chosuia moje služby, ked ste ma zkrvaveli?
Vždy verne som bol s vami: mňa zrite neboráka,
či tá priateľom statným za vernosť dostáva sa vdaka ?

Tým zlý ste dali príklad i všetkým ešte tým.
čo zrodiť sa len majú, i dobám budúcim;
zlosť vaša môjmu telu smrteľnú dala ranu.
to po vše veky slúžiť vám k necti bude a za hanu.
Moc

ľudí sa ta sbehlo, kde jehčr krv prúdila,
pre mnohých bezradostná á zlá to bola chvíľa;
kto vernosť v srdci nosil, ten za ním banoval,
bo mnoho zásluh víťaz o všetkých ľudí vôkol mal.

Kráľ burgundský tiež javil nad smrťou jeho žiaľ.
Lež vravel Sigfríd: „Darmo sa tváriš, Istivý kráľ!
Co má za škodou želieť. kto vyhútal ju sám?
Ten zaslúžil by dôtku, jak jeho pomocníci priam.

Die na to krutý Hagen: „Nač je to žialenie?
Raz konec všetkým strachom a bázni našej je!
Nie mnohí po voľnosti už našej viacej pasú;
som šťastný, že som skoliť ho vedel ešte včuľ za včasu.“

„Vám ľahko je sa chváliť,“ odvetil Sigfríd mu,
„ked bych bol myseľ poznal skôr vašu falošnú,
nuž nezrušené telo zachovám, zbité toť:
včuľ nič tak nebanujem, jakKrimhild, drahú svoju choť! “
„Nech napraví to Pán Boh, že zrodila mi syna,
na ktorom po vše doby tá bude lipeť vina:
že v jeho pokrevnosti sa najdú vrahovia, —
ked mal bych k tomu času, bych horko oplakal to ja.“
A dalej v smútku vravel mdlý manžel Krimhildin:
„Ak chcete, drahý kráľu, vykonať dobrý čin
na nekom v svete, ráčte na milosť choť prijať
už opustenú moju, a v nesnádzach ju zastávať.

Že je vám sestrou, nikdy nezpusťte z pamäti,
a ujmite sa rázne nešťastnej svojeti.
Mňa môže dlho čakať môj otec i môj kraj:
odmeny horšej nikdy nedožil priateľ, nebodaj!“
Od krve mokré bolo kvetiuôk lupenie.
I začal zápas smrti — no dlho veru nie;
bo smrtná zbraň až veľmi mu telo ranila,
nuž zanechať ho skoro musela duša spanilá.

Ked ritýri videli, že umrel statný pán,
štít zlatý sem doniesli sťa ostatný mu stán;
potom sa išli radiť, čo by sa robiť malo:
by, že ho Hagen zabil, sa u verejnosť nedostalo.

V tom naniesli sa inuolií: „To iba nešťastie,
čo uutuo tajiť: každý nech včuľ to isté die:
ked muž Krimhildin k lovu jel sám cez les ten hustý,
tam vyskočiac naň zrazu ho zhili lotri diví, pustí.“
No vravel z Tronje Hagen: „Ja doveziem ho v hrad,
bo nedbám, ak sa dozvie bár všetko Krimhild suad;

ked znala pani Brunhild tak v duši obraziť,
mňa teší, ked jej môžem žiaľ za to, smútok zpôsobiť.“

I vyčakajúc súmrak preš Rýn sa pobrali,
tak špatné snad víťazi nikdy nejednali.
Nad dneská zbitou zverou zakvílil mnohý hrad,
a mnohý ritýr telo i život musel za ňu dať!

IV. Z básne: „Gudrun“.
(Okolo 1200.)

vianocách to bolo, ked Hilde deň udala,
na ňomž za smrť manžela by pomsta počať mala.
I žalovala manom a priateľom sa veru,
jak milovanú dávno jej odviedli už dcéru.

Jej pošli najprv speli, kde Hervig panoval,
ach dobre smutnej zvesti on o príčine znal.
Hned v ústrety šiel poslom a vítal j ich z pol cesty,
nik netešil sa viacej tej dávno zdanej zvesti.
„Vy pošli vašu paniu odomua pozdravujte,
a že diaľ od Hartmuta to netrpím, zvestujte,
by od nevesty drahej zášť jeho mňa delila,
a že zvesť vaša nadmier mi bola vzácna, milá.

Tak krásna Hilde dcére nž pomôcť žiadala,
že k priateľom tiež dánskym o pomoc poslala:
by ani tam rekovia viacej neváhali,
lež od Normanov Gudnm vymôcť pomáhali.

Horandu odkázala, hy na to pamätal,
že príbuzným je kráľa, a znajiic devin žiaľ,
ju vysvobodiť prispel a pristal k jejicb púti,
kým Hartmut Gudrun k sňatku snáď mocou neprinúti.
Jej smelý víťaz vzkázal: „Tak vravte panej svojej,
že pomstím za jej krivdy sa žiaľom ženy mnohej;
prirazím s vojskom svojím kratučkej behom doby,
bár mnohej matky dietku to horký plač zpôsobí.“
A pošli speli dalej do kraja jutského,
na lúke peknej naj šli Ortvina mladého;
u brehu rieky valnej moc vtáctva malo stán,
tam so sokoly chytal jich zručne mladý pán.

Hneď sokolov tak nechal ta leteť v sveta šír,
no jarú myseľ rýchlo zarmútil prišlý chýr,
ked z reči poslov zrejmo len tá sa zpráva zračí,
že kráľovná dni v žiaľoch vždy trávieva, a v plači.

I nesúc pozdrav mnohý

od matky, sa

pýtali:

„Co zamýšľa včul činiť ten víťaz okázalý,
a koľko mieni priviesť do boja súcich synkov,
by na Normanov tiahli zo kraja Hegelingov?

Die víťaz Ortvín na to: Mňa napomínaš s právom,
vyvediem svojich rekov i s mužstva veľkým davom,
do dvadsať tisíc mužov sa súČastní výpravy,
a čoby ani jedon z nich nevrátil sa zdravý.“

Tak bolo poslov vídať na všetky spiechat strany,
čo všetci pani Hildou včuľ boli rozposlaní.
A všetci ponáhľali jej vďačne poslúžiť:
až do šesťdesiat tisíc, bo viac jich mohlo byť.
Dosť takých tiahlo k boju, jimž otcov povraždili,
a ktorí teraz pomsty sa zrieknuť nemienili.
Moc pani zbudlo v plači po hegelingskej vlasti:
Boh zachovaj j im synkov a zbav jich žiaľu, strasti!

2.

Už zanechajme vojsko a dajme istú zvesť,
jak krutý osud vzácne musely panny niesť;
v normannskom kraji šaty špinavé zavše prať,
Gudrun i Hildburg denne vo vode morskej stáť.
To v pôste sa udalo: Na pravé poludnie,
vták priplával k nim cudzí; ku nemu Gudrun die:
„Ach beda vtáku krásny, jak veľmi ľutujem,
že studenou si vodou pluť musel ku mne sem!“
A ľudským hlasom rečie ten plávač podivný:
„Ver mojim slovám, skoro tvej uzreš rodiny,
A keď sa mňa opýtaš, čo robí rodný kraj:
sťa božský posol idem ku tebe, drahá, znaj i

I diala opustená: „Poslal ťa Kristus k nám,
by potechu si poprial bezdomovýra devám?
Nuž ešte to mi povedz, ó pošle môj ty zlatý:
či žije pani Hilde, úbohej Gudrun mati?“

I vravel posol vzácny: „Eád poslúžim ti v tom,
mať tvoju, pani Hilde, vo zdraví uzrel som;
tá posiela u pomoc ti väčšiu družinu,
než mohla kedy vdova pre svoju rodinu.
I diala krásna panna: „Ach. zvedavosť prepáč,
a mne otázky dalšie tiež zodpovedať ráč:
Či žije i pán Ortviu. kňaz jutskej krajiny?
Či pamätá ma Hervig, môj ženích jediný?“
I odvetí jej vtáčik: „Eád plním žiadosť tú:
Ortviu a Hervig- živí, a oba zdraví sú.
Po mori v tieto kraje som videl jich sa brať,
sťa o závod pri veslách jich oboch pracovať.“
X o zase vraví deva: „I to bych rada znala,
či z Dánska tiež sa čata mne k pomoci vyhrala;
či prijde smelý Horand, hy ma vysvobodil;

neradno v boj sa púšťať bez takých statných síl.“
„Tiež vnuk tvoj Horand speje sem z dánskej krajiny,
na čele vyberanej presiluej družiny.
On prápor pauej Hildy ponesie v silnej pästi:
tak vtrhnú Hegeliugi do Hartmutovej vlasti.“
A ešte

pátra Gudrun: „I tú mi podaj zvesť,

šturmský Vate živý a v dobrom zdraví jest?
To bola by mne radosť, a iste menšia nie,
ked by i Frute kráčal pri mojej zástave.“
či

I odpovedal posol: „Tiež dožiť

toho máš,

že dorazí sem Vate i starý Frute náš:
tí spolu v jednej lodi kormidlo spravujú:
niet lepších rekov v svete, než čo sem veslujú.“

A musel božský posol zas preč sa odobrať, —
ved nemalý sa devy už na čo zpytovať.
No predsa jpjich srdcia morila starosť ťažká,
kde pomocné to vojsko k jích vymaneniu mešká.

3.

Kráľovská dcéra smutná dnes dobre nespala
a svitajúce ráno už sotva dočkala.

Ked prižmúrila očká vše myslela na vtáka,
či ritýrov skôr rodných ku brehu sem priláka.

Dľa obyčaje vyšly ku mora ráno včas,
tam stojac vypieraly šiat rôznych množstvo zas.
V nesmiernu diaľku túžne své zraky vysielaly,
no v nádejach sa svojich vždy znovu oklamaly.
Po dlhom však čakaní raz predsa v slabom Člne
dvoch mužov plávať zrelý, — nie lode vojskom plné.
Tu diala Hildburg vzácna ku krásnej dcére kráľa:
„Hen idú tvoji pošli, ak som sa nezklamala.“

I riekla opustená:

„Neviem čo započať.
Ach Hildburg, dražko milá, ty v nesnádzi mi rad:
Mám utiecť, aby v hanbe snad nenajšli ma tuto,
a radnej večne suášať to rabstva kruté puto?“

I zvrátily sa chytro
no mužovia

tak

a pustily do behu,
blízo už prijeli ku brehu,

že dobre krásne devy na pobreží zbadali,
i to, jak prácu svoju opustiť v mysli malý.

Hneď vyskočili z člna na devy volajiíc:
„Nebežte, práčky vzácne! čo prcháte, nás zrúc?
Veď my sme ľudia cudzí, po rúchu môžte znať;
opustiac prádlo drahé, tým škodu môžte mať!“

Tie v rubášoch len boly docela zmáčaných,
ach nikdy taká hanba nestihla ešte j ich.
Jích vlasy zlaté brezua rozcuchal vietor tuhý,
či sňah padá bo prší, to netýka sa sluhy.

Udatný ritýr Hervig j im dobré ráno prial:
hej treba bolo devám, zahnaným v sveta diaľ.
Bo nemalý večera ni rána dobrého,
veď krutá pani Gérlind j im nedopriala ho. •
„Nuž nemajte za bánosť a vidzte naše zlato,
toť štyri krásne spony, tie obdržíte za to,
keď, drahé pany, dáte, kým bavíme sa tu
nám na otázky slušné tiež slušnú odvetu.
„Boh žehnaj vaše spony a spolu s nimi vás:
Nám netreba sú dary!“ Tak riekla deva zas.
„Lež pýtajte sa chytro, čo zvedeť chcete teda,
bo keď nás s vami uzrú. ej bude že nám beda!“

„Kto v okolitých krajoch sťa dedič panuje?
Čie sú tie pevné hrady? Jak meno jemu je,
čo v takom podlom rúchu vás núti tuná prať,
ak pozná česť, nuž malú má chválu z toho mať
„Ten jeden z kniežat zove sa Hartmut; treba znať,
že vôkol všetko jeho i mnohý pevný hrad;
ten druhý je Normauuov kňaz smelý Ludevít,
mu slúži mnoho statných ritýrov meč i,štít.“

„Tých radi by sme poznať,“ jej Ortvín odvetí,
„či neznala by udať ste krásna panuo vy,
kde zdržujii sa v svojich včuľ majetkoch tí páni,
by mohli sme k ním spiechať, sťa od kráľa vyslaní?“

Kráľovská dcéra Gudruu tú odvetu j im dala:.
„Ked som dnes skoro ráno vo hrade jích nechala,
vo svojich ložách spali so štyridsať sto reky, —
neznám či uevyjeli už dakde do paseky.“ —

Kráľ Hervig na ňu hľadel i musel hľadeť zas,
tak lahodnou sa zdala a plná vnady, krás,
že nejedon sa vzbudil vzdych v statnej jeho hrudi,
ho podobnou sa zdala tej. za uouž dávno trudí.

I rečie zase Ortvín: „Niet povedome vám,
či nedoviezli väzňov raz k týmto končinám,
po krutých bojoch z dalnej, ach preďalekej vlasti,
narobiac vzácnym pannám tým more žiaľnej strasti?“
Die Gudrun: „Čo

hľadáte, tie panny zrela som,

a musím vyznať, v biede a rabstve velikom.“
Yed odviedol pán Hartmut ju samú preč z domova,
nuž mohla vedeť: denne ju ťažbila strasť nová!
Odvetil Hervig; „Hľadte že pane Ortvíne,
ak vaša sestra Gudrun na žive ešte je,
vo sveta šírych vlasťach, nuž je toť prítomná,
bo nemôže jej druhá byť viacej podobná.“

Zas riekla deva: „Mena vám neznám, lež ste etný
a niekomu, jejž znala som, veľmi podobný.
On v Zélande bol kráľom a Hervig méuo jemu.
ak žije, vyrve iste mňa rabstvu ukrutnému.“

Tu vravel smelý ritýr: „Na ruku hľaďte mne,
či poznáte ten prsteň; mne Hervig méno je.
Tým prsteňom som Gudruu si krásnu zasmíbil:
ak ste mi choťou, tu som, by ch vás vysvobodil.“
I zrumenelo v slasti to dievča milostné:
„Hned poznala som prsteň, ved patril predtým mne;
včuľ ukážem vám, duša čo poslala mi milá,
ked ešte doma šťastná som v rodnom hrade žila.“
Ked zazrel krúžok zlatý na prste ružovom
milostné prihovoril tým deve sa slovom:
„I v mojich žilách iba krv kráľovská sa prúdi;
po toľkom žiale šťastie i mojej svitá hrudi!“
A

držal vzácnu pannu vo svojom objatí;
ktožvie, čo príjemného si p o vraveli tí.
Žiaľ, radosť, túžba iste jích srdcia zmietala,
nie Gudruu len, i Hildburg bozk mnohý dostala.

I vravel Hervig: „Chvíľa tá k vyznaniu ma núti,
že mnoho šťastia mali na terajšej sme púti,
už prevýšené všetky sú najsmelšie nádeje.
Há Boh, že i ku koncu zdar na nás sa usmeje!“

4.
Len zligotalo nehe od jasnej sa dennice,

už zvedavý zas letí do diaľky zrak device.
Tu videla sa zaskvieť premnohé hrone, štíty,
kol hradu vidiek celý je vojskami pokrytý.

Hned zabehla, kde Gudrun v neistých diela snách;
„Hej vstaňte, drahá Gudrun, a pozrite sa, ach!
ved hrad náš nepriatelia z strán všetkých obklopili.
Preds’ na nás nezabudli vo vlasti naši milí!“
Kým ešte viedla slovo a v spánku trval ľud,
už hlásnika krik s väže toť Ludvítovej čuť :
„Do zbroj e, statní páni, tu čas, aby ste vstali,
i tak, normanská mládež, až pridlho ste spali!“
To Gérlinda slyšala, choť Ludevíta zlá;
nechajúc driemať kráľa na väžu vybehla,
no keď j ich uvidela, ten veľký počet hostí,
sa temer puknúť chcela vo svojej, stryga, zlosti.

I vtrhla do ložnice ku kráľu, zkrikuúc: „Jaj!
len chytro vstaňte, pane, váš hrad i celý kraj
je vojskom divým vôkol a husté obsadený:
smiech Gudrunin sa v trpký dnes plač nám všetkým zmení!“
Nestihli mužstvo budiť hned páni v prvej chvíli,
lež Ludevít i Hartmut k oblokom priskočili,
no uzrúc nepriateľa die Hartmut: „Bez odkladu
sa brániť treba, blízo sú v skutku nášmu hradu.

Tam vidím prápor biely sťa labuť vetrom viať
a mnoho zlatých znakov na ňom sa ligotať;
to mojej svokry Hildy je prápor známy dosť,
než dožijeme noci jej zjaví sa nám zlosť.
Aj druhý ešte prápor široký vidím tam,

zo svetlého hadbávu, ten tiež predohre znám;
to Hervigov je prápor, s nímž dánske voje tiahnu, —
ho morské krášľa kvety, — tie tiež za pomstou prialmu.

Nuž hor sa, páni smelí, vlasť, svobodu si brániť,
dosť skoro hostia krutí sa musia zas odstrániť;
že zaplavili vojnou tie rodné naše stráne,
to údery silnými j im zplatíme pri bráne.

Yčuľ poskákali

z

čo ešte

driemali,
by doniesli jim brone, na sluhov volali.
Za kráľa a za domov krv vyliať chceli svoju,
do štyroch tisíc mužov sa hotovilo k boju.

ložísk,

5.

I

blížila sa válka. Pán Yate šturmský svieži
tak začal trúbiť na roh, že celom na pobreží
na tridsať míľ to čuli od jeho veľkej sily:
pod Hildiu Hegelingi sa prápor hromaždili.

Po druhýkrát zatrúbil; to preto činil víťaz,
by do sediel ritýri už poskákali zaraz
a známosť dali čatám, kam majú ísť sokolí:
kmeť udatnejší nikdy suacl nebojoval v poli.
Zas tretíkrát zatrúbil a tak to zahučalo,
že zchvel sa násyp, more sa búriť započalo,
až temer zo stavaní už padať chcely skaly:
to znak bol, Hildiu prápor by rozvíuať sa dali.

Strach mali pred ním všetci, nik hlesnúť nesmel ani,
kôň nanajvýš že zerdžal. Na hradbách stály panny
sa prizerajúc rekom, jak speli rovinou,
do boja sa chystajúc s Hartmuta družinou.

Už zjavil sa i Hartmut i s celým sprievodom.
Tí vyšli pred hrad hlavným nad mostom priechodom.
Hej prizeraly panny sa jasným prílbicám,
jak jagaly sa v slnku, —. bo nebol Hartmut sám.

Tak smelý vodca vznášal pred mužstvom sa svojím,
že ani mnohý cisár sa nesmel merať s ním;
v nádhernej skvelej broni sa kryla svieža sila
a od smelosti mužskej mu obličaj žiarila.

Za protivníka vybral Ortvína Hartmut si,
bár nepoznal ho; boduul však koňa ostrohy,
že sopuúc sa ho niesol, kam Hartmut sám si žiadal,
kde Ortvíu zbité čaty po celých hrbách skladal/
Jích kone vyskočily. ked vytasili zbraň,
hej, bol to súboj kráľov a hodno pozref naň;
za boj ten zaslúžili všetkého panstva vďaky,
bo statní boli oba a žiadon z nich hocaký.
Dán Horand zraneného Gudruuy brata zočí
i rýchlo k nemu zaraz s tou otázkou priskočí:
„Kto zranil môjho pána, nech hneď mi v reči stojí!“
Do smiechu dal sa Hartmut a stál mu blízo v boji.
Die Ortvíu; „To bol Hartmut a jeho ostrý meč!“
Hneď Hildin prápor Horand na bok odložil preč,
jejž zavše čestne nosil vo strach nepriateľom:
lež včuľ ho pomsta viedla norrnanským za kráľom.
Na blízku počul Hartmut zas jasný zbrane zvuk,
i pozrel sa, kde v prachu už ležal mnohý pluk
a potôčkami tiekla krv z mnohej rany vrelá:
hej, či j im pomstu sľúbil na čatách nepriateľa!

Zas zvrtnul sa. Horanda kde válčif videl kráľ;
od veľkej oboch sily ten divný pád sa stal;
že od pancierov iskry j im sršaly v čas seče,
a na prilbicách ťažké sa pokrivily meče.
Tiež Horanda tak zranil, jak predtým Ortvína, •
smelého reka-kráľa; krv tiekla červená
po jeho jasnej broni; to Hartmuta sú činy;
nuž ktožby ešte vtrhnúť do jeho chcel otčiny?

6.

voľakto z vás zná,
kto kmeť ten, jehož ruka rán toľko udatná
už premnohým ritýrom do tela zaťala,
že krásnym paniam žalosť nastáva nemalá?“

Kráľ Hervig hlasno zvolal;

Či

Pán Ludevít to začul, normanských krajín kráľ;
„Kto ten, čo v boji toľko po mne sa zpytoval?
Ja Ludevít sa volám a Normanov som hlava,
kto so mnou statne válči, nie hanbu z toho máva.“
„A moje meno Hervig, tys nevestu vzal mne
a musíš mi ju vrátiť, bo bude veru zle;
z nás jedon padnúť musí a mnoho rekov tiež!“
Hie Ludevít mu na to: „Ty vyhrážať len vieš!

Nadarmo si predomnou sa vČuľ vyzpovedal,
už mnoho udatnejším som česť i život vzal,
a moje zbrane teba tiež mlčať hned naučia:
nevestu nedostaneš do svojho ty náručia.“

Po tejto reči krutá povstala pôtka zas
tých slávnych kráľov, holo v čom oči pásť ten čas,
kto šťastie chcel vyzískať, to musel od mládeže,
ho z oboch strán pridaly sa sily ku nim svieže.

Rek udatný hol Hervig a v zápasoch sa znal.
lež doňho tak mohútno Hartmutov otec ťal,
že potáčať sa začal pod silnými údery:
kmeť chcel mu odňať život, to každý iste verí.
No mužstvo jeho statné mu pomohlo z nehody,
a ked po páde zase na nohy povstal, vtody
hneď do všetkých sa okien v kráľovskom pozrel hrade,
či neprizerá Gudrun snád válčeniu sa ztade?
Y o svojom srdci

hútal: „Že tak sa mohlo stať!

Ak uvidela Gudrun nehodu moju snád:
ked piíde ozaj šťastná milosti pre mňa chvíľa,
nuž odoprie mi úctu i iásku deva milá.
Že Ludevít mi starý zhanobil dávnu slávu
mňa veľmi mrzí!“ Rozviť hned rozkázal zástavu
a proti normanského ju čatám vznášať kráľa.
Hej, či zas nová surma a strašnejšia povstala!

I počul starý víťaz za chrbtom boja lom
i obrátil zrak divý ta ku nepriateľom,
i bili tí na hlavy čiat jeho mečov silou,
že nebolo mu hudbou to príjemnou a milou.

Gudrunin ženích znovu na starca ráňať začal,
až mocnou rukou ranu tak hlbokú mu zaťal,
že Ludevít na všetko zabudnul, i na boj;
na války hlučnom poli, tam nechal život svoj.

Tak mocne sa zahnala Herviga ruka pravá,
že kráľu odletela na jedou úder hlava.
Včuľ pomstil svoju hanbu, že potknul sa pred kráľom,
no mnohé očká jasné sa zatemnily žiaľom.

7.

Tu vravel svojmu mužstvu pán Hartmut, víťaz skvelý.
„Včuľ podte za mnou, mnohý už padnul neveselý:
čo strojil sa nám smrťou vo krutom tomto boji.
Do hradu sa stiahnime, tam budeme v pokoji.“
Premnohých bojovníkov premohli v seči tej,
ak za vlasť svoju válča, nuž dohre stoja v nej;
po toľkom namáhaní chcú utiahnuť sa v hrad;
keď s tisíc mužmi uzrú tam Vate, reka, stáť.
On v prchlivosti hoja až k hradu bránam šiel,

kam ustatých tiež Hartmut svých druhov ukryť chcel,
lež nezdarilo sa mu zakončiť dielo: skaly
vo veľkom množstve s hradieb na smelých sa sypaly,

I uzrúc Hartmut Yatu pred hradu bránou tam,
ku svojim vravel: „Nádej sa nezplnila nám;
tá čata novú surmu pred vchádzaním nám spraví,
ho mnohí z nás sň mŕtvi a zmalátuelí zdraví.
Tu není druhej rady, víťazi premilí,
len, tá, hy mocou meča sme vchod si dobyli;
nuž dolu s koňov, páni. a peší do šarvátky!“
Tak. uČiuivše koňov zahnali k čatám zpiatky.

„Vopred, mužovia silní!“ jich Harmut osloví,
„vy osvobodte bránu, ja spiecham k Vatoví,
nech j akokoľvek bude, už inú neznám radu,
sna d prinútim ho mečom, by odstúpil od hradu!“
A chopili sa zbrane napadnúc nepriateľa,
sám mladý Hartmut, za ním družina jeho smelá.
Kráľ vybral sebe Vatu a statne bojovali . . .

kým Hartmuta i

s

druhy Vatovci nezajali.

8.

Tak dobyl Vate hradu a prišiel k dvorane.
Z tej počuť bolo nárek a veľké plakanie,
i brinkot mečov, mužia vždy bránili sa statne,
no že bol Hartmut jatý, už nič nebolo platné.
Včuľ pribehla zlá Gérlind a žiaľne vzdychala,
za otrokyňu Gudrun sa krásnej núkala.
„Ach vysvobod nás drahá od ukrutného Vatu,
bo ináč prepadneme strašnému tomu katu!“
Jej riekla Hildy dcéra: „Čo na um zišlo vám,
že ja nejakú milosť včuľ vyprosiť vám mám?
Ved nikdy nepopriala ste žiadnej mne milosti,
nuž nedivte sa, málo že cítim k vám ľúbosti!“
V

tom uhliadal ju Vate, v ňom zvrela stará žiar,
i chopil ju za ruky; strach premenil jej tvár,
K nej v hneve divom zkriknul: „Hej, pani kráľko Istná*
už nebude vám špiny prať žiadna panna ctná!“

A koniec bol už boju a lomu všetkému,
do Ludvítovho vstúpil kráľ Hervig teremu
i s družstvom svojím, rudá krv kvapkala z ocele,
no Q-udruu pripravila vítanie rekom vrelé.
Meč odpásal si vítaz včuľ krvou zrosený tu,
a s ostatňou ho zbraňou do svojho složil štítu,
vo zhrdzavelo] broui ku pannám včuľ pristúpil,

za ktoré toľko uúdze na bojišti podstúpil.

Y. Wolfram z Eschenbachu.
Z

básne: Parcival.
(Okolo 1205.)

Parcival

v

hrade Grála.

ám kráčal teraz kôň neliný
cez skaly, búšte, močariny:

nemusel jazdec vranka viesť.
Nám hlása o tom stará zvesť,
že tohoto dňa náhlil tak,
že prácu hy mal rýchly vták,
až naraz by to preleteť chcel.
Chýr vraví, že tak do predu spel,
až spech dňa toho prevýšil,
ked nad Itherom zvíťazil,
bo toho dňa, ked od Graharcu
sa náhlil do krajín Brabarcu.
Nuž čujte, kde mal večeru.
Na noc dospel ku jazeru,

kde rybári konali dielo:
jim vodstvo všetko to patrilo.
Otázky jeho iste čuli,
bo nedaleko brehu phíli,
keď-koňmo k nim sa zbližoval.
Vo člnku mladý šuhaj stál,
odiaty do rúcha drahého,
že ak ten kraj bol všetok jeho,
nemohlo vzácnejšie byť práve.
Na klobúku mal perá pávie.
Nuž toho zpýtal sa rybára
a s prosbou sa nm prihovára,
by poradil mu, kde v slušnosti,
a k zachovaniu panskej čnosti
sa na noc pod strechu dostane.
I vravel šuhaj smutno; „Pane,
na tridsať míľ znám kraj holý,
lež v celom sirom okolí
nezbadal ľudské byty som.
No ovšem poznám jedon dom,
v ňomž bych vám radil nocľah pýtať;
i

tak nemôžte diaľ klopýtať.

Kde končiť skaly tie vidíte,
na pravo zvrtnúť sa musíte;
však skoro výmoľ hlboký
zamedzí ďalšie pokroky;
lež rozkážuc si spustiť most,
ste v krátku hradu toho hosť.“

Rybára vďačne prijmúc radu
do cesty bral sa ritýr k hradu.
No rybár die: „Ak nezblúdite,
mňa gazdom vašim uvidíte;
dľa síl vám nocľah dám i stravu.
Len bedlite na cestu pravú:
bo ľahko zísť sa dá na druhú

pyrť lesniu zelenom pri luhu,
čo ťažko by som predsa cítil.“
Hued Parcival sa uzdy chytil
a po ostrej prejiezdke krokom
sa octnul rýchlo pred priekopom.
Most skutočne bol vyťažený
a čistý hrad tým ostrážený,
sťa včuľ z rúk tokára by vyšiel.
Leu na krýdlach, bo s vetrom prišiel
by nepriateľ doň vzdorujúci.
Val premnohý, k obrane súci
a väze štíhle v shode stoja;
ked všetky národy sa spoja,
boj tridsaťročný zvedú krutý:
to brancom hlavy uepomúti.
Muž jedou s hradieb hued ho zbadá
i pýta sa ho, čo tu hľadá,
a kde v tej krajine sa vzal?
Odvetí jemu Parcival:
„Mne rybár istý dal tú radu
bych nocľah pýtať si šiel k hradu,
že spočinok tu nájdem milý.
On chce, by most ste mne spustili,
a nebránili vkročenie.
„Tak vítame vás pokorne,
ked rybár sľúbil vám, jak diete,
cti, nocľahu tiež dostanete,
dľa vôle toho, čo vás poslal.“
To vraviac muž už mosty spúšťal.
Do hrrdu vjel náš šuhaj smelý,

na trávnik široký a skvelý,
nezšliap; ný v hrách panských práve;
to poznať hned po sviežej tráve.
Tu zriedka oštepy lámali.

turnaje zriedka odhrávali,

nie jak na Abenbergskom dvore.
Len zriedka svitly šťastia zore
v tom hrade, lebo ston a žiaľ
od dávna tuto panoval.
Lež bo stu cítiť to nedali,

ba prijali ho veľkí, malí. —
Húf panicov hned priskočil
a k boku sa mu pritočil, —
chce každý slúžiť, jak len vie.
Jedni držali stremenie,
kým s koňa ustatého schádzal;
do zámku ritýr ho uvádzal
a otvoril mu pokoj biely.
Tak stalo sa, že v krátkej chvíli
ho slušne prevliekla čeliadka.
No uzrúc mládka, holobrádka,
jak v kráse sviežej pri nich stál,
mu každý z duše šťastia prial.
Včuľ prial si mladý ritýr vody.
Ked umyl prach si s tváre vtody
a s čela, rúk, tak javila sa
vždy rozkošnejšie jeho krása,
bo jako žiarou oslnený
vdal mládenec sa utešený.
Do plášťa odiali včuľ jeho,
v arabskýcn vlasťach utkaného,
bez všetkej chyby; šnorovanie
na prsiach bolo otvorené,
a ked ním mládenec sa odial,
príčinu k novým chválam zavdal.
V tom komorník mu povie: „Telo
kráľovnej mojej v ňom sa skvelo;
Répans de Šoa plášť nosievala:
na zatiaľ vám ho požičala.

Bo pre vás nemám ešte strihu,
nemožno to tak v okamihu:
no zaslúžite rúcho slávne,
tvár vaša tomu svedčí zjavne.“
„Boh žehnaj vás, že mi veríte,
hár prvýkrát ma dnes vidíte;
mne zavše takto šťastie priava,

tú prednosť sila božská dáva!“
I naliali mu a pripili,
s ním smutní tiež sa potešili.
Broň jeho na bok skryli zatiaľ,
no neskôr temer sa zlé to mal,
bo nenazdal sa žartu naraz.
Muž rečí plný zvolal na hlas
a sťaby v hneve na mladíka,
by šiel pred hradu panovníka!
Lež bezmála to draho zplatil,
len že svoj život neutratil
skrz Parcivala mladistvého.
Nenajdňc meča hued ostrého
na zvyklom blízo seba mieste,
tak mocne zaťal silné päste
až krv mu nechtami vystriehla
a po rukáve dolu tiekla.
„Prepáčte!“ na to páni rečú, —
„z úst jeho rady žarty tečú
a smutných nás rozveseľnjň.
Tie slova iné nezvestujú,
než, že už prišiel rybár v hrad
a ľúbil by vás privítať;
vy veľmi milý ste mu hosť,
nuž ztíšte vašu prchlivosť.“
Vo svetlici, kam včuľ kráčali,
až zo sto korún plápolaly

tam rozvešaných sviece jasné;
a menšími svetlami krásne

zas zdobené sú múry všade,
Pri stenách sto zas stálo v rade
pohoviek mäkkých, vykladaných,
a podušiek sto takže na nich;
pre štyroch pohovka vždy je,
pruh jasný to naznačuje.

Pred pohovkou pokrovec krásny:
syn kráľa Frimutela jasný
bohatstvom veľkým vládne práve.
No nič v tej nezabudli správe
a nesporili ani zlato,
ba drahý mramor vzali na to,
by kozuby tri vystavali.
Y nich tlelo drevo, ktoré zvali
po mene lign'um aloé.
Kto kedy zpatril ohne tie
vo Yildenberskom chýrnom hrade?

Ten prepych nezreť veru všade!
Pán hradu chorý miesto má
u prostrednieho kozuba
na roztiahnutej nízkej lóži.
Ved navštívil ho posol Boží,
že nemá z žitia viac radosti,
od bôľu. útrap, — od žalosti!
Do tejto vstúpil včuľ dvorany,
pred toho, uímž bol sem poslaný,
a ktorý vďačne ho prijal

sťa hosťa: mladý Parcival.
I nenechal ho gazda stáť,
než zval ho k sebe naporád
a vravel: „Nemoc mi prepáčte,
sem ku mne posadiť sa ráčte,

ak dalej bych vás usadil
zle bych si s hosťom poradil.“

Tak vravel chorý; jemu k vôli
tie po kozuboch vatry holý;
I rúcha musel nosiť mnohé,
len teplé, dlhé, sohoľové,
a z vonku, z dnuká grznami

plášť tak, jak rúcha vystlauý.
Hej. holý že tu kožušiny,
i najpodlejšia veľkej ceny!
Pokrývať hlavu zreme pánu
prekrásnu čiapku prúhovanú
zo sobolia; kol nej sú kruhy
z arabskej skvostnej zlatej stuhy,
a naj výš miesto gombíka
rozkošný rubín vyniká.
Už sedelo tu pánov dosti,
ked predniesli jim zjav žalosti.
Dverami všiel v tom okamžiku
muž, predlhú nesúci piku,
(tak žiadal zdejši spôsob smútku);
z jej ostria kvapkala krv v skutku,
toporom tečúc k nike práve
a tratiac dalej sa v rukáve.
V tom kvíľba, nárek nemalý
v dvorane celej povstaly;
ni tridsať národov nezvedie
viac hrdlom, očima v tej biede.
Tá pika prenášaná bola
po celom množstve do okola
až zase hlavným ku dverám,
kde nosič s ňou zas zmiznul priam.
I utíšil sa národ hned,
jejž v toľkom žiale bolo zreť,

kým piku strašnú pomaly
mužové ruky vznášaly.
Nuž ak vám nieje dlhý čas
už začnem rozpovedať raz,
by dôkladne ste slyšali,
jak skvostne tu hodovali.
Na konci dvorany v tej chvíli
sa oceľové otvorily
včuľ dvere; nimi vnišli šumné
dve device, tak krásne, umné,
že každý by sa šťastným zval,
kto takú manželku by mal.
Lež panny boly tie dievčence,
vo vlasoch malý čerstvé vence,
a vo vencoch zas jasné stužky:
sťa zlato plály kadier krúžky.
A každá vzácna panna tá
vo rukách zlatý svieceň má,
v uomž každom horí z vosku svieca.
No zapomenúť nesmiem predsa
vám rúcho pannien opísať,
v ňomž vždy sa musia zjavovať.

Hrabenka z Tenabroku tu
šat z hnedého má šarlátu,
a tak jej družka tiež odiata;
široká sukňa v poly spiatá
je dvoma pásy drahými,
na drieku pripravenými.
Včuľ vojvodkyňa vstúpila
i s družkou svojou. Nosila
nie ťažko na podnožkách krásnych
zo zubov slona. Z úst jích jasných
žiar rudá plála. Všetky štyri
sa slušne gazdu poklonily,

postaviac nôžky pred ním; celá
j ich služba sa to byť videla,
bo odstúpily žatým v páre,
riasami kryjúc zrakov žiare.

.

Tie štyri malý rovný šat.
No hned za nimi vstúplo v rad
zas druhých dvakrát štyri pani.
Tie v jakom boly zamestnaní ?
Z nich štyri sviece niesť musely,
a štyri drahý kameu skvelý,
nimž slnko voľne prekmitalo;
j im na ťarchu to nepadalo.
Nám známe veru méuo jeho:
kus jachantu granátového
to bol, a takú veľkosť mal,
že na dasky sa rezať dal
ku stolu, pri ňomž vždy sedával
sám gazda, pokrmy keď brával.
Tých všetkých osem predstúpilo
pred gazdu, potom všetky milo
sťa k pozdravu sa pokloniiy,
na nôžky kameň položily
a k odchodu sa pobraly,
pri prvšich štyroch zastaly.

Jak pažiť rúcha tak zelené
tie panny malý oblečené,
z drahého velmi aksamítu
a dlhé, — tak to zvyk velí tu.
Predrahý, úzky, dlhý pás
v prostriedku spájal hojnosť rias.
Z tých ôsmi panien každá práve
na utešenej niesla hlave
zo kvetín pártu umelú.
I hrábä Ivan z Nonelu,

a Jernis, majiteľ Reiln,
sem dcéry svoje v ušľachtilú

tú službu vďačne poslali.
A panny tie sa vznášaly
vo rúchu krásnom, j ako kvet.

Dva nože ostré, jako jed
niesť vidíme j ich v rukách vnadných,
na bielych ručníkoch úhľadných.
Zo striebra čepeľ je a biela,
umelca ruka nešetrila
tu pilnosť, ho tak ostrá je,
že snáď i oceľ rozreže.
Pred nožmi ale ešte kladú,
dľa zvyčajného tu ohradu,
sviec štyri nové devy zas,
by jasno bolo, plné krás.
I tie sa potom vzdialily
ked povinnosť vyplnily.

pozdravom prvšie dve panny
na stôl včnľ kládly kamenný
tie vzácne nože; potom hnecl
sa navrátily slušne zpäť
ku prvým dvanásť devám v rad.
Ak nemýlim sa v počte snad,
sa osemnásť j ich tam nachádza.
Lež nových šesť zas teraz vchádza,
vo skvostnom rúchu takej ceny,
že drahšieho snád v svete není:
ho látka je až z Ninive.
Tých šesť, a čo odišli tie,
zo dvojných látok rúcha malý,
jenž v polovici sa striedaly.
S

Za nimi prišla kráľovná,
Z jej tváre jasná žiara plá,

až myslia všetci, že snád svitá.
Tá panna rúchom je obvitá
zo drahých látok z Arabie.
A na poduške z Achmardie,
zelenej, nesie rajský skvost

nad všetku sveta blaženosť.
Toto je vec, nazvaná Grál.
do nej ž Boh všetko blaho vlial;
Repans de Šoa sa nazývala,
čo Grál včuľ nosiť šťastie mala.
Bo on tú divnú vlastnosť má:
bez Isti byť musí panna tá,
a čistou vždy sa zachovať,
eo jeho chce opatrovať.

I svetla prišly

blíž Grála,

tak drahé všade nepáľa.
Šesť sklienok dlhých, sťa kryštál,
v nich drahý balzam plápolal.
Ked vážnym krokom pomaly

sa panny k stolu dostaly,
uklonila sa kráľovná
i každá deva sprievodná,
čo niesla sklienku halzamovú.
A ta, pred obličaj gazdovň,
kráľovná položila Grál.
Zvesť hovorí, že Parcival
na tú sa dlho zbožne díval,
j ej ž sverený Grál svätý býval;
ved nosil plášť jej po ten čas.
Tých sedem ustúpilo zas,
a k druhým osemnástim stály.
Tie najskvelšiu u prostred vzaly,
že dvanásť vpravo, vľavo mala
v zo všetkých Pich vynikala.

nie práve zlatou korunou,
no sličnosťou tiež nevšednou.
A teraz všetkým ritýrom,
čo boli v shromaždení tom,
doniesli komorníci chvatom

už vody v umývadle zlatom.
Vždy štyroch jedou obsluhoval,
a mladý pán uterák choval
ku obsušeniu určený.
Hej hol to prepych bezmenný!
Sto zaiste tých stolov bolo,
čo zaraz rozstavali v kolo;
pre štyroch jedon vždy určili,
naň prestrúc obrus sňahobiely.
I gazda sám včuľ vody vzal;
ten zarmútenú myseľ mal!
Tiež Parcival sa po ňom umyl
a hodbáhuy uterák užil.
so množstvom skvostnej vyšívačky:
gróf podal mu ho kolenačky.
Kde stola žiadneho nedali,
tam štyria sluhovia zastáli,
by tých obslúžiť vedeli,
čo za vrch všetkým sedeli.
Dvá kolenačky predkrajujň
dvá druhí pilue pozorujú,
či pokrm, nápoj nechýba:
na službu každý prísne dbá!
Lež čujte, čo sa dalej stalo;
na štyroch kočoch rozvážalo
sa víno v čiašacb pozlátených
pre ritýrov tam usadených.

Tie koče sa premávaly;
pauoši štyria stavali
na tabuľu tie čiaše v rade.
no za nimi šiel správca všade,
čo plné zase odberal
a do tých kočov ukladal,
by každý dostal do sýtosti.
Však všetko nebolo to dosti:
sto sluhov s bielymi ručníky
zpred Grála bralo včuľ chlebíky,
no s úctou, jako v kostole.
Tie rozložily po stole,
po každom v celej tej svetlici.
Tak svedčia zprávodajci všetci,
že pred Grálom pohotové
vždy stály jedlá všakové:
že poôomkoľvek človek bažil,
vše v hojnosti a zaraz zažil;
či teplé jedlá, studené,
staré, či čerstvo varené,
z rýb, mäsa, vtákov, zveriny,
i všetky rastlín plodiny:
Grál všetko dával z milosti,
sťa skutočný roh hojnosti,
že zpráva o ňom skoro znie,
jak o nebesiach povesť die.
Vo zlatých nádržkách

tu stálo,

čo potrebným sa k jiedlu zdálo:

korenie, rasca, ocot, soľ;
nech skromný kto, nech žravý bol,
smel každý jesť d ľa chuti, sily,
ho vdačne všetko mu nosili.
Nápojov, vína všakového,
dľa zvláštnej žiadosti každého ;

za čím len niekto žiadosť mal.
do svojej čiaše liať si dal,
a všetko z Grálovej hojnosti,
ho všetko vzácnej spoločnosti
k hosteniu udeľoval Grál.
S počudovaním Parcival
zrel bohatstvo a všetky divy:
no zpytovať sa na to nehol chtivý.

VI. Bohumír (GottMed) zo
Z

Štrassburgu

básne: Tristan a Isold.
(Okolo 1210.)

Nápoj lásky.
ýni Tristan k púti
všetko chystal z chuti,
a toho bola sila:

zatiaľ pripravila
Isot. kráľovná stará,
do skleuuého pohára

divný nápoj lásky,
jehož všetky čiastky
tak boly umne vyberané,
tak dômyseľue pomiešané,
že ked pár ľudí z neho pil,
mimovoľne z všetkých síl

sa museli

tí radi mať,

na vzájom verne milovať
žiť jedon život, jedna radosť,
•znať jednu smrť a jednu starosť!
Ten nápoj múdra mati vzala,
Brangäne tajno povedala;
„Brangäno, drahá neter moja,
čuj, čo ti vraví tetka tvoja!
Ty pôjdeš s mojou dcérou v cudzí kraj,
nuž na srdci ju zavše maj,
a neomýľ sa v diele tom:
skry tento pohár s nápojom;
jej v opateru daný máš,
nad všetko v svete nad ním stráž,
hy čokoľvek sa s tebou stalo,
ho ľudské oko nezbadalo.
Stráž bedlive ho v každej chvíli,
nech nik ho k ústam neprichýli.
Až v manželstve keď dcéra moja
a ženích jej, kráľ Mark, sa spoja,
nuž nastane ti starosť iná:
ten nápoj dáš jim miesto vína,
nech napijú sa oba z neho.
Však nesmie perná ho druhého
sa dotknúť, jeho silu zkúsiť,
ty tiež ho nežiadaj okúsiť!
To nápoj lásky, drahá neti,
nezpúšťaj nikdy to z pamäti!
Tak Isold, drahú moju dcéru,
ti dávam celkom v opateru ;
nad všetko na srdci ju nosím,
ty hučí jej matkou, vrúcne prosím,
sprav domovom jej cudzí kraj :
a tak sa večne dobre maj!“

'
„Hej, 1 — vraví rezko Brangäna, —
„ak celá vec sa takto má,
chcem vdačne jej sa službe vzdať,
nad imaním i cnosťou dbať,
na koľko v mojej stojí sile. 1' —
Rozlúčil Tristan tej sa chvíle,
a jeho ľudia, veľkí, malí,
sa z Vísefortu odohrali
vo veľkej sláve a radosti.
Isolde k vôli išli s hostí
kráľ, kráľovná až po prístav,
a s nimi ľudu celý dav
i dvoranínstva veľká sila.
Tak Tristanova deva milá
a tajná túžba duše jeho,
spanilá Isold, vedľa neho
vo trápnom smútku voľne kráča,
tvár sliônú mnohá slza máča;
i mati drahá, otec kráľ,
hlboký v dušiach cíťa žiaľ,
jích obzor kryjú mraky čierne.
Niejedno rosou zašlo verné
včuľ oko a sa krylo šatou,
za krajný dennicou tou zlatou;
mnohému srdcu starej vlasti
jej odchod hojnosť zplodil strasti;
čo Isold krásnu radi mali,
tí všetci zjavne zaplakali . . .
Ked druhovia už Tristana

sprievod celý z írskej strany,
ku službe krásnej Isold daný,
na lodi shromaždení stáli
a veliteľku len čakali,
i

tak bral sa tiež

Tristan dnu;
pri boku jasnú kráľovnú.
i

Ten irských krajov krásny kvet
on viedol rukou v cudzí svet,
no smutné city ju ťažbily.
Ešte sa k brehu uklonili
s modlitbou v čistej hrudi:
„Boh žehnaj kraj i ľudí!“
Lod polmula sa medzitým.
I peli hlasom velikým:
„Yo mene Božom začatá
nech šťastne zkončí cesta tá!“
a mužne do predu sa hrali.
Na radu Tristanovú malý
na lodi panie pohodlnú
komnatu k ceste pripravenú.
V nej kráľovná s družkama
sa zdržovala sama,
a nikdy mužský ta neprišiel;
len Tristan sám že uekdy vuišiel.
Lež zriedka on tiež chodieval
a smutnú Isold tešieval,
ked pustila sa do vzdychania.
Bo plakávala bez prestania
že takto z kraju rodného,
od národu príbuzného
a všetkých známych prchať musí
a k cudzím tiahne, kde len zkusí

jak ťažko srdcu clivému.
Nuž vtedy tešil Tristan ju
zo srdca celého
a času každého,
ked nadišla ju chvíľa zlá.
Tiež brával ju do náručia,

tak sladko

a mužno,

no vždy len slušno,

jak poddaný kráľovnú môže.
Ved badal, dobrý Bože!
že okrem neho nemá
tá drahá potešenia.
Však ked sa prihodilo.
že vzal ju do náručia milo,
hued krásnej Isold napadá
smrť krutá strýca Moralda,
a takú zdvihá k nemu reč:
„Hej, majstre, berte že sa preč,
a practe vaše ramená,
bo vec to mne nepríjemná!
Kto vám mňa chytať dovolil?“ —
„Či. krásna, tým som prehrešil?“ —
„Täk je, bo nenávidím vás!“ —
„Čím zvinil som to, žriedlo krás?“ —
„Že zavraždil ste strýca zjavno.“ —
„Ach, kráľovno, ved to už dávno!“ —
„Lež predsa nenávidím vás,
bo bez starosti v tento čas
a bez smútku bych bola bez vás;
vy jediný ten žiaľ ste tenraz
mi zapríčiniť horký znali,
Isťou vašou, ktorá klame, šiali.
Kto poslal vás, mne škodiť, sem
až v irskú, z Kornevalu, zem?
Co od malý ma vychovali,
tým zradne ste ma vyklamali,
a veziete ma do zajatia,
že neviem, či som zapredatá,
či čo sa vlastne so mnou deje!“
„Netraťte, drahá, len nádeje.
Nech radnej cudzia krajina
vás za kráľovnú svoju má,
než doma byť a núdzu niesť;
mať v cudzine i stav i česť,

no poníženosť v domove, —

nestejno chutnajú tie dve.“ —
— vetila
„Vzdor tomu, majstre.“
kráľovská deva, — „zvolila
hych doma chytro dosti
v ľúbosti a svornosti
si chudobu, než toľko žiaľu
pri boku bohatému kráľa. —“
„Ved pravdu máte;“ Tristan die,
„kde k láske však i pohodlie
a skvelý život sa pridáva
i ľúbosť lepšiu stálosť máva.
Lež vravte: keby z prinútenia
ste bola stolníkova žena,
a ja bych pred sobášom vstúpil,
z tých pút vás, kráľovno vykúpil
však bol bych vtedy dobrý, milý,
váš ochránite!’ v trudnej chvíli ?
A iste pre tú príčinu
bych obdržal i odmenu?“
„No dlho načakať sa máte
ak úfnosť na môj vdak skladáte;
bo ak pred suatkom vykúpil
ste mňa, nuž toľko natropil
ste mne i žiaľu, strastí veľa,
že radnej by som ešte zrela,
aby mňa stoluík ženou zval,
než že ste vy ma zvábiť mal.
Bud on bez všetkej krásy, cnosti,
za krátku dobu z ochotuosti
by všetok zlozvyk odložil,
a svedoctvo tým položil,
že miluje ma srdcom verným!“ —
Jpj Tristan riekol: „Takým čiernym

rozmýšľaním len zachádzate
na stezky márne; nazdávate
sa darmo, človek že zkazený
tak ľahko môž’ hyť napravený.
Premnoho k tomu treba je,
by figy nieslo bodlačie,
a v svete slýchané to není,

že nemrav svoje zvyky zmení.
Už netrápte sa, v novej vlasti
hned koniec bude slzám, strasti,
bo

kráľ a pán môj laskavý

raj pozemský vám pripraví,
by cnosť a česť, zvyk ušľachtilý
najšťastnejšou vás učinily.“—
Lež medzitým lod išla v diaľ.
Do cesty prajný vetor vial
a dobré mali cestovanie.
Tak útle boly však tie panie,
Isold a jej sprievod,
nezvyklé času nehôd,
že od vzduchu a vetrov viaňa
do chorôb padlý z nenazdania.

I kázal Tristan v plavbe zastať,
pri brehu dakde s lodou pristať,
vetrilá svinúť
a odpočinúť.
Tak do zátoky jednej vjeli.
Hned mužia všetci z lode speli
na suchú zem sa zabaviť;
i Tristan spiechal pozdraviť
premilú pannu,
tiež slabosťou týranú.
Ked pri sebe tak sedeli,
o tom a inom vraveli,

na um okamih privádzal :
on pohár vína priniesť kázal.
No nebol nik v komnate tej.
krém kráľovnej,
jak niektoré panenky mladé.
Z nich jedna vraví: „Toť na hrade
je pohár s vínom starým iste.“
Lež nebolo to víno čisté,
bár panny tak sa nazdávaly.
To zármutku bol prameň stály,
a túžba srdca nezkončilá
čo obidvoch aj usmrtila.
Však panna o tom nesnívala,
z priehrady pohár rýchlo vzala,
kde nápoj matkou schystaný
nebol ver’ dobre schovaný.
I podala ho Tristanu,
on ponúkol nim kráľovnú.
Leu málo pila, ťažko jej
tá štiava padla, i on pil z nej.
čo

a, že to víno, tak súdili.
Brangäna vstúpila v tej chvíli,
hned pohár u nich zbadala,
a, čo sa stalo, poznala,
no tak sa nad tým zachvela,
že z ľaku takmer zamrela
a j ako mrtvá vyzerala.
Osudný pohár rýchle vzala
a vyjdúc na palubu hore
ho vrhla v rozbúrené more.
„Ach, beda že mne nbohej !“
tak božekala v núdzi svej,
„nač som sa na svet zrodila,
ked vernosť, česť som zradila!
Na veky budem ľutovať
že musela som podujať

tú cestu,

z nej ž mi

žiaľu veľa

včuľ vzejde; že som neumrela
kým nápoj oddala mi matka:
bo beda! zhyne Tristan, sladká
tiež zhyne teraz Isold moja,
že pili zhubného z nápoja!“
Čo stalo sa, ked panna, muž,
Isold i Tristan, pili už

čarovnú štiavu? Čochvíľa
sa neresť svetská zjavila,
ľúbosť, čo ľudské srdcá ruší:
i vpriadla sa jim tiež do duší,
než spomenuli si na ňu.

Zástavu vztiahnuc víťaznú
jich oboch bezvšetkého kriku
ku svojmu pripojila šíku.
Dovedna sa včuľ spojili
čo dosiaľ vždy sa rôznili;
len jednou dráhou chceli ísť,
a zmizla zlosť i nenávisť.
Ved láska, panovnica,
jich oboch smysly, srdcá,
od zloby očistila
tak ľúbosťou spojila,
že zpatriac jedon druhého,
v ňom videl seba samého..

Len jednu dušu mali,

jedným sa tešievali;
čo jednoho tlačilo,
v drahom sa zrkadlilo;
cítili rovno radosť tak. jak bôľ,
no žiadon zjaviť s tým sa nemohol.

VII. Pevci ľúbosti. (Minnesänger.)
(12. a 13. storočie.)

i.) Ditmar

z

Aistu.

Upomienka.

a stráni stála panna
a čakala od rána;
na milého čakala,
ked sokola zbadala :
„Ej dobre vám je, sokoli.
vy lietate si po vôli,
svobodue si volíte

strom, ktorý zaľúbite.
Tak ja tiež učinila
a muža si zvolila,
milého mojim očiam,
na závisť druhým devám;

no beda> nenechajú mne milého,
a nikdy nechcela som z jej ich ja žiadneho.

Jak tebe spev sa vtáci
a leta radosť páči,

tak lipe tiež jej listy.
Zachádza zrak môj čistý,
ked mi na myseľ prinde,
že nesmieš hľadať inde

u žiadnej, šťastia, ženy,
že mne si prisúdený.
Ked prvý sme sa raz uzreli,
tak krásnou tvoje mňa videly
vraj oči, že si sľúbil sväto:
čo zpomína ti pieseň táto.

2. Kiirenberg.
1.

Sokol.

Sokola som si choval,
rok tomu byť mohol,
ved viete, j aký krásny
a múdry vták to bol.
No ked som hojne zlatom
mu krýdla omotal,
do výšky sa povzniesol
a odletel mi v diaľ.
Zas som ťa, vtáku, zpatril
vo výške s’ rýchlo pnul,
na nohe vláčil s’ remeň
čo ja som ovinul,

i

zlato na peruťach, —
len mne si vyhýbal:

Bohdaj Pán každej duši
miláčka udržal.

Pohnutá mi je myseľ
zrak slzou kalný priam,
že od milenky dobrej
sa večne lúčiť mám.
Tých, ktorí nás rozviedli,
Boh trestaj žalosťou,
tých, Čo nás smeria, odmeň

láskou a radosťou!

2.

Odchod.

Musím sa už zťad odstrániť!
Oceľovú broň mi daj,
chlapče, koňa osedlaj!
Švárnej panej česť ochrániť

opúšťam ten milý kraj.
ó, mňa sladké viažu putá.
tá však láskou zviesť ma húta,
by ch jej srdce, život vzdal
Slušno-li, bych premýšľal ?
Nie! čas, bych sa odobral!
Hviezdy svieťa, však ligot svoj
v tmavý často kryjú mrak.
Ked ma zpatríš nevdojak
hviezdo pani, pre svoj pokoj,
skryjúc sa, tiež učiň tak.

Z ritýrov si zvoľ druhého,
toľkej milosti hodného;
Tvoja ku mne náklonnosť,
jeuž ťa iste bolí dosť
zostaň večne tajemuosť!

3. Henrik

z

Veldecku.

Pieseň.
zimo studená, j ej ž ani poľa,
ba ani hájov zeleň neodolá,
ty žalosť plodíš devám do okola;
už chod, zas rada veselou hych bola.
Ó

Ked Vesna novú zeleň vyludzuje,
strieborná rosa kvety ovlažujc,
les piesňami sa vtáčkov ohlasuje,
koľké že slasti srdce pociťuje?

Môj milý vtedy smelo môže žiadať,
hych s ním pod lipku stinnú išla sadať,
kde kvetiny sme zvykli v kytku skladať,
a v dobe mája lásky rozkoš hľadať.

Ja viem, že mi tú kytku nechá skromne,
že môjho srdca slasť si často spomue,
a v žiaľoch nájde potešenie vo mne
kým letom jaro nezhyne potomne.

Na obličaj mu vtisnem pišťok vrelý,
a vyobjímam ztepilý driek celý,
no mojich očí povie mu zrak smelý,
že milejšieho nikdy nevidely.

4. Konrad

z

Kirchbergu.

Máj o v á.
Máj už prišiel do kraja,
nepoznám viac žiaľov ja.
Dietky, von sa do raja,

užijte slasť všelikň.
Na palúku v šír i diaľ
pestrých kvetín nasypal,
skvostné lóže prichystal.
Prišiel tiež ku lesíku;
tam slávika po vôli
na kvetnej halúzke práve
možno čuť, jak šveholí.
Vrch, doly,

okrášlil si máj ku sláve.
Tešte sa milí
puky sa rozvily,
piesne spievajte,
máju jasnému potešiť sa dajte!

Podte dietky, berme sa, —
ved už celý svet plesá, —
von na lúky, do lesa,
kde sa kvety v tráve skvejú.
Najkrajší svoj berte šat!

Kto vie láske úctu vzdať,
nemá v máji smutný stáť.
Čujte, j ako vtáčci pejú.
Nikdy krajší spev neznel,
všetci z voľnosti sa tešte;
krajšiu vôňu, krajší pel
som nezrel.
preto von ku tancom spešte.
Tešte sa milí atd.

Lež i každý muž sa schyť,

starosti hľad utlumiť,
a pod k dietkam na pažiť, tam zahynú všetky bôle.

Tam zas každý vyzdravie,
komu žalosť prsá dme,
pozrúc ustká červené
nabudne zas dobrej vôle.
Kde rozkvitá lúka zas,
vetrík sladké vzdychy nosí,
a kde toľko rôznych krás

jarný čas
z májovej vykúzlil rosy.

Tešte sa milí atd.
Kde vzejde kvet ľúbosti,
rád bych bral vždy účasti,
tak by som bol bez strasti!
Bo ja lásky pevec verný,
lioskoš svetu dáva máj,
ľúbezný chlad skýta háj,

najvyšší však plodí raj
láska, — chválte že ju pemy!
Má svet druhý skvost taký?

Bez hany a vecne čistá,

býva dar jej storaký;
bez vďaky
opievam ju dozaista!
Tešte sa milí,

puky sa rozvily,
piesne spievajte,
máju jasnému potešiť sa dajte!

5. Kristan z Hamle.

Blaženosť lásky.
V radosti spoločnej
vo krásnom náručí
spočívať na srdci preplnenom,
a žene báječnej
do smejúcich očí

zreť môcť, neuí snáď blaženosť v tom
Dve srdcia síce, život však jeden,
žena a muž, ale iba dľa slov len,
žalosť tam miesta nemáva.
Nad lásky čistej nežné spojenie
krajšieho v svete ničoho neuie;
milenec najkrajšie ústka bozkáva,
žiadon spev blaho to v javo nedáva!
Bo náklonnosť pani

vraj srdcu mužskému
raz robí radosť a raz zase žiaľ,
no v tajnom shľadaní
zas nahradí jemu
lásky hra všetko, čo trápenia mal.

?

Ked sa objímu štyri ramená,
sväzok to až do smrti znamená,

andelské je to pozrenie.
Ochotnosť, s ňouž ona ústka skláňa
pochybnosť, starosť všetku zaháňa;
tak blízke oboch srdci tlčenie,
pre tenký list že tam miesta už nenie!

Ked rady sa majúc
štýr očí sa pasie
tu rozhrajú v láske sa srdcia dve,
a nežno vzdychajúc
vo bársjakom čase
vše dobré, zlé delia, jak nehe to chce.
Y zátiší párik tento Šťastný
ohrieva lásky ohník slastný,
že všetko ostatnie zabúda.
Zem mizne a s ňou i jej mraky čierne
len nehe a šťastie j ich býva nesmierne:
ten výhľad vo víťazstvo istý má
kto do služby čistej sa lásky dá.

6. Henrik

z

Morungen.

Túžba.
Či vyslyší konečne moje žiadosti?
Či radosť snadz vezdajšej mojej má muky ?

Už minulý dávno sa leta radosti,
kde trhali kvieťa sme, sožral sňah puky.
Neželím však kvetnej lúky,
ked zpomniem všetky si jej ľúbežnosti,
ktoiých sa týkaly prešťastné ruky.

Len zkúste jej zraky, jej líčka preinilé
a sňahové hrdlo a ústka lahodné!
Jej andelská postať, jak podobná Vile!

Ej nikdy som nepoznal dievča tak svodné.
Eanené mi srdce hodne.
Pomož o kráľovno vädnúcej sile
úsmevom uzdravíš hned ma rozhodne!

7. Reinmar Starý.
1.

Div.

Stál nadšený som, zkrehlý, očarený,
keď prvý raz som milú pohadal.
To viac ma teší v každom okamžení.
Nuž čujte, j aký div sa so mnou stal!
Tak znala zrakom do hrudi sa vlákať,
že nikde v úzku sa neudrela,
kým na dno srdca môjho dospela.
Ty srdce môžeš od rozkoše skákať,
ho v sebe nosíš svojho audela.

2.

Pieseň.

Nechcem-li sa viacej trúdiť,
spomniem, pani, na teba;
šťastie plodí teba ľúbiť.
Tvoja cnostná veleba
kleslú smelosť napráva,
j ako sokol vzácny na peruťách,
povetrím ked prepláva.

Už tvoj pohľad sladkým dýše
mierom, pani vnadivá,
myslím, z nebeskej že ríše
andel sa mi usmieva,
dáva chuť mi všetkej slasti,
jako Božích vyvolených dušiam
na ceste do raja vlasti.

8. Cisár Henrik.
(Na milú.)
vítam moju milú
bez ktorej nechcem ani žiť,

So spevom

jejž ľúbil by

som každú

chvíľu

pozdravy srdca oznámiť.
Kto môj spev pred ňou zapeje,
bár som bez všetkej nádeje,
bud žena on bo muž,
ten mojej veci prospeje.
Mne poddané je všetko v svete,

ked milá sa mi privine,
lež ked sa lúčim s ňou, ved viete,
zas moc, bohatstvo zahyne.
Len starosť mi je údeľora,
hned veselý, hned smutný som,

predsa ľúbosť moja
nezhyne iba za hrobom.

Ked takto vrelo za ňou túžim
a nosievam ju v srdci vždy.
čím často v žalosť sa pohrúžim,
ba do zúfania dakedy,

čo za odmenu za

to mám,

jej srdci prebývam?
Mal utratiť by ch ju,

snad tiež v

to radnej koninu ta dám!
Ten mýli sa, kto nechce veriť,
že v mojom žití mnohý deň,
bych bez koruny ľúbil dožiť,
nech teším sa jej láske len.
Bo ked ju ztratím, čo. mi svet?
Už pré mňa ničoho v ňom niet;
útecha jediná,
môcť vyhnaný von z vlasti mreť!

9. Markhrábä Otto Brandenburgský.

Chvála milej.
Robte cestu najkrajšej z diev, bratri,
nech môj zrak tú cnostiplnú vidí!
Carevnu ked môjho srdca zpatrí,
i sám cisár vzácnu slasť pocíti.
Hor sa, pieseň moja, k hviezdnym poliam,
nebe

mlčky snášať neodolám,

kraju však, kde býva, v slávu volám!

Povedz, lásko, posolkyňo tichá,
mojej drahej, že len ju milujem,
že len za ňou myseľ moja vzdychá,
nové túžby znaky jej hotujem.

Keby ústka jej sa mne usmialy,
smútok môj by zaraz preč zahnaly,
k lepšiemu mi žitiu sily daly.
Kvietka vädnú, ach! po lúkach stále,
a k nej, čistej, priblíženia nenie;
poteš, lásko, v dvojakom ma žiale,
nakloň ku mne moje potešeuiél
Vieš, že úsmev j ma už vyhojí;
lež, ked k tomu ešte bozk pripojí:
bude večná jar, žiaľ neobstojí!

10.

Walther von der Vogelweide.
1.

Napomenutie.

Mládeže výchova
dá sa viesť skrz slova.
Kto cit čestný v dietkach pästí,
spraví slovom viac než tresty.
Slovom spraví viac než tresty,
kto cit čestný v dietkach pästí;
viesť sa dá skrz slova
mládeže výchova.

Chráňte si jazyky
pred prázdnymi kriky!
Nevypúšťajte reč planú,
strážte ústa, srdca bránu.
Strežte ústa, srdca bránu.
Nevypúšťajte reč planú!
Pred prázdnymi kriky,
chráňte si jazyky!

Pred mámením očí,
nech tiež šuhaj bočí!
Na zlom zraku pásť sá nedaj,
v dobrom potešenie hľadaj.
Potešenie v dobrom hľadaj,
uá zlom zraku pásť sa nedaj,
Statný šuhaj bočí
pred mámením očí.
Pozor tiež na uši
v živote mať sluší.
Zkaza srdca nasleduje,
ked kto uši uevaruje.
Ked kto uši nevaruje,
zkaza srdca nasleduje.
V živote mať sluší
pozor tiež na uši!
Oči, uši, perný,

stráž, mladíku verný!
Nestrážení smysly, ústa,
zpáchaly už krivdu zhusta.
Krivdu zpáchaly už zhusta,
nestrážené smysly, ústa.
Stráž mladíku verný,
oči, uši, perný!

2.
U

Tajemstvo.

liporadia,
popri lúke,
kvetiny v zelenej pažiti
vám vyzradia,
ruka v ruke
kde boli s milým sme ukrytí.

Pred hájom v tichúčkom údolí
— tandaradaj! —
sláviček prekrásne šveholí.

Ja som sa brala
ua prielohy,
tu ma však čakal už milý môj ;
tu som dostala
pozdrav mnohý
a tu mi vyjavil pocit svoj.
Ci ma i bozkal a či nie?
—

tandaradaj! —
hľaďte jak perný mi červené!
Môj milý v tráve
umne z kvieťa

utvoril spanilé hriezdečko;
ked ľudia práve
dnes ho osvieťa,
zaľúbiť musia to miestečko.
Z ružičiek ľahko poznať, hľa!
—

tandaradaj! —

kde moja hlávka spočívala.
Keby znal niekto
tých, čo tu boli,
a čo tu stvárali, chráň ma Boh!
nebol však nikto
na okolí,
nemôže vraveť nič na oboch.
Spevavý vtáčik len v kapradí,
— tandaradaj! —

a ten nás istotne nezradí!

3.

Májová.

Hľactte kúazia, svetskí, všetci
von na luh i háj.
vôkol divnokrásne veci
rozdáva nám máj.
Všade hlaha vznik!
Zahuč slávo mája vlasťou;
keď on vládne hájnou slasťou,
není starý nik!
Denne musí ples sa zdariť
ním ustrojený!
Skákať máte, v tancoch mariť
Čas vám súdený.
Len nie ston a vdych!
Neslyšíte jásať z hory
najlepšie slávikov skorý?
Čiňte tiež dla nich!
4

Dôstojnosť.

Ach, slyšte divné udalosti,
čo za spev verný získa muž:
mňa, hlásača jej dôstojnosti,
vraj milá nechce slýchať už!

To predsa zpozdilosť. Či nie?
Či nevie, že keď ja prestanem spievať,
jej dôstojnosť sa rozplynie?
5.

Pozor!

Už bdejte všetci! Blízo je
deň, v ktorý svet sa zachveje.

kresťanstvo tak, jak židia

i

pohania.

Moc znakov denne badáme,
z uichž blízkosť jeho poznáme,

neklamné píšu sväté to čítania.

Paprsky slnka už nepáľa,
nevera semeno vysiala
po poliach všade, po okruží.
K rodičom láska už nikde neplatí

vlastného brata brat okráda,
o pletky len sa kňazstvo háda,
na miesto Bohu ľudom slúži.
Násilie vládne, právo platnosť tratí:
nuž hor sa! k súdu nech sa každý túži.

II.

Steinmar.

Obrúbený hustým kríkom
znám ja terem zelený,
v ňom pod jasným pod nebíkom
býva slávik milený.
Jemu k službám tu

krásne panny sú,
útle dietky pestrej Kveteny.
No ked jaro v srdciach tňhu
k lásky šťastiu naladí,
príde pán máj v novom rúchu,
a svet plný parády.
Sladko zaťuká
útľunká ruka:
a kvet každý z púpätka hľadí.
Motýli si robia vôľu,
vtáčci púštajú sa hrať,
prsia mladých ruží bôľu
sladkému sa musia vzdať.

Kto v tom vírení

ľúbiť nemieni
musí oči, srdce zatvárať.
A keď s mojou lutnou prídem,
kde sa tône schádzajú,
vždy sa v duchu s milou sídem.
Čo

ústa vyzrádzajú:

slávika i máj,
kvetinky i háj,
piesne vždy len na ňu padajú.

12.

Hugo

z

Werbenwagu.

Máj o v á.
Sladký máju radostný
vítame ťa tisíc raz,
mnohé krásne kvetiny
nesie nám tvoj ladný čas.
Ano tys svet ulahodil,
osvohodil
vtáčkov zas.

Teraz často slýchať býva
slávika mileného,
od jeho sa háj ozýva
spevu utešeného.
Kam on asi v lete strojí?
Prázdny stojí
dom jeho.

Ak voľakto ešte smúti,
není-li to zpozdilosť?
Takej slastnej perepúti
pristane len veselosť.
K radosti všech prispejeme,
vysmejeme
podlú zlosť.

13.

Ulrich Lichtensteinský.
1.

Bodrá myseľ.

Bodrej mysle bývam,

bodrosť dobre pristane;
rád sa tomu dívam,
bodrosťou-li muž vzplane.
Panna hrdo zrodená
vyvoliť si môže
hrdej mysle mladena.
Milá mädoústy
jedno slovko soznala,
ním starostí hustý
na veky mrak zahnala.
Perný ho len šoptaly,
svetlé jasné očká
ho však opakovaly.

Dobrota jej ženská
z hlbín duše ho

vzala;

v srdci krv mládenská
hrdo vreť mi počala:

keď vravela slovo to.

ktoré vždy zostane
poklad srdca mojeho.
Yed česť moju predsi,

bodrosť od nej, drahej, mám,
mnohé iné veci

sladké od nej dostávam:
radosť, skvelý život, hía,
slasť mi za odmenu
verných služieb určila.
Telo, statky od nej,
bodrú mysel dostal som
preto milovanej
verný ritýr zostal som.
Čo chce ona, chcem i ja,

panovnica, kňažna,
mi je ona milostná.

2.

Slasť lásky.

Príroda keď v sladkom máji
kvetový šperk dostah,
videť prechádzať sa v háji
vše, čo láska sviazala.
Celý svet sa veselí, —
dobre! máj nám tak velí.
Kde povstala láska skrytá,
radosť vládne panenská,
div sa robí, v prsiach zkvitá
blahá túžba nebeská.

Smútok nemá stálosti,
kde sa íúbosť rozhostí.
Kde sa dvaja verne íúba,
hrúd sa k hrudi pripojí,
že si večnú lásku slúba :
tých len smrť zas rozdvojí.
Boh sám jim je ochranou,
štítom, stálou obranou.

14.

Reinmar zo Zweteru.
1.

Že láska muža, ženu núti,

to vám tak divné je?
Ked ona nebesá prinúti,
nuž prečo Íudí nie?

Tak núti poklad svojho pána

tá

«

až si ho podmaní,
moc od dávna zlatu daná,
bo dar to čarovný.

Niemeuej núti vína sila
a smysly zachváti;

liečivá ono štiava milá,
čo život nám zláti.
Lež jedno predsa v svete uikdá
nemôžem pochopiť:
jak vládze mŕtvej kôstky vnada
si srdce podmaniť.

Jak môže mrtvá vnada kôstky
tak srdce ovládať,
že ono nm, i smysly všetky

sa musia v rabstvo dať!

2.
Násilie telo premôže,
no v putá vtisnúť nemôže
myšlienku voínú, tá mu prchá.
Ten cisár, kráí v svete uenie,
Čo trestať znal by myslenie,
bár jak by bolo k nemu mrcha.
Ó násilie, čo krivdu krivdou štepíš,
čo chosna máš, ked ostrých pár úst zlepíš,
a sto sr’dc za to na teba má zvrcha?

3.

Pochybnosť je zlý staviteí
horšieho už nik nevidel,
zriedka zkonČí stavanie, —
pevné práve nikdy nie.
Pochybnosť vždy čosi hladá,
že dač zabudla, sa nazdá,
večne šuká, behá, drie,
v kopy snáša náradie.
Pochybnosti základ šiali,
jestli sa jej včul nezbavím,

duchom pravým
nepovznesiem :

nikdy v živote nesnesiem
ani hniezdo, jak vták malý.

4.
Ydačne udeíovať, zriedka prosiť,
mnoho konať, bár nič nesíukuje:
takým mravom môže sa honosiť
ten len, v skutku šíachetným kto sluje.

5.
To nepristane nikody,
ked dievča za milým chodí,
a neztrpí to láska.
Ked však sťa sedmikráska
sa v cnosťach skromne ukrýva,
a vnadou, mravy odieva:
u všetkých získa ludí,
i čistix lásku vzbudí.

15.

Konrad

z

Wúrzburgu

1.

K líške opica vravela:
„Bez strechy môj zadok äcela;

daj mi kus ohonu tvojho,
čo sa ti po zemi vlečie!“
„Nedám veru,“ líška rečie,

„nezreknem sa skvostu svojho.
Eobím j ako skrbliak. ktorý v hline
radnej svoje zlato kryje,
nežby, chudoba ked nyje,
dar jej poprial, čo hned pred ním zhyue.“

2.

Dvanásť lotrov prišlo v lese k domu íudožrúta;
jedouásf bezbranne zpásla pažravá paskuta,

potom dalej húta:
jak by na ostatnom zmeral sily.
Brániť sa chce dvanásty a j ako rek sa tmolí,
ale íudožrút mu vraví: „Skry ten meč tvoj holý;
ked ste všetci boli,
prečo ste sa vtedy nebránili ?
Vám sa rovná čeíad, ktorú mocný muž chce zroniť;
nech sa nedá skloniť
poznenáhla jemu.
Svorne opreť uepriateíu má sa úhlavnému;
ked však jednotlivo podíahne mu
pádu nevyhne sa konečnému
kedby ju i audelia strážili!“

3.

Ostrý ocot z najlepšieho vína,
ked sa ono zlomí. býva.

Jak ja sám stojím, pripomína
prítomnosť mi krivá.
V pamäť sa mi tisne,
že mi myseí kysne;
svete, tvoja nezbedná rodina,
k môjmu vínu nebola úctivá!

Hadlaub.

16. Ján

1.
Tuším by obraz skvelý
tej nebeskej stvory
mi v srdci zpatril celý,
kto hrúd mi otvorí.

Tak vznešený a milý,
jej duše zrkalo.
a že je tak zdanlý
mňa teší nemálo.
Tá musí priať mi radosť
bár jak jej nemilá,
ved jedinú mi žiadosť
dosial nezplaila.

2.
Po zelenom svahu
som devu bez páru
ísť videl, čo slastí tá vzbudila!

Z kvetového snahu
viať cítil som žiaru,
čo do srdca môjho sa vlúdila.

Ona, kvet podobne,
a kvetinky drobné
na seba svietily o preteky,
že padla žiar i na moju hlavu;

takúto slávu
už nezpatrí nikto na večné veky!
no

17.

Henrik, chvála pani (Frauenlob).
1.

Tak stojím tu, pred mojou paňou čistou;
rád chválim panie utlé, krásne,
jich spomínam s vernosťou istou,
bo cnosti vence ony nosia jasné.
Kto spieval v svete chválu j ej ich dosti?
to učiniť včul z jari
nuž počúvajte všetci, nech to zviete,
Boh pomahaj, nech sa to zdarí!
Ved žiadal by ch, by nenašiel sa v svete,
kto obrazil by panie v zpozdilosti.
A mám-li

ja

Ja chválim, panie deň

i noc

a chválu jejich množiť si vždy žiadam;
muž, jehož panie ueváža si moc
a jenž by od nich odviesť ma chcel, hádam,
ten môže bosý hned s.i odtiaí vzdialiť,
bo ja som zvyklý krásne panie chváliť,
len ony môžu všetku strasť oddialiť!

o
u

.

Nad všetky skvosty chválim panie vrele,
muž veíkú z nich vždy radosť má,
a j ako slnko skvelé
deň v každý čas presvietiť zná,
tak panie mysel mužovú vždy hrejú.
Za čistých pani chválou zavše túži
mi myseí moja ; muž, čo ináč robí,
ten milosť j ej ich nezaslúži.
Nad striebro, šperk a nad ozdoby
tých chválu staviam, čo sa cnosťou skvejú.
Ach panie, kvety krásne, íalije!
Vás chválim, povďačnými ústy,
a jestli komu moc tej chvály je,
nech zná: môj jazyk od nej neupustí.
Tak budem činiť každým okamžikom,
a nech ma osúd hockde zavedie,
za panie všade budem bojovníkom!

VIII. Didaktika a rozorvanosť.
I.

Winsbek.

Otcovské naučenie.
1.

synu! miluj Boha vždy,
tak budeš vždy sa dobre mať,
On zmôže všetky nehody.
Na sveta svodnosť lichú hlad,
jak zná svoj sprievod oklamať
a j akú mzdu dá konečne;
to nech ti vždy na mysli je:

ôj

hriech býva jeho údelom,
a kto hlas sveta sleduje,
umiera dušou i telom.

2.
Môj synu vedz;

jak svieca sa

horiaca tratí, pomine,

tak život tvoj tiež míňa sa
a od dňa na deň vždy hyne.
Nech rozum tvoj to uemiue,
lež sriad si život podlá toho,
by po smrti si nemal hanu;
tam bohatstvo nič neplatí,
tam nebudeš mať za ochranu
len lanovej kiis záplaty.
3.
Môj synu! chceš-li hrádzu istú

nezbedám sveta položiť
nuž zamiluj si pannu čistú,
jenž manželkou ti žiada byť.
Tá môže štastným urobiť
vždy muža, ak je dobrá, verná.
Kto za šťastie to nedrží
ten nemá citu napokon,
úhorom rozum mu leží,
bud múdry hned, jak Šálom on.

2. Strikker

Príklad.
Istý muž

si

topor zlomil,
potom u stromov žebronil.
by mu nový, hodne pevný daly.
Z olivy mu haluz odrezaly;
rýchlo na to háj jich malý
povytínal, pokálal.

K jaseňu dub ua to dial;
„S právom zkazu úplnú sme vzaly,
že sme nepriatelil dobre prialy;
sokovi kto zbraň do ruky dá.
sám sa k jeho nohám ukladá!“

3. Freidank.
(Okolo 1229.)
O

jazyku.

Najhorší úd, čo India majú,
je jazyk vraj, tak riekavajú.
On mnohým zvadám príčina
a nesvár, závist začína.
Co kedykoívek počuť zlého,
má obyčajne pôvod z neho ;
bo jazyk zplodí škriepku, hnev,
až hyne duša, telo, krev.
Už často zlé jazyky
premohly dobrých šíky,
a také biedy zavinily,
čo smrťou len sa završily.
Česť mnohých jazyk zničí
a telo pokaličí.
Sám v sebe nemá jazyk kosť
a zláme skál a kostí dosť;
ua púšte zmení chotáry

skrz zbojstvá, vraždy, požiary.
Zlých jazykov to nástraha,
že mnohý krivo prisahá,
a všetky možné zločiny
nezbedný jazyk zaviní.

Zlý jazyk nešetrí vernosti
na seba milencov rozzlostí,

chýr dobrý podkopáva
a v krivdy mení práva.
Zlé jazyky índ rozbesnily,
že na kríž Ježiša pribili;
bo čo osoží, čo škodí:
vše od jazyka pochodí.
Ten hanbu dobre brániť zná
čo jazyk svoj vždy v moci má,
a dobrého í zlého mnoho
vie zapríčiniť podlá toho.

Ked jazj'k pravdu zastáva,
lepšieho úda svet nemá,
no rozvedú jazyky zlé
najtuhšie sväzky manželské.
Zlý jazyk nad jed horší je,
už Dávid v Písme beduje;
niejedou by som prirezal,
keby som toíko moci mal!

4. Hanuš Rosenbliit.
(1431 —1460.)

Pozdrav vínu.
Nuž Boh ťa žehnaj, vzácny nápoju
uzdrav-že chorú peôeňu moju !
Tak mimoriadne znáš sa do liečenia,
že kvapky tvoje všetok smútok zmenia.
Nech žije vincúr, čo ťa okopával,
nech žije, hrozná tvoje čo shladával,

a čo jich do gbelíka vláčil;
nech žije, čo ťa v lise tlačil!

Nech žije hednár, jehož ruka smelá
ťa pod obruče upútať vedela
a spravila ti pevný z dreva dom.
Nech žije, čo ťa dáva pijakom,
a krčmár, ktorý prvú krčmu sriadil,
i vozka, čo sem k nám ťa doprevadil.
Nech žije, kto ťa prvý nalieval!
No nech ho čert má, ktorý zazlieval,
že toíká miera je a menšiu spravil.
Daj Boh, by navždy íadovec sa ztratil
a mrazy nehubily sily tvoje;
nuž živ ťa nebe, potešenie moje!
Z tých každý chvíle utešené máva,
čo v každej dobe víno rád pijáva.
Nech máme zavše, vínko, teba dosti,
nie dostač iba, ale do sýtosti;
a tak ja prvý sily své napímam,
a s dobrým glgom tento sud načínam!

5. Vít Weber.
(1476)

Bojovná pieseň murtenská.
Radosťou plné srdce mám,
že zaspievať včuí môžem vám
o víťazstve a sláve;
dňom nocou spať mi nedalo,
kým všetko tak sa nestalo
jak som si žiadal práve.

Burgundských krajín vojvoda
pred Murten s čatou prišiel ta,
že mesto toto zkazí;
za potupu sa pomstiť chcel,
čo pri Gransoue vytrpel,
a množstvo šiatrov razí.

Vystaval väže i valy;
na to murtenskí nedbali,
vše úfajúc len v Pánu;
dosť mužstva v meste sa rojí,
nik Burgundov sa nebojí
a mesta nedostanú.

Raz v noci veími dobíja,
raurtenským nedá pokoja,
dnes mestské chce mať valy;
to pre Vlachov zlá novina,
j ich zbila naša družina;
v priekopách zkazu vzali.
Čo

takto mesto bránili,

tí velkú česť zaslúžilí,
bo jednali sťa muži

ba môžem riecť, kto možný dosť,

pre toíkú cnosť a udatnosť
ritýrom byť zaslúži!
Tiež bol tam statný kapitán,
od Bubenbergu zvaný pán, —
tých málo v svete jesto !
Ľud jeho strieíal výborne,
že pozvať by ho mali vše,
kde zachrániť chcú mesto.

Keď sprisahanci zvedeli,
že Murten čaká osud zlý,
na jednotu vzkázali:
by išla chytro pomahať!
Nik doma nechcel zaostať
jakuáhle zvesť dostali.

Yysokorodý vojvoda
lotringský veími nahnevá
sa na tú vlašskú drzosť;
on s mnohým vzácnym zemanom
na pomoc spiecha mešťanom,
cti svojej činiac zadosť.

I

z Eakús čaty prichodia,
zo Štrasburgu j ich privodia,
i z mesta Bazileje;
zo všetkých krajov jednoty
v šlachetnom mysle pohnutí
moc iudn v zbroji speje.

Krajšieho vojska nevídať
tak chytro pohromade stáť,
jak tuto sa udalo:
ozbrojeného puškami
a mečmi, helebardami
a kopijrni nemálo.
Keď Čítalo sa od Krista
priam rokov tisíc štyri stá
a šesťasedemdesiať,
v deň desaťtisíc ritýrov
a v sobotu — bohatýrov
tých videl som sa chystať.

Len ešte zory svitaly
nž statné voje kráčaly
k Murtenu sviežim lesom;
či tešili sa v meste j im!
Vojsko i s vodcom udatným
vítali s velkým plesom.
Než prepli lesa priestorom
niejedon zostal ritýrom
čo dobre ho poznali;

a vojvodovi slavnému
ku nápadu sa prvému
premnohí ponúkali.
V pochytre držia poradu
ku spoločnému úkladu
na nepriateíské voje
no mnohý die; „Tu poludnie,

kedyže začne rúbanie ?
Či reči zvedú boje?
Vo vzduchu vejú prápory,
hrúd každá ohňom zahorí
a smelosť búri v krvi;
len o tom každý vraveť zná,

jak nepriatelil odolá
a jeho čaty zdrví.

Predstráže vopred stúpajú,
dve krásne zástavy majú,
z nichž z Entlibuchu jedna;
a druhá s hviezdou z Thunu je,
z tých žiadna ustúpit nevie,
a chodia vše dovedna.

Za nimi ritýri speli,
na nepriatela udreli
a s mečom ho napadli;
nedbajúc mnoho na pušky,
bár tieto život mladašký
ku nohám strelcom kládly.
Prostriedkom pušky durkaly,
tie úkol svoj vykonaly
a tak i dlhé piky;
podobne sialy spiežové
tiež helebardy všakové
smrť v nepriatela šíky.
Za krátky čas sa bránili,
no potom v beh sa pustili
a mnohí boli zbití,
z kyrysníkov i z pechoty
a mečmi, puškami, hroty
bol priestor vôkol krytý.

Ten beží sem a druhý ta,
kde lahčí sa mu úkryt zdá,
no ujsť nemôže žiadny;
strach veíký všetkých jíme sa
a mnohí skáču do plesa,
bár žiadon není smädný.
Po krk sa brodia vo vode
a predsa do nich pála zle,
sťa na kačice vtody;
i z člnov j ich zabíjajú
že žialuplno zvýjajú
a v krv sa menia vody.

Zas mnohí lezú na stromy,
i tam j ich stihnú pohromy,

ztiad letia jako vrany ;
tam pikami j ich bodajú,
no odleteť jim nedajú:
smrť hrozí z každej strany.
Dve míle v mesta okolí
zem kryjú vlašské mŕtvoly
a lesklé j ej ich brone;
nuž spejme všetci vdaky vzdať,
že ráčil Pán tak potrestať
smrť našich pri Grausoue.
Že bolko zhynulo jich

tam?

Na isto počeť riecť neznám,
lež naši to tvrdili:
že šesťadvadsať tisíc snad
tam Vlachov malo zkazu vziať,
Čo ztopili a zbili.
No ani dvadsať úhrnom
nepadlo v boji krvavom

zo sprisahancov strany;
v tom videť môžme zrejme zas,
že vo dne, v noci, v každý čas
Boh smelých, zbožných chráni!

6. Šebestian Brandt.
(1458—1521.)
O

výchove dietok.

Kto svojich dietok nezbednosti
netrestá zavše día slušnosti,
sám smútku dožije sa dosti.
Ten slepý je od bláznivosti,
kto nechce, aby dietky v cnosti
mu slušne vychované holý.
kto všetko rohí po jích vôli,
a nedbá, ked sa poneviera
z nich ktoré, jako bez pastiera
sa ovca;

ktorý videí nechce

jích roztopaše, jích netresce,
a vraví, že sú ešte mladé,

by slúchaf mohly múdrej rade,
bo znalý, za čo trest jím sluší,
(i blázne slyš a chovaj v duši:
Mládeže pamäť nieje hluchá,
ba na vše strany pilno slucha;
čím hrnec znova sa napustí,
tá chuť ho nikdy neopustí.
Ohnúť sa môže haluz v mladi,
kto ale starú ohnúť hladí,
ju zavše zlomí. Tresty múdre
vám iste nikto neodudre;
prút bez kriku a hnevania
zlosť z dietok srdci vyháňa.
Bez trestu nik sa v svete nedoučí,
hriech treba dusiť, kým v strom nevypučí.
Statočný Eli bol a hriechu nemal;
že dietky slušne trestať neznal,

tak určil Boh, by jedným dňom
i s volným zomrel so synom.

Že dietky málo karháme
moc Katilinov mávame,
a lepšie by sme s deťmi stáli,
keď by sme učiteíov mali,
jak Fénix. Peleus j ej ž híadal,

pre syna Achilla mať žiadal.
Fillip celn prešiel krajinu
kým majstra svojmu najal synu;
a najväčšieho kráía sveta
Aristoteles učil dlhé leta,
jenž zase Platónovým žiakom bol,
čo od Sokrata múdrosť nabudol.
No v otcoch našej lichej doby
už skúposť natolko pôsobí,
že iba takých majstrov lubia,
čo synov za bláznov j im zhubia,
by sprostejšími zo škôl vyšli,
než boli, k učeniu keď prišli.
Nič divného nevidím vtody
keď blázon zase blázna zplodí.
Sokrates starý by j im dial,
ak príležitosť k nim by mal:
„Yy trupci, bez rozmyslu lichú
vždy myslievate na pletichy.
na dietky avšak zabúdate,
len bohatstvá jim ukladáte:
no zviete skoro žiaíu dosti,
keď synia vaši už v mladosti
cnosť, mravy vážiť si nebudú,
a k pohoršeniu všeho íudu

sa v zkazenosti strašnej zjavia.
Žial svojim otcom veiký spravia,
bo vždy to bude žalosť preň,
že vychoval len zimní streň.

Tak jedni z tejto roty kla j ú
a Pánu Bohu strašne la j ú;
tí drahí s uevestkami hinda,
tí tretí s kartami sa trúda,
tí štvrti hýria vo dne v noci:
nemá svojich dietok v moci,
kto od maíučka starosť nemal,
hy dobrému jich majstra oddal.
Bod vznešený je vzácne mánie,
lež cudzé, tebou nezískané, —
po rodičoch on dedictvo.
Tiež krásna vec je bohatstvo,
no velmi lahká jeho zmena :
sťa lopda skáče, vyhodená.
I v kráse India vidia moc, —
tá zhyne nekdy v jednu noc.
Jak zdravie býva láska mladá,
však jako zlodej sa odkradá;
i velká sila mnoho platí,
lež stárim, chorobou sa tratí.
Tak nepoznám nič stáleho,
krém vychovania dobrého!
bo

7. Mikuláš Baumann.

(t
Bájka

z

1526.)

„Feriny lišiaka“ (Reiueke Vos).

Dva roky tomu budú snad,
že dostavil sa tuto had,
čo sťažoval sa s velkým krikom
nad istým človekom, rolníkom,

že nieje s súdom spokojený,
čo clvakráť nad ním vynesený.
Mnž onen prítomný tu stál;
nuž čujte, jak ten súd sa vzňal.
Had dierou v plote liezť chcel dnuká,
lež nastavená z žíne sluka
pred plotom sa nachodila,

tá hada za krk chytila,
že iste smrťou z sveta zíde,
keď práve cestou muž nepríde.
Had zvolá: Mužu dobrý, pod,
a z trápenia ma vysvobod!
Muž na to: Chcem ti poslúžiť,
ak prisahať chceš, prislúbit,
že neučiníš snád mi škodu:
bo tvoju lutujem nehodu.
Had k prísahe hued hotový,
a klnúc seba vysloví;
že v ničom jemu neuškodí, —
a muž ho z núdze vysvobodí.

Tak spohí cestou kráčali.
Hlad trápil hada nemalý,
nuž zrazu na muža sa vrhá,
že usmrtiac ho, potom ho roztrhá.
Muž sotva ušiel, — tak ho to dolaká —
i vraví hadu: To mi vdaka,
že som ti z núdze vypomáhal?
Už nevieš, čo si mne prisahal,
že neučiníš, čo ma rmúti ?
Had na to ; Hlad ma velký núti,
a hlad nepozná zákona;
čo činím, zodpovedám ja.
Zas na to muž: Nuž prosím, čuj,
len zatial život môj šanuj,

kým nestrestuú nás dáki India,
čo spravodlivo nás rozsúda
a skončia spor. — Die na to had:

Tak dlho shoveuie chcem mať!
Za jarkom prišli na pána
tám O dri mrchu, havrana,
a jeho syna K r á k o š a.
Had povie: Podte sem vy dvá!

Jim odovzdali celý súd, —
čo ortel? — Muž má zahynúť!
Svoj prospech sudci poznali,
na mäsa kus tiež rátali.
Had povie: „Súd som vyhral ja,
a nik' nemôže karhať mňa.
Muž na to: Nediví sa nik’
že odsúdil ma lúpežník.
No nehud sám on rychtárom,
lež podme k druhým trom, štyrom.
Zas had: Nuž nedbám. — Idúc v tom
sa stretnú v vlkom, mädvedom.
Muž medzi nimi sám len stál,
jak dopadne vec, rozmýšíal.
Bo proti piatim jedou iba
to v každom páde velká chyba,
a tu vlk, mädved, havraní a had,
tých všetkých sa čo obávať.
Ked vlk a mädved súd vyniesli,
na tom sa výroku usniesli;
„Nad všetko v svete zlé je hlad,
zjesť môže tedy muža had.
Hlad láme vernosť, prísahu!“
Ked videl muž tú nástrahu,
o svoj sa začal život báť.
Už počal had ho obvíjať
a pluvať naňho jed a slinu;

muž sotva ušiel v

tú hodinu,

uo vravel: Krivda sa mi deje,

za životom mi nevdak speje,
a ueraá k tomu za mak práva!
Had ua to: Čo ten chlap rozpráva ?
Už dvakrát prepadol si súdu!
Die muž: Ci ináč súdiť budú,
čo sami kradnú, lúpä, siala?
Ja vzdávam úsudku sa kráía;
ta vedte ma, nech rovno, krivo
odsúdi, vzdám sa trpezlivo;
ked prehrám zas, nad úfanie,
dosť času je na schrúmanie.
Tu vravel vlk i s mädvedom:
král iste prisvedčí nám dvom,
had môže lehotu mu popriať.
Bo mysleli, že musí vyhrať
zas had, ked k trónu kráíovskému
vec príde, páni tiež prisúda jemu.
Odpusťte, mocný poteutáte,
že prišiel muž ten, sami znáte,
s mädvedom, hadom, ha vranami;
lež vlk dorazil i s synami.

Dvoch Besuozub hued sebou vzal,
jichž dobrý muž sa najviac bál.

a Samobruch
sem prišli s otcom ua výsluch;
že diel svoj obdržia, úfali,
a znáte, čo by tí požrali!
Tu boli suroví a zavýjali,
až ste j im dvor svoj zakázali.
Muž ale prosil Vašu Milosť
a žaloval na hada drzosť,
jak vdačí sa mu za dobrotu;

Tak

Nesyta

za lásku chystá jemu slotu,
zabúda na slub daný vtody,
že nikdy, pustený, mu neuškodí.
Had vravel: „Všetko uznávam,
lež velký hlad ma nútil priam
a núdza zákon neuznáva.“
A vec tá starosť vám pripráva,

jak hy ju možné holo súdiť,
no v nikom krivdy cit nevzbudiť.

To Jasnosti sa krivdou zdá,
že človek smrťou zhynúť má
od toho, jemuž dobre činil;
lež zporamel ste, že hlad to zvinil.
Ked radcov ste sa zpýtali,
tí všetci s hadom držali;
ze oni v páde rovnom hladu
by tiež neznali inú radu.
Že celý dvor tú notu kdáka
nuž poslali ste pre lišiaka,
naň celú rozopru sverili,
a plnú moc mu udelili,
by súdil, jak za dobré vidí.
A lišiak zaraz tak urídi;
„Najlepší súd na mieste tom
kde sišiel had sa s človekom.
Ked nzrem ho tam sviazaného,
jak visel za času oného,
kým nepomohol človek jemu :
hned poviem úsudok každému.
Vám lúbila sa, pane, rada,
i poviazali v smečke hada
na samoprvom sporu mieste.
Včul, rečie lišiak, sú zaiste,
zas tam, kde boli, než súd začal.

Ak chcete včaí, bych uzol rozťal:
nech vyslobodí, chce-li, muž
zas hada; nechce-li však, nuž
nech ho tam v sluke viseť nechá
a rovnou cestou domov spiecha!“

8. Tomáš Murner.

(f

okolo 1533.) Zo „šibalského cechu.“
1. O

brúsení slov.

Svet včul tak plný klamstva je,
že kto ho prekabátiť chce,
ten musí dobrý rozum mať
a iste viacej, než ja znať,
tak všeličo po svete zkúsiť
a hladko svoje slova brúsiť.
Včul pravda lieha na zemi,
kto bráni ju, za nič není
bo pochlebníkov plné vrece,
že žiadou pravdu hlásať nechce.
Nech na hanbu to slúži nám:
lož rozkazuje krajinám!
Už takí majstri svetom blúda,
od níchž sa reči skrúcať ludia
a brúsiť, hladiť učia z vzniku

a krásne bar viť na jazyku,
že lahodne reč z úst j iní plyne,
sťa po sladúčkom, novom víne.
I titule jak dávať treba,
zvať urodzeným, čestným seba;
bo velkomožní dnes sa množia ;
na vrchu prázdne sudy ležia.

I sedliak „opatrným“ slnje,
česť múdyrch pánov požaduje,
tiež titule si chce pridávať,

a nezná kapustu predávať.
Tak každý zvláštnu poctu híadá
a zvláštne vyznačenie žiada,
že človek mysleť musí priam;
či nezplodil to diabol sám?
Kam s takým krámom príde svet
a dokiaí má to Boh trpeť?
2. O

kladení slaninky na pascu.

Kto myši chytať íúhi v pasci,
uech túto predne dobre mastí.
To porekadlo každý zná:
kto dobre jeť chce, mastiť má.
Kto nechce dvere vrzavé mať,
ten nesmie masti jim odnímať,
a kto pomastiť nevie predom,
mäd miešať so žlčou a jedom,
a kyselé so sladkým ešte;
nech nechodí na trhy v meste.
Tam videť kupcov, j ako znajú
lep chystať pre sprostákov z kraju;
na vrchu krása márnivá,
lež hlad, čo pod ňou sa skrýva.
Na pohíad všetko pekné zdá sa,
no vnútri huilosť ukrýva sa;
to dnešní ch časov heslo je:
vrch sladký, srdce kyselé.

Tak všetok tovar do predaju
po jarmäkoch dnes prichystajú,
a niet kramára dozaista,
čo pascu na sprostých nechystá,

na ktorá slaninky kns dal,
by hodne bláznov prilákal.
Tam íahko bohatstvá je habať,
kde blázon snaduo dá sa škriabať,
lež pamätaj, že také klamy
ti návrat zabraňujú samy;
bo ked si múdrych zklamal raz,

jak môžeš prísť

si

trúfať zas:

ei myslíš, že ťa nepoznajú,
bo ozbíjať sa. voíne dajú ?

Tým predávanom odmení
pred mestom kat na šibeni;
bo radnej nech mi rovno siahne
kmíu do vačku a groš vytiahne,
nežby som dvakrát mal sa dať
za drahý peniaz ozbíjať.

9. Hanuš Sachs.
(1494—1576.)
1. O

krajine bruchopáskov.

Znáš čudný kraj ten, šuhaju?
Hej, lenivci ho poznajú!
Tri míle za vianoci leží
a kto, by skôr ta prišiel, beží,
ten veíké veci musí znať:
cez kašný vrch sa prelízať,
preširoký, až na tri míle;
no žatým v najbližšej sa chvíle
už do kraj iný- dostáva,
kde všetka núdza prestáva.

Tu domy kryté tvarožníky
a dvere, okná sň perníky;
podlahy, múry zo slaniny
a silné trámy z bravčoviny.
Kol obydlí sú ploty, celé
zo klbás spletené umele,,
vo stndňách víno tokajské je
a bned sa smädným do nst leje.
Na jedlách smažené koblížky
tak rastu, j ako u nás šišky,
na smrekoch visia trdelníky
a s briez striasajú vajaČuíky.
Jak hríby rastú tu koláče,
a hrozná shierajú s bodíače,
žemle, tie zrejú na vrbách,
pod nimiž mlieko prúdi v krach,
že ked odpadne ženila dolu,
už sniedauie je celé spolu.
I ryby v riekach sú varené
a plávu pečené, smažené
tak blizňôko pri samom kraju,
že rukaraa sa lapať dajú.
Tiež liecu (každý veriť musí)
pečené kury, kačky, husy,
a kto j ich chytať nelňbi,
mu samy vletia do huby.

Prasiatka pečené

i svine,

zajaci a zvery iné
už s nožom v chrbte behajú,
tak pečienku ponúkajú;
kto odrezal, nôž vstrčí zpäť.
Na hradskej rastú syrce hued
a na stromoch sa India rodia,
tak j ako u nás hrušky plodia;
kto už je zrelý, odpadne;
hned cupnúc v čižmy poriadne.
i

Kto kone má, tiež nezná hladu,
tie plné koše vajec kládli,
a osli ligy rozsýpajú;
na kroch čerešne dozrievajú.
Tiež čudná je tu studienka:
v nejž každá zmládne starenka.
Moc zábav tiež tu radi majú,
do delu často strielavajň:
kto naj mien trafil, vyhráva;
čo behúň cenu dostáva,
kto ostatní po zadu býva.
Kto mnoho spí a večne zíva,
sa môže lahko obohatiť,
ho za spánok tu zvykli platiť;
nech málo lebo zavše spáva,
dva zlaté na hodinu máva.
Kto groše svoje prehráva
jich duplom nazpäť dostáva;
kto dlhy zplácať nemá zvyku,
s tým veriteí nerobí kriku,
lež vláda mu dá odmeny;
kto majster v sklienok prázdnení,
glg každý turák mu donáša;
a kto sa Indom rád ponáša

za každý posmech ťahá zlatý,
no Ihárom sypú sa dukáty.
Však musí každý pozor dať,
hy nezjavil tu rozum suad,
bo kto má múdrosť, znalosti

ten nedosiahne žiadnej cti,
a ten, čo íúbi pracovať,
hned musí von sa šikovať.
Kto česť a slušnosť miluje
nech tiež len preč sa sťahuje;

lež kto nič nevie a nič nezná,
ten najväčšej sa úcty dozná,
a najviac leňošiť kto vie,
sťa kráí v tom kraji panuje.
Obžerník divý neviazaný,
grobian všade dokázaný,
sťa knieža všetkým sa oznámi;
kto bojovať zná s jelitami,
čo

statný ritýr sa uhostí;

kto nezná v žiadnej sa slušnosti,
len jest vie, dobre piť a spať.
ten hodnosť grófa bude mať,
a najhoršieho oplana
tu vyvýša za zemana.
Kto žije tak, nech privme
sa k bruchopáskov krajine;
jej nález starcom náleží,
pre výstrahu zlej mládeži,
lenivá a mlsná býva,
pred prácou bedlivo sa skrýva.
Na koho ťažké srdce majú,
tým krajom trpko ho karhajú,
by videl, že len práca ctná
česť, hodnosť udeliť nám zná.
čo

2. O

slušnom chovaní sa pri stole.

Čuj, máš-li hosťom dakde byť
si ruky musíš čisto myť,
tiež dlhé nechty sa neslušia,
lež doma ostrihať sa musia.
Za stola vrch sa neusad,
len, ak to gazda sám chce mať;
kým slušne si sa nepomodlil,
nechvaíno, bys o jedlo bedlil.

Kým prvý začne, počkaj sám,
a nemlaskaj pri stole priam,
lež slušne drž sa celú dobu.
Keď niečo berieš, na nádobu,
že nezvali sa, pozor daj ;
na prsiach chleba nekrájaj,
lež bedli, žeby nakrájaný
čím uajmieň rukou bol týkauý,
a nedrob chleba zubami.

Tiež pripomenúť treba mi
bys v mise nikdy sa nebabral,
lež, čo pred tebou leží, nabral,
viac na ližicu nekládol,
len čo bys v stave odniesť bol.
Ni do úst nepristane brať
viac, než je možno požuvať;
z úst plných nevrav a s miernosťou
vždy jedz, nie s divou pažravosťou,
ved čo ti treba, ťa nechybí.
Pokrájaj mäso si i ryby,
so zavretými ústy žuj,
sťa kopov sa neoblizuj;
pred pitím utri ústa svoje,
by nezamastil si nápoje,
pi slušne, ruierno, nekašlaj,
bys neryhal si pozor daj
a nezababri obrus, šat.
Neslušno druhým pripíjať,
bo štrngať s nekým, tiež z cudzého
si pohára liať do vlastnieho.
Do tváre nehíad súsedovi,
by zvedel si sa, kolko

ztroví;

kto vedia teba je pri stole,
nech lakeť tvoj ho vždy nekole.

Sed rovno a nie uhrbený,
nešúchaj nohama po zemi,
na stolci nešmýkaj sa mnoho,
by nepovstal snad neriad z toho.
Na reč si dobre pozor daj,

ueklebeť a nepomlúvaj,
zlé žarty nerob, ani smiechy,
a vôbec netrop žiadne hriechy,
zahĺbeným sa neukážuj,
susedov k hnevu nepopndznj,
bo zvada zavše špatná je.
Nespomni veci ošklivé,
nečisti nos pod hodovaním,
daj zubom pokoj so šparchaním,
neškráb sa vo vlasách a hlave
a neutri obrusom práve;
lakťama hlavu nepodpri,
nohama o stôl nezapri,
kým hostina sa nedokončí.
Zas modlitbou ju slušne zkonči,
že Boh ti svojich darov dal,
ťa napojil a nachoval,
až potom od stola smieš vstať
a, raky myjúc, preč sa brať.
Tak vypadne ti dobre vec,
to vraví Hanuš Sachs ti, švec.

10.

Burkart Waldis.

(ý 1555)
1. Osol a zajac.
Pred dávnom chceli štvornožiaci
sa do zápasu pustiť s vtáci
a prezerali svoje sily.

Za vodcu Macka vyvolili
si starého a zkúseného.
Ked v radoch zverstva bojovného
ten zajaca a osla zazrel
ku levovi, sťa kráíu vravel:
„Tí dva sú zbabelci a za to
jich zaraz preč zažeňte zťato!“
Lež múdry král ku vodcu die:
„Nie, pane môj, tak chytro nie,
tí dvaja sa nám zídu veru,
bár nezdáš sa mať k nim dôveru.
Bo zajac bude rýchly posol
a do boja zatrúbi osol;
nepriate! sa ho doíaká,
nám jeho hlas smelosti dá!“

Bár osoh mnohých nebadáte,
zbytočným neni nikto v štáte;
nech jak sa nepatrným zdá,
na pravom mieste význam má.

2.

Vlk

a j a h u a.

Po slnci smädný vlk sa tmolil,
až k praimňu sa pribatolil,
a ked sa, pijúc, obhliada,
poniže jahňa pobadá,
že tiež sa pojí. Jak ho zočí,
hned rozhnevaný ta priskočí
a vraví: „Jaký zvyk to máš,
že múťac vodu piť nedáš ?“
No jahňa v strachu odpovie:
„Na mňa sa, pane, nezlosť, nie,

bo

jak bych vodu ti mútilo,

ked voda, ktorú ja som pilo
od teba ku mne priteká?
Nevinné stvorenie som ja,
maj tedy so mnou smilovanie
a vdaka moja uevystaue.
Vlk na to: „Mlč ty zviera zlé,
priatelia tvoji všetci mne
od dávna krivdu robia už,
tvoj brat i tvojej matky muž;
týcb nikdy nemohol som sniesť.
Eod tvoj od dávna spurný jest,
a robí starosť mi a kríž :
ty dnes za všetkých zaplatíš!“
Vlk značí pánov krutých, zlých,
úbohých jahňa poddaných,
bo tak sa stáva do dnes vždy,
že chúdež zavše vytrpí;
či vinná je bo nevinná,
keď pán chce, bude súdená.
Ked dakto psa chce vybiť, vše
ma palicu pohotové.
Ak suky deťom chlieb poberú,
len staré, slepé za to derú,
za holuby jastrabí pasú,
no nebantujú škodnú chasu ;
a kde plot velkú dieru má
tam každý lahko prelieza.

II.

Ján

(f
Závierka

z

Fischari
1591.)

básne

„Šťastlivá loď‘.

Už večerní zvon pre mňa zvoní
dna môjho hviezda v hrob sa kloní;'

Apollo, priate! básnikov.
dnes neprichodí pod môj krov;
Merkúr, rečníctvu priaznivý,
tiež žmurká, sťa ospanlivýi
nuž zakončiť môj spev si žiadam
a čtenárom ho v ruky skladám.
Len prajúc, aby milá lod,
čo rýchlej šla nad péro toť
a spolu celá spoločnosť,
jenž väčšiu získala si cnosť,
nez spísať viem: vo večnej sláve
sťa Jason iíčasf mala práve,
i s lodou jeho, Argo zvanou,
by dlho bola zpomínauou.
Yed mnoho viacej zásluh má,
než Jasouova výprava.
Tí naši pomoci nemali
od vetrov divných, čo jich hnali,
ui od plachiet, v než vetry dujú,
že rybám rovno vodou plujú:
len smelá myslí odvaha
ník pružných sile pomahá,
že viac, než vetrov moc osoží
a rýchlosť viac, než plachty, množí.
Tiež neišlo jim o zlato,
(jak zvesť o Gräkoch hlása to.)
lež o priatelstvo verné, čisté,
to j ej ich holo rúno iste,

a dosiahli ho pokojom,
nie mocou, zbraňou, výbojom.
Nuž za to smlúva curišská
viac ceny nad boj Gräkov má.
Nech schopnejší, než ja som, píše,
jak more Jasoua kolíše, —
ja lod som šťastmí opísal,
s ňouž sám bob šťastia cestoval,
čo dokázala pravdu

tií:

že Curich. Štrasburg blízo sú.
S tým chráň Boh milý Švajčiarov
i verných jejich susedov!

Ľudové piesne.
Jak Často treba Bohu dakovať.
12.

1.

(Zo sbierky; „Des Knabeu Wunderhom.“)

Kolko zrniek piesku more,
kolko hviezd má nehe hore,
kolko zverov sa po svete
halierov po vačkoch piete,
kolko krve držia žily,
koíko oheň chová sily,
kolko lístkov je po horách,
kolko trávičiek v ohorách,
kolko v plotoch väzi tŕňa,
a po olách kolko zrna,
kolko práškov vo výšinách,
datelinky po lúčinách,
koíké v riekach rýb sú shory,
koíké plže žijú v mori,

koíko
koíko
kolko
tolko

kvapiek vody v plese,
páperkov sňah nese,
tvorov svet má veliký:
dakuj Bohu na veky!

2.

Ruže

a

víno.

Leu ešte dnes a zajtra
pri tebe meškat smiem,
ked ale príde tretí deň:
preč musím, dobre viem.

Lež kedy sa mi vrátiš,
moje potešenie,
otrhať ruže červené
piť víno studené ?
Ked padne príval ruží
a zprchne vinný dážd,
sa vrátim, dušo milená:
zatial ma čakať máš.

I vnišla do záhradky
a lahuúc zaspala,
v tom, že už víno poprchá,
si sladko snívala.
Lež prebudiac sa vidí.
že oklamal ju sník,
len ruže kvitnú z úplná
a nad ňou visí krík.
Dom z datelinky sviežej
si deva spravila,
a z neho hore k nebesiam
a v ruže patrila.

Doni žltým voskom kryla,
Jalijou žltou zvlášť,
by mala kde sa uchýliť,
keď spadne vinný dážd.

Ked hotový bol domčok
krm Boží prijala,
a s vencom v rukách ružovým
na večnosť zaspala.
I prišiel šuhaj nazpäť,
za milou pospiecha:
ten v rukách veniec ružový
a čiašu s vínom má.

Potknite sa o hrob padnui
na vrštek dmový:
naň sprcimul príval ruži v tom,
dážd padal vínový.

II.

Doba priechodná a prípravná.
Od r. 1600 — 1750.

J.

Juraj Rudolf Weckherlin.
(1584—1651.)

Pieseň vojenská.

o

boja! smelí bojovníci
ak mužská vo vás prúdi krev
a rozohniť vás môže hnev,
ta, kde vás zovú protivníci!
Hor k boju, bratia, rodáci!
Zem, svoboda nám krokom hyne;
zbiť treba vrahov, junáci!
Len smelo, sláva vás nemine!

Ten iba Nemcom zvať sa môže,
čo nezná falše, podlosti,
neztratil viery, vernosti
a neuí cudzím za podnože.

To pravý Nemec od rodu,
čo statočne a mužne cíti,
meč tasí rád za svobodu
a nebezpečí sa neštíti.

Bud taký v boji poranený
bo zahyň pred nepriatelom:
česť, sláva je mu údelom,
a predsa premožený není.
Smrť taká nemá horkosti,
ved svedomie ju osladieva:
vo vlasti žije vdačnosti,
kto za ňu svoju krv vylieva.
Česť jeho mena zavše zneje
z úst každých celej krajiny,

smrť známym jeho učiní
i potomstvo mu slávu peje.
Bo on pomahal vydobyť
kvet svobodienky vlasti drahý,
kdež zbabelec sa musí kryť,
a kliatba stíha jeho dráhy.

Tak žiť a mreť bud v každej dobe
vlastencov pravých ciel i smer,
smrť i víťazstvo rovnú, ver,
nám prinášajú spásu obe.
No potupa a hanba len
na zradcov vlasti zavše padá;
kto v takých skutkoch postižen
nech v iných krajoch domov híadá.
Tak bi a bojuj, detvo drahá,
nech zvie svet, čo päsť nemecká!
Tá zláme jármo, ak' Boli dá,
ui puta, retiazky nenahá.

nepremožnon volajú
moc svoju bezočivej v pýche,
lež dosť skoro sa doznajú,
jak márne reči jích a liché.
YecT

Len smelo v nich! už netrúfajú
jích zástavy si vzduchom viat;
už nebudú sa Nemcom smiať:
hla, voje pyšné, už cúfajú!
Húf veíký jích, no viery nič,
zbroj dobrá, svedomie však plané;
nám vidia v rukách Boží bič,
jenž rozprášať j ich neustane.

Hej, bite že jich, bratia milí,
boj ťažký je, no istý zdar,
privedie rýchlo jích na zmar,
kým svieže bujné vaše sily.
Tak trestá Nemcov chrabrá päsť

zlosť tyranov a panstvo bludu:
bo svoboda a drahá vlasť
len takto zdarné zkvetať budú!

Iľ. Fridrik Spee.
(1592—1635.)

Začiatok básne „Vzdoroslávik.“

purpurom pozláca
sa. v zorách pásmo hôr,
úctivo sa ztráca
hviezd nebeských už shor,
hned vavrínovom v háji
mám do prechádzky chuť,
kde j ako v dákom raji
stá hlasov milých čuť.

Húf operencov milý
tiež množí veselosť.
nechráňac svoje sily,
ni hlas, ni umelosť;

veselo presvevuje
po lesnej obore,
a lahkým veslom p loj e
v nebeskom piiestore.

Les dutý ozýva sa
tým spevom lahodným,
a z roklí odráža sa

zas zvukom podobným;
i jarky prepletané,
bežiace pažiťou,
kamienkami zdržané
tiež bubíú s ochotou.
Yo vyšších však polohách

vetríčky zadujú,
na kĺboch, rukách, nohách
krýdelca probujú,
a nimi hnuté šumia
halúzky íúbezne,
do hudby tiež sa umia
a všetko sladko znie.
Lež krajšie ešte peje

obzvláštny speváčik:
či slniečko sa skvej e,
či svieti mesiačik;
ten Vzdoro slávik volá
sa v tomto okolí,
a nik mu neodolá,

ked spevom šveholí.
On šípom

je ranený

lúbosti šlachetnej,
a tolko rozohnený,
že nevyjde už z nej

Skvost sveta on uehíadá
a svetskú radosť nie,
za ťarchu vše pokladá,
len Boh nm slasťou je.

Ten vrúcou láskou piane
ku Synu Božskému.
a k nebeskej dvorane
tón každý speje nm
Od stronm k stromu lieta,
v údolí po vrchoch,
spev jeho sa trblieta
v nesčetných nápevoch.

Tak mnohé púte zrobí
po svete cestujúc;
hued smutný sady zdobí.
v besiedke žalujúc,
hneď vzduchom zavesluje
do pevcov táboru,
a s piesňou obletuje
olív svätú horu.
Tiež spolku sa privtelí

ua lúkach pastýrov,
kde Kidrou tečúc delí
zelený pastvín rov;
verš mnohý, ušlachtilý
zo slov poskrúcať zná,
a než sa k spánku schýli,
ho zvučne zaspieva.
Lež tiež tu nemá Stania
ku vetrom dvíha sa,
vzduch nestály rozháňa,
uchvátiť nedá sa;

:

na drsné duby šedá
ku Golgate vždy blíž.
ho neodháňa bieda,
bo íúbi strasť a kríž.
Stým stále zapodievať
zo srdca si žiadam
a po nemecky spievať
vždy chválu nebesiam.
Lež neíakaj, čtenáru,
nad tým sa horlením,
suad k podobnému žiaru
i teba povzbudím!

II í. Martin Opitz (z Boberfeldu).
(1597—1629.)

1

’eš

r

Pozdrav mieru.
sa, vlasti premilá!
Boh ti z lásky svojej zdroj?

tešitela posiela,
nímž sa všetky bôle zhoja,
čo ťa k zemi razily,
žitia smelosť kazily.
Zapej hlasno luh i háj ;
čo len žije v tomto čase:
dietky, velkí, kmeť, šuhaj,
pejte! lepšie bude zase.
Máj svet v zeleň odieva,
mier sa vlasti usmieva!

2.

Skromná žiadosť.

Ach blahý skromný muž! kto samotnosf si zvolí,
a venovať smie čas len prácam svojim v poli,

neíúbi prepych niesť a matnú jejich mihu,
kde býva zlata dosť, no často tým viac dlhu.
O bár i ja hych smel po dlhých svetom cestách
u vás si spočinúť a tolkých po neresťach,
vy vrchy, doliny, vy žriedla, brehy Bobra,
kde ruka nosila, čo nemluvňa ma, dohrá,
kde pochovaná je najmilšia moja mat,
a kde poprvýkrát som vedomostí zlatý
stok odvorený zrel. Nič na peniaze nedám,
na márnu sveta čest, o pletky íudské nedbám.
No jednu žiadosť mám : nech nehe mi udelí
kus miesta len, kde žiť hy mohol som s priatelí,
čo moje srdce tak lúbosťou zaujali,
že bez nich mrtvý svet sa vidí mne a malý.
Tu môjho života hych íúbil skromný zhytok
v pokoji zakončiť, len mojim na úžitok,
a rolu, roličku, bár malú obrábať,
čo nemusel hy svet, len moji drahí znať!
8.

Všade dohre, doma najlepšie.

Vy slepí smrtelní, nač cesty smýšíate
do oboch Indií? Co dušu ztrácate
pre telo, sluhu jej ? Množíte svár a boj
a z nových svetov všech nosíte útrap zdroj.
Cez more plúžite, zabúdajúc na dom,
za zlatom pachtiac, dosť ho majúc v kraji tom.
A belší diamant ui muríň nesherá,
i jaspis tu, a perly z riek mnohá ukrýva.
Sem íudia! Príroda, zem vám privoláva;
„Nač blúdiť cudzinou! Čo tam je, mám i ja!*‘

IV. Fridrik von Logau.
(1604 — 1655.)

Žehry a nápisy.
1.

Largu

s.

argus praje nepriatelil svojmu, dukátom by bol,
v rukách skupáňa, tak nikdy viac by sa mu nevymkol.
2. B a r v e n i e.

Keď sa ženy barvia
je to istý znak,
že -jim raužia s láskou
učinia vždy v (Tak.
3. S

tul tin a.

Keď sa všetci vážne držia

Stultina vždy pomeškuje;

ved má pekné biele zúbky,
nuž j ich rada ukazuje.
4.

Popúšťanie.

Kto popustí čiastku práva,
nech ho zaraz tadá celé,
bo, kto polovici pánom,

žiada všetkým vládnuť smele.
5.

Krásne manželstvo.

Matka jašo, otca
za blázna íudia majú:
no pekné pokolenie
tí dvaja vychovajú!

Ženenie.

6.

Kto ženu vyberá,
istotne dobre hrá;
ked vyberá día chýru,
nie ale dla manýru.
7.

Mor u s.

Morus má moc peňazí,

predsa nedostatkom hyne;
čert má klúče, a nie on
od peňažnej jeho skryne.
8.

dobová žená

Kubo čítal: „Pán Boh Jobovi čo vzal,
neskôr zase jemu dvojnásobne dal.“
Dobre, vraví, že tiež ženu neztratil,
že mu Boh dve miesto jednej nevrátil.

9.

Poslovia boží a diablovi.

Choďte do sveta a učte:
choďte do sveta a mučte!
Tamto Boh a toto diabol prikazuje,
avšak poslednie sa častejšie splňuje.
10.

Ľahčie znese, čo mu Boh naloží,
trpezlivosť k ťarche kto priloží.
11.

Starí groše íúba, podobne i mladí:
tamtí na skrývanie, títo na parády.
12.

Dobré víno škodí vačku, žalúdok zlé kazí;
radnej vaček nežli zdravie pokaž tisíc razy.
13.

Naša zem je okrúhla a vždy sa krúti;
neni divá, tolkým že hlavy pomúti.
14.

Na dobrom koníku vždy sa voziť,
novučké rúcho len porád nosiť,
dobrého priatela trápiť mnoho:
tie veci nemôžu trvať dlho!
15.

Svetská láska je sťa more,
v ňomž sa všetko potopuje,
vzácnym čo a vážnym shije:
čo je íahké, pláve hore.

16.

Chceš-li cudzé chyby sčítať,

najlepšie zaiste bude:
začneš-li pri svojich čítať;
zťažka ti čas k cudzím zbude!
17.

Nač peniaze sú dobré ?
Ten, kto j ich nemá, žobre,
ten, kto jich má, má starosť,
a kto jich mal, má žalosť!
18.

Vysoký rod, staré pánstvo,
s velkým krikom došli;
Mojžiš však je všetkých zradcom
že len z hrudy pošli.
19.

Že sa z Íudí vlci stanú, toto že vraj neveríte,
ked jak na Francúzov Nemci zmieuajú sa vždy vidíte ?
20

Francúzsko to ta doviedlo,
a v tom je jeho sláva,
že sa mnohý kraj i národ
opicou jeho stáva.
21.

Haluz z bláznivosti stromu,
pri sebe ju každý má.
jedon verejne ju nosí,
druhý ju len zakrýva.

V, Šimon Daeh.
(1(505 — 1659.)

t.

Zi mn i a

pieseň.

olom, lesom preletá

zase kvíína žalosť;

krutý mráz chce zo sveta
vyhnať všetku radosť.
Skoro vetry zahrabú
s hustým vzduchom do hrobu,
čo prv v háji, sade
čerstvé stálo všade.
Ach,

jak dobre bolo mi
pri čistom pramienku;

neztrú zimy pohromy
milú haň zpomienku!

2.

Posmelení e.

Skrz smútok smelosť zahyne
v žilách sa slabosť budí;
veselosť vence vždy vine,
i starých siluiac Íudí.
Najdú sa samy od seba
dni plné mrzutosti,
i nezdar stále rozsieva
semienko svých starostí.
Tiež roky zastať nechcejú
na uzdu nič nedbajú,
lež lahkým krýdlom preč spejú
a rýchlo unikajú,

3.

Smelosť

v

nešťastí.

Ked poznáš, že sa snád
smrt, núdza, osúd, pád
oproti tebe spoja:
ked klesá ti smelosť,
krv tratí veselosť
a smutná duša tvoja:
bud predsa silný muž,
udatné snášaj už,
čo nikoho nemine;
tak chce to príroda,

každý čo trpeť má:
ten to a druhý iné.

Prísaha viaže nás,
by radi sme, čo čas
nám naloží, konali;
a čo dnes pripadá,
no obísť sa nedá,

pred tým sa neštrachali.
Jednako zrodení
sme všetci určení
pre vlasť, kde vzdoru neuí;
len k Bohu poslušnosť
nám dodá vznešenosť,
náš stav na panský zmení.

r

VI. Pavel Gerhardt.
(1606 — 1675.)

Na tvár Pána Ježiša.

hlavo zkrvavená
a zbitá rotou zlou!

Na posmech zohavená

tŕňovou korunou!
Ó hlavo vrúcne cteuá,
najdrahšia tvorom všem,
včul nanajvýš zhanená:
Teba pozdravujem!

Tvár vznešená a milá,
jejž hojí, íaká sa
svet celý: prespanilá,
kde Tvoja je krása?
Jaká si obíadnutá,
mdlý oka Tvojho svit!

Čia smela raka krutá

T’a takto zohaviť?
Líc Tvojich sviežosť spadla,

rtov mäkkých barva tiež
už zsinala a zvädla;
hej, smrti, ty to vieš !
Ty zničíš všetku radosť
a zkazíš žitia kvet, —
tú všetku znáša žalosť
Pán môj pre zlostný svet!
Tých všetkých utrpení
ja biedny som vina,
že Kristus barvu mení,
môj hriech je príčina.
HÍa so žiaíom tu stojím:
daj znak mne milosti!
bo nadmieru sa bojím
už božskej prísnosti.
Mne slúži k blaženosti
a duši osoží,
že úmrtné trpkosti

sniesť musel Syn Boží.
Ach dopraj mi to dožiť,
by z vdačnosti zas ja
svoj život smel som složiť,
môj Pane, za Teba!
V Tvé sväté skladám ruky
los môj, úfnosť celú,

pre tvojej smrti muky,
božký Spasiteíu!

Daj, že T’a neopustím,
kým svetom putujem,
a keď sa tela zprostím,
nech s Tebou obcujem!
Keď dožijem raz dobu,
a ostatní už boj,
že blízo budem hrobu.
Ty verne pri mne stoj!
Keď najviac sa rozhostí
mi v duši strach a žial,
zbav všetkej mňa úzkosti, •
že som T’á miloval!
Buď v trápení mi štítom
a techou v obtíži,
i zjav mi zavše pri tom
svoj obraz na kríži.
Keď dôverne naň pozrem
sa všetko zahojí;
na srdce si ho privrem
a zomrem v pokoji!

<S

VII. Ján Rist.
(1607 — 1667.)

1.

Pieseň

v

e č e

r ni

a.

lýzveseí sa, dušo

moja!
napni všetky vlastnosti,
aby znela chvála tvoja
k pocte božskej milosti;

bo skrz Pána celým dňom
z mnohých bied zprostený som,
On mňa od všetkého zlého

chránil skrz audela svého.

Česť a chvála Tebe, Pane!
vzdaná bnd bez prestania,
žes učinil požehnané

všetky dnešné starania ;

od hriechu

tak mnohého

chránil sluhu verného,
od neprajcov mňa zachoval
a zdarom mňa obdaroval.
Žiadna múdrosť nespočíta.
hojnosť Tvojich milostí,
žiadon rečník nevyčíta
koikých dnes zas uhostí;
Tvoja láska nepozná
začiatku ni skončenia.
tak si dnes ma riadil, vodil
hy mi nezdar neuškodil.
Už deň

ustupuje tôni,
noc pošmúrna nastáva,
slnko k západu sa kloní,
čo všetkému zdar dáva
o môj Otče, pri mne stoj,
osvieť slabý rozum môj,

;

srdcu chladnému daj žiare,
hych nezblúdil z Tvojej tváre.
Odpusť, Pane, v láskavosti
všetky priestupky moje,
v ktorých srdce trpí dosti.
ha sa aj otrovuje;
diabol v svojej chytrosti

zviesť ma chce do temnosti
Ty len môžeš mňa ubrániť,
a pred večným trestom chrániť.
Bár skrz mrzké som činenie
od Teba snád odstúpil,
Syn Tvoj skrz své umučenie
opäť ma zas vykúpil;

hriechy svoje neskrývam,
milosť Tvoju uznávam
väčšou moje nad mrzkosti,

nad celého sveta zlosti.
Ach, Ty svetlo zbožných, Kriste!
Odblesk žitia večného',
Ty si xitoČište isté:
stráž ma času nočného!
Tebe oddávam sa v moc,
ked nastáva tmavá noc,
v každej dobe zarmútenia
popraj duši potešenia.
Ohráň ma diabla pred nástrahou,
ktorý nocou nadbieha;
zkazit mňa je jeho snahou
a preôasto dolieha.

Poteš moju dušu tým,
že T'a nikdy neztratím :
ho ked Teba v srdci cítim,
žiadnych útrap sa neštítim.
Ked sa oči zatvárajú,
a na smysly padá sen,
city srdca predsa hrajú
večite za Tebou len.

Duša spasenia chtivá
nech o Tebe si sníva
by som s Tebou spal a vstával
zlým sa zvykom neoddával.
Popraj tedy tejto noci
odpočinok mne zlatý,
nech zlosť nemá žiadnej moci
nad mnou, Otče daj svätý

:

telo, dušu, majetnosť
celú moju domácnosť

priateíov i statky svoje
vzdávam Bože, v ruky Tvoje.
Všetku hrôzu od nás odstráň,
prekaz zlostných úklady,
pred chorobou všetkých ochrán
zavaruj nás od zrady;
odvráť požiar i vodu
mor, smrť náhlu, nehodu;
nedaj v hriechoch mi pominúť,
duši s telom tiež zahynúť.
Vyslyš Bože, Stvoritelu,
čo včul dieťa prosilo

;

Ježišu, Vykupitelu

štíte môj

i

pošilo,
tiež Bože, Duchu Svätý,
v daroch velmi bohatý
prosby, slyš Ti predkladané:
Amen! nech sa so mnou stane!
2.

Kto je

najsilnejší?

Blaženým sa s právom volá,
kto nedbá na priazeň, skvost;
smelo pokúšaniam zdolá,
nestraší ho kliatba, zlosť.
Bez starosti vstáva, líha,
ducha svojho k Bohu dvíha.
T’archy svojho putovania
drží len za malučkosť,
nedožije pokorenia,
bár by trpel viac, než dosť.

Jednak bôl i slasť mu padne
snáša obidvoje snadue.
Bláznov, tlachačov, ked kričia,
ani zrakom nepoctí,
vie, že kriky ho nezničia,
a že tlachač nemá cti.
V borbách žitia všetky razy
mužká povaha víťazí.
Mnohých kráíov povesť chváli,
kolho hradov zborili,
jak o s obry v boji stáli,
mocné ríše stvorili:
silnejší je bez pochyby,
kto prevláda vlastné chyby.

T’ažko je, jak Babylonci,
väže stavať do neba,
ťažko, jako Dädal v slnci
vlasť chceť híadať pre seba;
ťažko, Ivice do pút vkladať:
ťažšie, seba sám prevládať.
Chválu zaslúži ten všade,
kto sám prekonať sa zná;
hezo strachu v zlostných rade,
výhíad na víťazstvo má.
K< d ísť treba do večnosti
učiní to bez starosti!

VIII. Pavel Fleirnning-.
(1609 — 1640.)
1.

Múdrosť.

údrosť neuí jak sa nazdávate,
umenie, čo hockto sa naučí;
v hviezdnych ona ohorách len pučí.
a z neba ju očakávať máte.
ktoré tomu zemšťauu ju dáva,
čo sa Boha verne pridržiava.
2. D í a 6.

žal m u.

Y o každom svojom diele
na Boha rátam smele,
On všetko môže, má:
nech čokoívek ma zájde,
On pravú cestu nájde,
a radou prispeť zná.

Jak často podaromne
sa duša súži vo mne
a nespí deň a noc.
Ja trápiť sa prestávam
so všetkým sa oddávam
len Jemu v milosť, moc.
Mne nič sa neprihodí,
len z Neho čo pochodí,
a čo mi k blahu jde ;
ja beriem, čo mi dáva,
čo Jemu sa uzdáva,
to mne tiež milé je.

Ja verím

v Jeho milosť,
čo všetok bôí a žalosť

odstrániť íahko vie;
kto Jeho cestou chodí,
nič tomu neuškodí,
a nič ho nezvedie.

Nech hriechov mojich zbaví
mňa Stvoritel laskavý,
a dlh môj vyrovná;
veď bár je pamätlivý,
nebýva On náhlivý,
a čas k pokániu dá.
Do sveta idem práve
bych osožným hol v stave
na nej ž ma vyvolil;
no Jeho požehnanie

usnadní počínanie
moje, hych vždy Ho ctil.

Bár budem v divej púšti,
tam tiež ma neopustí.
bo nezostanem sám;
pomocník v nebezpeči
sa všade ním osvedčí,
či tuná, lebo tam.
Snád práve k tejto ceste
mi dodá zdaru ešte,

netratím nádeje;
on dá mi život, sily,

čas príhodný a milý
a čo viac treba je.

Pred zlostnými úklady
mňa strážny vždy uhradí
môj audel, mne daný;
u toho pomoc híadám
a lepšej si nežiadam,
nad jeho, ochrany.
ukladám sa k spaniu
či vítam zoru ranuiu,
či dalej cestujem:
vždy. v každej prípadnosti
v nekonečnej milosti
Či

Božej dôverujem.

Ak Boh to na mne žiada,
nemá mňa žiadna rada
pomútiť v svete zlom;
rád snesiem ťarchy, žiale
s veselou mysíou stále,
ked on mi priatelom.

A podía Jeho slova
vždy duša mi hotová

sa k nemu vrátiť zas;
hued a či snáď ráno
má vše byt dokonano :
Či

On najlepšie zná čas.

Lež je-li Jeho vola,
že vôní ma nepovolá,
no skončiť dá mi púť:
tej dožijem sa chvíle,
že budem dietky milé
môcť k srdcu privinúť.

Zatiaí j im On pomahá,
hy detva moja drahá
núdzu netrpela,
a za vzdialeným Otcom,
svým prirodzeným vodcom,
veími neželela.
Nuž nelkaj, dušo, mnoho,
lež dôveruj vždy v toho
čo v starosti ťa
nech, čo chce potká

má;
teba

tvoj milý Otec s neba
ti radu, pomoc dá.

IX. Andrej Tscherning,
(1611—1659.)
1.

Siachetné snahy.

uchovia, čo spejú k čnosti,
nenávidia od mladý
divý život, plané slasti,

tieto čnosti závady,
ktoré smysly k zemi tiahnu,
až sa z mužov dietky liahnu.
Čnostní ničím sa nemúťa,
k delu zrak obracajú,
z ohrád smelo sa vyrúfa,
prácu za hru trímajú.
Žiadnej dráhy sa neboja,
i čo nehe spadne, stoj á!

2.

Rodičovské šťastie.

Eozkošné sú slnka lúče,
malnjú-li obzor rúče
sťa knihu yšemocnosti;
milo je to prizerať sa,
keď sa jaro uazpäť yracia,
v kvetných luhoch rozhostí.
Radosť má, kto v more ziera,
kect ho vetor nerozviera,
bezpečne lod cestuje;
lež nad všetky v svete veci
pre rodičov radosť predsi
veselý sbor dietok je.
Zálohy sú žitia ony,
sň tie pevné šťastia spony,
stĺpy silné, ktoré dom
pred tipadkom udržujú,
kect rodičia ostarujú,
lebo zaspia večným snom.

X. Andrei Gryphius.
(1616—1664.)

Mrtvý žijúcemu.

en malý vršok mi je dom

tri rýfy dlhé miesto,
,

krém štyroch dosiek riadu v ňom
pražiadneho nie jesto;
šiest lopát zeme mňa skrýva,
vin mojich ťarchu zakrýva.
Bol človekom som, j ako ty,
mal úrad, statky, cnosti,
—
tvoj obraz, priate! márnoty,
včuí prsť mi kryje kosti.
Nad hrobom žiadno karaenie
mi neohťaží vzkriesenie.

Tu méta všetkej moci je,
ciel snaženia všetkého,
skvost, krása, pýcha, hýrenie
tu konca nájde mdlého.
Pluh, kniha, meč, chýr slavných dôb
pod jednou hlinou nájde hrob.

ste vedu. umenie
vynajšli, upísali.
jíclíž prácou bolo myslenie,
vo všetkom ste sa znali:
i ja som vedel premnoho
a musel miesta do toho.
A'.y. čo

Už perný, čo to hlásaly,
a ruky, čo to snuly,
už oči, čo to vídaly,
a uši, Čo to čulý
sň mrtvé, slepé, hluché: z nich
len hrhka prachov mizerných.

Ty, ktoiý vidíš tento rov
a slyšíš ma zpod hlenu,
smrť zpomeň si, bár svojich dnov
nečakáš ešte zmenu:
len krok, a hrob ťa naučí,
že v mojom zkrehueš náručí.
Zo všetkých rolízbude ti

len tolko, kde ťa složia,
a sotva plachtou odetý
si, ked ťa v hrob uložia,
húf sluhov, verný prítomne,
tvé meno sotva pripomne.
Nad všetko potrebné je len,
bys svedomie mal čisté,
tak smrť ti bude blahý sen,
lež ináč zhyneš iste.
Smrť dobrá dobré vzkriesenie!
Ja čakám. Sriad si činenie!

XI. Kristian Hofmann z Hofmanns

waldau.
(1618—1679.)

Lúčenie.

ak chce to planých časov zlosť,
že opustiť mám milé perný,
ked láska, priateístvo a cnosť,
sťa sestry život vedú verný,
kde krásne ruže sú,
čo ani v zime uezhynú.
Ved je mi temer nemožné
bych z ruky tvojej moju ztiahnul,
a cítim stuhy železné
cit nimiž k tebe mňa pritiahuul;
v ušiach mi zavše znie;
môj verný, zostaň tu pri ume!

Ja svoje chyby dobre znám,
a znám, ku čomu čest ma viaže;
viem, že ťa nasledovať mám,
lež osud môj mi odísť káže.

potom osoží,
ked na nebe muž uevraží?
Čo

ti známy z krajších dňov
a načo vernosť ti uvádzať?
Môj duch

Yed kebych bol smel na vonkov
ťa, j ako chcel som, vyprevádzať,
bol by som naozaj

tvoj statok vyhlásil za raj.

Bár ruky, nohy v putách sú,
preds’ nepoznám ja väzby ducha;
on roztrhá sieť neprajnú
a do srdiečka sa ti všúcha;
ó, blíž ti bude ten,
než vlastný tielka tvojho stien!
Halúzka, čo sa hýbe priam,
a šuchot, čo tvoj sluch dotýka,
to od toho, čo vzdychávam,
a umdlený čo jazyk vzlyká.
Viem, žiaíom nad mojím
je každý lístok ztrápeným.
Však znáš-li ešte smilovať
sa tiež, uezkaí mi celkom šťastie;
pol slovkom aspoň daj mi znať,
že v tvojom srdci láska rastie.
To zuovuzrodí ma,
a sily k dalším bojom dá!

XII. Juraj Neumark.
(1621—1681.)

Útecha v trápení.

to na Boha sa uspolieha
a nechýba mu nádeje,
nech jako chce naň kríž dolieha.
Boh k pomoci mu prispeje.
Kto Jemu so všetkým sa vzdal
na piesok veru nestaval.
pomôže nám hedovanie,
čo všetky ťažké starosti,
čo každé ráno nové Ikanie,
čo naše vzdychy, žalosti?
Len zväčšujeme svoj si kríž,
a sme si sami na ohtíž.
Čo

Ved majme ztrpenia len málo
a budme v mysli spokojní;
čo z vôle Božej sa udalo,
vše k dobrému sa premení.

Boh, ktorý našu núdzu zná
i pomoc pohotové má.
On vie, či práve dobre padá

nám darov jeho delenie,
a jestli vernými nás zbadá,
nie pokrytecké kvárenie:
než spomneme si na Neho,
už máme do stač dobrého.
Nemysli, ked ťa tlačia biedy
že Boh snácf tebe zazlieva,
a že ten v lone Jeho sedí,
kto šťastím stále oplýva;
čas rýchlo všetko premení,
bo večné v svete nič neuí.

Bohu je to veími snadné,
chudobných šťastím zasypať,
i boháč hnecl do núdze padne,
jaknáhle Pán Boh chce to mať;
On znižuje a zvyšuje,
tak divy svoje zjavuje.

Yecf

Len z dráhy Božej nevybiehaj
a konaj svoju povinnosť,
na milosť neba sa spoliehaj,
i zkúsiš vždy jej prítomnosť;
bo kto sa Boha nezpúšťa,
On toho tiež neopúšťa.

Nuž v Teba, Pane dôverujem
a prosím, neopúšťaj mňa,
Ty dobre znáš, čo potrebujem,
lež staň sa zavše vôía Tvá,
A čo udelíš dobrého,
skrz Krista udeí milého!

XIII.

JánScheffler (Angelus Silesius).
(1H24 —1677.)

I.

Dôvera.

nech mi nikto nerozpráva
čo slávy, statkov chová svet,
bo čo mi ten pred oči stavá,

v tom blaženosti pravej niet:
nech hocčo svet oblubnje,
môj duch len Krista miluje.
Svet zahyne i skvosty jeho,
nič krása tela nestojí,
nič nemá stania tu stáleho
čo ruka Indská ustrojí:
nech hocčo svet obíubnje,
môj duch len Krista miluje.

Trón Jeho žiadna moc nezvráti
a panstvo Jeho nezhyne,
nič dielom Jeho nezakláti,
bár zem i nehe pomine:
nech hocčo svet ohíubuje,
môj duch len Krista miluje.
On všetkej pravdy je prameňom.
On cestou k státiu večnému.
On života je môjho kmeňom,
a ja halúzkou som Jemu:
nech hocčo svet obluhuje,
môj duch len Krista miluje.

A bárby chudoba mi bola,
stav nízky tuná údelom,
tam k rovnej sláve mňa povolá
a pridá k svojim priatelom:
nech hocčo svet obluhuje,

môj duch leu Krista miluje.

Nuž nech mi nikto nerozpráva,
čo slávy, statkov chová svet,
bo čo mi ten pred oči stavá,
v tom blaženosti pravej niet;
nech hocčo svet obluhuje,
môj duch leu Krista miluje!

2. Z. „cherubínskeho pútnika.“

Niet smrti.
Nebojím sa smrti, lebo bárskedy nech umrem,
zaraz lepšej budúcnosti zoru ranniu uzrem.

Kráíovstvo Božie násilie trpí.
Nebe samo nespadne, treba ho dočiabnnť!
Pán Boh sám nesostúpi, treba jeho stiahnuť !
Y

tebe musí sa Boh zrodiť.

Keby Kristus stokrát v maštal hetle'mskú sa vrátil,
nezrodí však v tebe sa: i tak si nebe ztratil.

Zlé pochádza

z

teba.

Boh je dobrý; viacej všetko, na čo svet narieka,
zlé, smrť i potupenie: vše pochádza z človeka.

Pravá krása.
Ľudia! vdačue naučte sa

od kvietka potného;
j ako môžte krásou skvieť sa v láske Pána svého.
O

a s.

Čas je reťaz a čím dalej od Boha utečieš,
tým dlhšiu a ťažšiu reťaz poza sebou vlečieš.

XIV. Fridrik Barón Canitz.
(1654—1699.)
I.

Svet neustane v karhaní.

čujte, prosím vás, jak starec pochodil
čo zkúsiť chcejúc svet do ciest sa podvolil.
Na osle sedel on, ísť pešo prišlo synu,
čo sprevádzal ho. Tak ked idú za hodinu
jich pútnik postretne a zavolá na nich:
„To dobrý otec je, zaiste, z vybraných;
on jazdí jako pán, nech trápi syn sa hlúpy!“
Hued slezie s osla rnnž, ho synovi postúpi.
Lež ked sa skromne včul do cesty brali dial
zas zástup prstami na nich ukazoval.
„Vy,“ zueje ludu hlas „sa múdrymi byt mniete;
nuž prečo obidva na osla nesadnete?“
Dla rady zrobili, lež pridúc dalej tak,
zas slyšia nevôle zo všetkých bokov znak,

bo kričí celý

trh: „Vy trýzniči ste veru.

a luclia poriadni tak statok svoj nederú!“
Xo starec náš už včuí poznávať začal svet
a vrátil k domovu sa okamžite zpät.
to vraviac: „Kebych všetkým činiť mal día vôle.
tak musel domov niesť snad osla bych na kole!“

2. Zo

satyry

o skúpom.

Harpax, úžeruik starý, poklady shrabával,
na hlad a núdzu však sa večne sťažovával,
i mal príčinu slušnú, bo bol zavše hladný,
nesnesitelný cudzím i sebe nesnaduý.
Klial na čas zlý, ked tridsať nemohol brať od sta.
„Kde skrovnosť zákonom, tam býva úkryt šťastia ;
kde zlato, útecha!“ To boly mu príslovia.
Súc súdcom, získal veía, viacej však lotrovia,
bo na výrokoch jeho, kto nemal, ten tratil,
kto mal, ten zvíťazil, ak dôkladne zaplatil.
Ked v rukách bezbožného starca nachádzaly

sa sväté spravednosti vážky, ta padaly,
kde mešec na nich ležal. — Pokladov snášateí,
vyschnutý prácou, núdzou, starosťou, ochorel.
I plakal; nie z bolasti, z žialu nie a z strachu.
Nuž prečo? „Lekár drahý, ja chudobný, brachu!“
Lež preds’ sa liečiť treba; prišiel zavolaný,
hej, prišiel nosič zdravia, s žalosťou čakaný.
A ked chorému zdatné pilulky sosnoval,
on z zlata jich oškriabal, dve vzal a tri schoval!

XV. Bertold Henrik Brockes.
(1680—1747.)

Slnko.

ore slasti nedostižné!
Pane dôb! Zdroj jasnosti!

Ligot, pred nímž tôňa mizne,
miera prísnej večnosti!
Stredobod kruhov nebeských,
život, sila, zrast tiel všetkých,
čo náš svet od stvorenia
v Ióne svojom zahŕňa!
Z daleka-li svit tvoj rúče

vniká v hlbín temnosti,
najkrajnejšie svetla lúče
tvoria zory jemnosti
súmraky sa rozkladajú,
tône striebrom skvieť sa zdajú,
a noc čierna, márnivá
obzvláštny včul pôvab má.

Nato plynú z tvojej žiare
pestré barvy, rosa, lesk,
po celej sa neba čiare
javí nach a zlata blesk:
nebe veíký závoj zdá sa,
nevídaná na ňom krása
z ruží, ohňa složeuý
modrým vzduchom vrúbeuý.
Hôr vysokých raty krajné
prvý krášli papršlek,
no blýskame neprestajné
neskôr plní okršlek.
Naše polia ovlažuješ,
naše háje oblažuješ;
tvojich teplých lúčov žar
hreje v zem i vodu zdar.
Ked tvoj ligot vlny zláti,
svieťac čistej do vody,
vlna podobu ti vráti,
plnú krásy Jahody;
vtedy zdá sa, vlaha zeme
zmeniť že sa chce v plamene;
more ticho šplihotá
a sťa hviezdy ligotá.
Ked

ty prijdeš, veselí

sa,

raduje sa celý svet;
ked odchádzaš zahalí sa
do smútočných hábov hued;
nám sa zjavia barvy iné,
všetok život tuším hyne,
oči, ustá zatvára,
každá iskra vyhára.

XVI. Ján Kristian Giinther.
(1695 — 1723.)

Žiacka.
ratia! žijme

radosti
dokial jar o trvá,
a jas slnka mladosti
v

na nás lúče vrhá.
Hrob a smrť nečakajú;
raže tomu zkvetajň,
kto jich smelo trhá.
Nášho žitia prchlivosť
neznesie osidla,
a osudu žiarlivosť
pripráva jej krýdla.
Cas a roky odletia,
ktožvie, kto už v práci má
kíňč od smrti bydla.

Kde sú títo, vravte mi.
čo pred málo lety,
zdraví boli j ako my
veselí sťa deti?
Tela jícli prsť pokrýva,
a vlasť lepšia, pravdivá
oddávna j im svieti.

Kto sa pýta na otcov,
v hroboch čo driemajň:
ztlelé kosti predchodcov
odpoved mu dajú.
Ktožvie, či nás hlas Pána

nezavolá do rána
v prostred žitia máju.
Medzitým sa netrudte,
dobre sa nám darí,
pite, veselí budťe,
jak bývali starí.
Preč! mne hrdlo vysychá,
ked chlap pivo čeuichá
s pletkou čas nemarí!

XVII, Ján Jakub Bodmer,
(1698—1783.)

Giinther a Halier.

aj pozor, jako vášeň v Gunthra reči dlie,
bár rozum železnou ho zbraňou zastať vie.
KecT žiaí svoj rozkladá, sa každý hneď rozplyne
len srdce otcovo v železnej upi šíne.
Ä pozri Haliera, jak v bujnej smelosti
na odiv stavať zná prs íudských tajnosti,
ba z rozumu sa tiež, jenž ludmi nás robieva,
a z nesnádz čnosti tiež bez ohladu vysmieva.
Jích sloh je nápadný, lež plný obzvláštností.
Zvlášť silný Slezanov, no drsnoty nie prostý,
bo zavše dáku vec, čo sama neobstojí,
bez vlastnej bytnosti ku druhým len sa pojí,

za samostatnú nám a činnú predkladá,
čo za čas môže byť. On vyvoliť si zná

prenosmi predstavu a s krasochuťou šťastnou
ju upotrebuje, ba umelosťou vlastnou
nás prekvapí; on vie i známym výrokom
vždy novú formu dať a zabaví nás v tom
Sloh Švajčiarov je zas protiva toho pravá
a plný krás, ktoré duch márny neshíadáva,
by nimi omámil; čo sama vec vyzvala,
a k jejichž užitiu ho pravdivosť primala,
poneváč ludský súd si sám rád protidie,
a znivočí bár vec, ak sám seba snád nie.
Ked šlachetuý ten pár na jemné struny hraj e,
cez krv a prsá zvuk súladuý sladko vlaje;
slasť milá rozchodí po všetkých útrobách,
zlé ztíchnu žiadosti a starosť zmizne v snách.

XVIII. Ján Kristian Gottsehed.
(1700—1766.)
O

pravom šíachtictve.

íachtictvo bez ducha, rozumu, udatnosti,
čo s titulmi sa pýši, ked je reč o cnosti,
čo miesto vlastných diel na predkov pokazuje:
len zo zlozvyku svej sa prednosti raduje.
Len cnosť dá šlachetnosť, a vtip a smelosť chýr
lež podlosť, lenivosť, a sprostých zábav vír,
bojácne srdce: to stí veci hany hodné,
bár Herkulov by syn jích páchač bol pôvodne.
Čo Athény a Rím za dávnych dôb hladaly?
Či šíachetnosť a chýr sa babám pridávaly?
Tam nebol ritýrom, kto zrejme nedokázal,
jak v boji s mečom on a s lúčiš ť o m zachádzal.
Kto svojim rozumom nad iných nesvietil,
nie valne íudu česť za živa pocítil:
po otcoch zdedené ho statky striezť nechali,
no ani za mak oň sa viac neobzerali.

XIX. Fridrik von Hagedorn.
(1708—1754.)

I.

Na

radosť.

adosť, božstvo nežných srdci,
slúchaj ma!
Nech ta piesne, čo tu znejú,
zväčšujú, ti chválu pejú,
čo tu zvučí, znie z teba!

Bystrá sestro sladkej lásky
nebeská!
Silo duší! prvý z žiarov!
Co má z všetkých šťastia darov
kto si teba nezíska?

strážca mrtvých statkov
radosť má ?

Či len

Tomu, čo nič nevartuje,
spieva, smiechy, žarty snuje,
kráí sa žiadon nerovná.
Daj že znalcom, čo ťa íúba
nových síl;
nové žarty daj jazykom,
nové schopnosti mladíkom,
starcom pružnosť vetchých žíl!

Rozohrievaš, radosť blahá
rozumy.
Preto vyhni navždy rote
zasmušilcov, celej slote
tej daj výhost v ríšu tmy!

2. Podobná, na veselosť.
Veselosť! ty dušo žitia,
božstvo srdca poctivého!
Šťastlivý z tvojho užitia,
šťastlivý z daru tvojeho
ten, čo sladko ťa užíva:
dovol, nech ťa vrúcne vzýva!
Dcéro neha i čulosti,

zákouodárko i pani!
Čo po zlate, lichotnosti
tým, čo tebe sú oddaní?
Plače v kúte boháč smutný,
spieva šuhaj rezolutuý.
Neustávaj, velavládna,
nech ťa verní tvoji znajú;

mládež rezká, mládež ladná,
čo ťa slušne užívajú;
ved pri tebe nič nie chladné,
sama stárež tebou mládne.

Skrze teba vzrastá známosť,
rovnáš vladárov poddaným:
vďačíš rozum, i vedomosť
činíš prístupnou zazuaným:
dumný mudrc smúti v blude, —
ty riad svetom, lepšie bude!

3. City jarnie.
lúčin pestrých krása!
Ó novo svieži háj!
Vždy spev môj teba hlása,
ó lúčin pestrých krása!
I devá moja jása,
Ó

Ó

jak ty sa jarom, znaj!
lúčin pestrých krása!
Ó novo

Ó

svieži háj!

slastiplný mieru!
Ty žriedlo radosti:

Si k závideniu veru,

slastiplný mieru!
Vznik mnohé z teba berú
duší blaženosti.
Ó slastiplný mieru!
Ty žriedlo radosti!
O

Vy okamženia krátke,
pomnite, že tu jar!

Užijte bozky sladké,
vy okamžeuia krátke!
Vždy blaží sa v pamiatke,
kto raz mal v žití zdar.
Vy okamženia krátke,
pomnite. že tu

jar!

4. Janko mydlár.
Náš Janko, mydlár vždy veselý,
z pamäti vedel spevník celý,
a spieval hlasno každý deň,
od rána, kým neklesnnl v sen.
Z remesla živnosť dobrú mával

keď obedval, si tiež spievával;
a ked si zapel, z chuti začal
z píúc plných, až tak pitvor jačal.

Hued z rána tak, jak pri večeri,
znel z jeho hrdla nápev sterý;
v susedstve všetci, veíki, malí,
už jeho spôsob dávno znali;
na dotaz: „Kto do spieva zas?“
len vraveli: „Nuž mydlár náš!“

V čítaní slabým súc, len snár
čitával, a suád kalendár.
Lež neskôr zvedavosť v ňom vzniká
a púšťa sa i do spevníka;
no konečne sa tak v ňom znal,
že neraz

pri ňom zadriemal.

To boly šťastné preňho letá,
bol štastnejším než múdri sveta,
než mnohý, čo pre známosti
sa temer v svet už nemestí.

Y tej istej ulici, čo Janko,
i

hrdý jedon býval pánko,
jeuž nízkeho bár pôvodu,
sťa knieža hýril od rodu:
po meste klebety vše suášal,
j ich tetkám, babkám hned roznášal,
dnom nocou pil a karty hral, —
110 na smeuky rád zabúdal.
A sotva že tak proti ránku
sa prvému suad oddal spánku,
hned odpočinok premilý
mu Janka piesne kazily.
„Sto striel! či mydlár zprepadený
už zas je k spevu naladený?
Rád bych pár groši ohecal,
ked by sa spánok kúpiť dal!“

Tak ranostaja spevavého
dá zavolať si dna druhého
a povie: „Janko môj veselý,
jak vodí sa vám preš rok celý?
Svet vraví: dobrá práca vaša, —
čo asi za rok vám donáša?“
„Za rok? Ach neviem oznámiť,
čo môže zisk môj za rok byť.
Tak neráčení; čo deň douese,
hned druhý za ním ztroví zase;
to stáva v roku, (znáte snád,)

sa tristošesťdesiaťpäťkráť.“

„Tak je, lež predsa čo myslíte:
jak mnoho cez deň zarobíte ľ“

„Ej, pane, mnoho chcete znať:
dnes málo mám, viac zajtra snáď,
tak jak sa udá. Ja len z toho
sa mrzím, ked je sviatkov mnoho;
kto na červeno tie zaharvil,
sa iste, j ako Vy, rád bavil;
ten uetrápieval prácou seba,
a nebol z mydlárskeho chleba!“
Na tvári pána videť svit.
„Hej, Janko!“ die— „máš šťastnýmbyť!
O málo trápiš sa denárov,
tu päťdesiat ti dám toliarov:
len nerob spevom svým mi muk!
Hla, zlato inakší má zvuk!“

Ján

cTaknje

a preč sa bere:

bojácuo zatvára hneď dvere.
Objíma mešec, naň sa díva,
zas číta groše, váži, skrýva,
zas vytiahne j ich v okamžiku, —
a radosť má v nich prevelikú.
Do skryne lákavý dar Boží
pod silné zámky si uloží;
ba skryňu železom pobije,
že pred zlodejmi bezpečný je;
lež predsa pokoja nemáva,
bár z bázne na poklade spáva.
Ked jeho psík sa pohne len,
bo kocúr nemá pevný sen:
už v strachoch ukrutných sa zvíja,
ved mnie, že kmíň sa naň dobíja;
až obe nevinné tie stvory
zo svojho bývania vytvorí:

psa, ktorý toíko kunštov vie
a najradšej len pri ňom dlie,
i macka, smrť podkauov, myší, —
jích nárek krutý pán neslyší!
Čím viacej skrblí, tým viac zvie,
že, zlato malé šťastie je,
že mnohá radosť, zdaj ne skvelá,

nás mieru zbaviť môže zcela,
jenž v čistej duši majúc byt
sa ničím nedá zakúpiť.
A súsedu, čo spev ho budil,
kým striebrom piesne nezapudil,
za pomerne dosť krátky čas
zpät nesie plný mešec zas
a die: „Mňa lepšie veci učte,
no strážou peňazí nemučte!

Váš lichý groš si zase majte,
mne dobrú vôíu len nechajte;
zas závidte mi veselosti,
ja prajem vaše vám radosti.
Boh iste veími rád ma mal,
že taký jasný hlas mi dal,
a čo som hol, zas budem celý:
chudobný mydlár, lež veselý!“

5. Nádej a bázeň.
Raz, (snáď za našej doby,) cestovaly
pospolu nádej s bázňou svetom.
Tak, jako oná priazeň našla letom,
t ak vzali túto v byt, čo jej sa báli.

A divné v dobe tej sa veci dialy,
bo náhle, zázračne
sa všetko ináč riadiť začne.
Že všetko majú, chudobní nmievali,
že nič nie jejich, boháči plakali
A prečo ? Nádej k alchymistu sa pobrala,
a bázeň k úžeruíkovi pristala.

6. Epigrammy.
1.

Priateíovi.

Nemúdry je, kto mnoho obecal
pre nepatrné len výhody.
Tak robí, jako August povedal,
kto zlatou s udicou na ryby chodí.
2.

Dobrodenia.

Kto prevyšuje dárcu, jeuž dar dáva?
Ten priate! vzácny, čo to nerozpráva.
B. O

p im o vi.

Opim, nie každý, jak ty, šťastný je!
Si zdravý, bohatý a nikdy nemáš dosti.

štastie k tvojej nevdačnosti,

Čo povie

ked raz sa

o

nej zvie?

!

XX. Albrecht von Halier.
(1708 — 1777.)

Z popisnej

básne: „Alpy“.

I.
okúste smrtelni si zlepšiť stav; užite,
čo našlo umenie, čo príroda dala,
sad kvetný strojárni vodnými okrášlite

stĺpy korintské vykrešte zo škála;
múr kryte mramorný si čalúny perskými
zo zlata jedzte, perly z smaragdov pite,
a

uspať i budiť dajte hlasy sa rajskými,
z ciest vrchy odstráňte a vzduchom jazdite:
ked všetko žiadané od Boha ohdržíte,
chudobu v šťastí, nnd v bohatstve pocítite.
Ked česť i zlato sa kn službe muža spoja,
radosti ani klík niet v duši zmorenej;
ved cena vecí je, čo cíti z nich hrúd tvoja,
a z mnohých ani znak ti nezostane v nej.

Má knieža prednosť snáď, čo pastýrovi chýba?
Ten ťažkou berlu zve, ten pastýrsku zas hôl;
no beda jestli zlosť, bo ctižiadosť ním hýba,
húf holdujúcich mu neztĺši duše bôl:
kto dobré svedomie za podušku vždy máva,
bár chudas, lepšie on, než boháč v duchnách, spáva.

šťastný zlatý čase, lásky prvej daru,
že tak ťa chytro zas nám nebe odňalo!
Nie preto, mladý svet že kvitnul v stálom jarú,
a nikdy kvitnutiu byť konec nemalo:
nie, dobrovoíná žeň že na poliach sa skvela
a mlieko s mädom že sa lialo z potokov,
nie, že sa plachá zver pred rykom Iva nechvela,
že jahňa spočinúť si mohlo u vlkov, —
lež šťastný človek že o zbytku darov neznal,
bol v núdzi bohatým, k starosti zlata nemal.
<)

Vy žiaci prírody, vy zlaté časy znáte!
Nie síce bájnu zem a v nej nadzemský skvost:
lež čože planý lesk márnosti hladať máte,
keď núdza šťastím je a prácu sladí cnosť?
Ved osňd nechcel dať vám údolie tu krásy,
mrak, ktorý pijete, ukrýva srieň i hrom,
predlhý kráti mráz neskoré j ara časy
lad večný odmieňa sa s chladným výmolom:
lež cena mravnosti to všetko zlepšila
a živlov závisť vám blaženosť zväčšila.
Môj íudu veselý

dakuj prozretnosti,
že žriedlo hriechov ti, nadbytok nedala,
kto s málom spokojný, je blahý vo skromnosti,
no repych najväčšie dŕžavy povál a.
!

ó

Kým svetovládny Rím sa víťazstvami pýšil,
žil víťaz z kaše len a z dreva staval chrám,
ked neskôr bohatstvom vo svete všech prevýšil,
i slabý víťaz znal si podmaniť ho priam.
Ty ale chráň sa mi, hys nežiadal si mnoho, —
kým budeš spokojným, dotiaí ti bude blaho !

Ií.
Ked mocou sluka už sa zapaíujú nivy
a v žltej tráve lud sa kosbe raduje,
za rosy pouáhía sa pastýr starostlivý
na lúku, skôr než zora vrch pozlacuje.
Z svej ríše lahodnej už prchať musí Kvetná,
jej dietky nivočí zub kosy brúsenej,
a vôňa Júbezuá sa kvetín nepočetná
roznáša krajinou zo trávy zkosenej.
Voz volmi ťahaný pomaly s vršku schádza,
a pieseň veselá ho cestou vyprevádza.
Ked jaseň pošmurná rozmieta pestré listy
a chladný už sa vzduch do šedej halí mhly,
skvie novou okrasou sa zeme klin plodistý,
na kvety chudobnou no užitočnou vždy.
Skvost jara ustúpil potešeniu lepšiemu,
nás choseň láka, kvet kde v jarnej dobe stál,
a zrelých jabĺk mok sa ponúka smädnému,
a tlačí podpretň halúzku k nemu dial.
I hrušiek sladký plod a smačné slivy k tomu
sa vdačia sadaru a kývu naň so stromu.
Nám jaseň viničom pahorky nevenčala,
my nesberáme mok si z rozmačkaných zrn,
zem k smädu haseniu len studne prichystala,

nás kyslosť umelá neskladá v chladný dm.

Vy šťastní nekvílte! tým výhra vaša stála,

nie nápoj tratíte potrebný, ale jed ;
vecľ dobrá príroda ho zverom zakázala.
a Človek pijúc ho, sa stáva zverom hned.
Vás chráni, blažených, tým ruka Tvorca milá,
jenž cestu k záhube vám v láske zahatila.
Lež preto ueuí tu bez všetkých jaseň darov,
dosť obratnosť a lesť j ich nájde v ríši brál;
než sluce vychodí, dym ztratí sa výparov,
už zneje lovcov roh a budí dieťa skál;
tu kamzík bojácuy na rýchlych krýdlach strachu
cez rokle ubieha; tam kozorožec zas
od gule klesá, don vyslanej silou prachu.
bo plachá srna. spnúe sa k nebu ešte raz.
Psov zápas hlasitý a pušiek smrtné strely
znieť slyšíš dolinou, i zhučí tým les celý.

ustatý však svet do mrazu zahalí sa,
a vrchov pätu íad, kosorce kryje sňali,

KecT

vyspáva roía mdlá, snom hlbokým silí sa.
kým kryštálová hať spočíva na riekach:
i pastier utiahne sa v chýžku zasňaženú,
kde mastných smrekov dym mu hrady zaômudí,
mier tichý dáva mzdu mu práce zaslúženú,
deň bezstarostný slasť tých skromných je Íudí.
Ked verní susedia ku krbu sa posadia,
j ich vážne rozpravy i múdrym život sladia!

XXL Bohumil Viliam Rabener
(1714—1771.)

Šaty robia ludí.

(Satý r a.)
opravil dávne bludy starého vek nový.
Nie mnoho predtým dbali na nové odevy;
vôní protivne sa smýšía od dávneho veku:
nie muž dá cenu šatám, lež šaty človeku.
Ten výrok znamenitý, drahší bár od zlata,
objavil svetu Sancho, slúha Don Quisota.
V troch slovách múdrosť veíká svetu sa ukrýva,
jenž dokonále ešte poňatá nebýva,
bo čokoívek vtip káže, vedomosť nám značí,
sa všetko v nich zamyká, všetko v nich tlumačí.
Tie učia, j ako možno zdokonaliť postať,
a čo viac nadovšetko; šťastlivým jak zostať.

To íutovania hodní sprostáci bývali,
čo na cnosť svoje šťastie dosial zakladali,
a množiť chceli vlasti chýr, jej dávnu slávu,
no neznali sa, lebo nemali suád hávu.
Ved všetko, jak u starých, tak i pri mládeži,
česť, oblňbeuosť, cena, — v odeve len leží;
chlap nemá úcty, lebo chýr a pravá sláva
sa v aksamíte skvie a v zlate ligotáva:
tie berú poklony, čo svet jim je povinný.
Yed práce, spisy, vynálezky, skvelé činy,
tiež povýša človeka. Co však zaňho dáte,
ak pasománe zlaté nemá na kabáte!
Ked v odeve kroj nový do očň neblisne,
on nikdy k Mecéna sa dverám nedotisue.
A čoby sa i predral cez húf hladný, cudzí,
ui básnika nepustia, odženú i Múzy.
Nech však sa šata zjaví, módna, skvostná, ladná,
hued otvoria sa dvere, a čo luza hladná
neodolala dostať, takému sa hodí,
i čelad mu otvára, i sám pán vychodí.
Tiež podlá toho hosťu služebuíctvo slúži,
ak kožúšik má drahý, rúcho barvy ruží.
I ked má v ruke kyj, krk od čipek buclatý,
bo zježený, moc strapcov, črievic príšpidlatý:
ved frak i kyj i strapce dajú rozum, statnosť.
Pleť krásna v rozsudkoch má bystrú delikátnosť,
vie voskrz prenikať, Čo hodne bije v oči;
mam u nej odporúča, mam však i znivočí.
Tu zváži všetko oblek zlatistý, hadbávny,
lež chudobný je sprosták, hlúpy, uekalávuy.
Tak vidno, že len šaty stanovia človeka,
a kraj ôírov velebia z blízka i z daleka;
no ked z nich ktorý počne svoje umelosti
smiem sotva povzniesť oči zo samej vážnosti,
bár v neporiadku dielna, z nej ž šťastie vyniká.

Chtiac z blíza videť toho raz divotvorníka,
som vošiel. V hŕbach látok ozdobných a množných
som budúcich zrel grófov, pánov veíkomožuých.
Priam strihal velebníčku okrúhlemu postať,
a nariekal, nemohňc atlasu dosť dostať;
bo to, v čom päť poetov by sa pomestilo,
na jednoho okrňžok ešte nestačilo.
Povážne konal majster dôležité dielo.
Po múroch mnoho šiat pre rôzny stav viselo:
na prednom mieste krásne bekeše a fraky,
pri peci a za pecou hávy pre chudiaky,
čo módneho, to v izbe, staré za dverami.
On rozkazoval s luzou, s veíkomožnosťami,

oškrabal hrdzu divú uejapných sedliakov,
meštiansku šíachtil pýchu odznakmi panákov,
a ked do skladu odev každého ukladal,
víťazmi robil bojkov, poetov prekladal.
Čo bolo zlé, to zakryl, chýbajúce spravil,
hrb vyrovnal a bedrá vkleslé ponapravil;
tak s dômyslom nevšedným všetkému dal shody,
tri čiastky boly jeho, štvrtá od prírody.
Ked viac, čo nás odieva v hodnosti rozhodne,
a to, čo odiate je, uctenia nehodné,
tak treba riecť, ked umné vidím zaokrytie:
„ti atlasu sa klaniam, vítam aksamíte!“
A ked sa drahý kabát leskne v spanilosti:
„Gest, chválu vzdávam vašej vyšitej milosti!“
Vše v svete dostane sa k istej až hranici:
čo Indom cintor je, sú rúchu vetešuíci.
Jak zem prijíma všetkých časom Íudí zvleky,
tak složené tam všetky môžme zreť obleky.

Zpod pece kukajú ostatky dávnej slávy,
tak kabát vyšívaný, koutnš tak deravý.
Tn miešať smie sa odev: rúcho s rádov znaky,
i prevracané šuby, poplátané fraky;
na pánskom plášti visí kabauka slnžebná,
a pri holandských cipkách leží plachta zrebuá.
Lež pozerač, ked zvlášte nemá za čo kúpiť,
si v duchu zbožne myslí, jak vie čas olúpiť
a všetko z ozdôb odreť, — jak sa sláva tratí:
len vzdychne — a jak prišiel, zase sa navráti.

XXII. Ewakl Kristian von Kleist.
(1715—1759.)

I.

Arist.

dlhšej ceste Aristovej bolo
vždy slnko y mračnách skryté. Búrka často
vzduch vlhký sem tam preháňala; zmlknúc
zas Haly mraky prívalom tiaž svoju
na vrchy, doliny. Arista duša
je tmavá, j ako vzduch. Nadarmo ufá,
že slnko zase na oblohe uzrie, —
čo dávno odtial zmizuuvším sa zdálo, —

a rozmrzený proti nehu reptá,
že zem hned spáliť, hned zas utopiť chce.
V tom sietí šíp a práve pred ním na zem.

„Ty blázne, čože repceš?“ s neba volá
j akýsi hlas, — „ten šíp by ťa bol trafil,
ked struna kuše dáždom nerozvlhne.

Ty smelo síce, no vždy slabo karháš,
jak tento svet vraj sporiadauý býva!
Či zrakom krtčím preniknúť chceš nebe?
Ten, jehož v búrach slyšíš, v blesky haliť
sa vidíš, verne o teba sa stará!“

2. Irin.

Eaz za pekného večera
jel Irin v člne so synom
na more, aby do trstia
nakládol vržiek pri brehu,
jenž husto zarastlý tu bol.
Už slnko norilo sa tiež
do mora; nebe, voda

stáť

vo plameňoch sa zdajú. „Ach,
jak krásny je včul svet!“ zvolá

nadšený chlapec, zvyknutý
na každú krásu prírody
sa pozreť. „Hla, tú labuť vidz,
jak jarou mladou obstatá,
do červeného odblesku

sa nebies norí! Plávajúc
jak ťahá brázdy červené
do vody, krýdlom veslujúc!
Jak milé šoptá v háji tam
list štíhlych osýk trasavý
na brehu, kde sa prehybá
v zelených vlnách siatina
a šumí, vánkom klátená.
A kolko slasti dýchajú
včul more, zem i oblona!

Jak krásne všetko! jako nás
vie tešiť, blažiť príroda!“

„Hej!“ die Iriu, „nás tešiť tá
a blažiť vie a šťastlivým
po celý život budeš v nej,
ak zostaneš i rozšafným;
ked neodcudzí vášnivosť
tvoj cit od krásy jemnejšej.
0 synu drahý! v krátkosti
zanechať musím krásny svet
1 teba, aby v krajších som
nad tieto kraje, odmenu
za statočnosť a vernosť vzal.
Ach, zostaň zavše cuostlivý,
a s plačúcimi plač i ty,
a z prebytku daj svojho rád
chudobným. Pomôž, kde sa dá
ku dobru sveta. Prácu cti,
a dvíhaj k Pánu prírody, —
ktorému slucha vetor, vzduch;
čo k dobrému vše sriadiť vie —
vždy ducha. Radnej hanbu smrť
si zvoí, než k zlosti privolíš.
Česť, prepych, skvost sú hračky len:
pokojné srdce údel náš.
V smýšlauí takom, synu môj,
vstred samých slastí vlasy mi
zošedively. Ale bár
som osemdesiaťkráť sa háj
pri domci našom odiať zrel:
môj dlhý život plynul vždy
sťa jasný, jarný, šťastný deň
len v radovánkach, rozkošach.
Lež trpel som i nehody
a žiale. Ked tvoj umrel brat,

tu zaslzil, sa zrak môj ; svet
slnko čierne boly mne.
Tiež zchytla často na mori
mňa v íahkom člnku búrka; ta
mňa s vlnou vo vzduch vyhodiac.
Na vodnej hory kosorci
mi visel čln až v povetrí,
a hrmiac ssula vôd sa plňšť,
a ja tiež s ňou. Ľud morských vlu
sa zíaknul, ked mu nad hlavou
búr lomcovala; skryl sa však
u priepasť, a mne zdalo sa,
že v každej vlnke otvára
sa mne už vlhký, chladný hrob.
I zmoôil víchor krýdla si
do vody, striasol spňstu vôd
mi na hlavu; no žatým však
za ztíšil vetru hnev a zas
rozjasnilo so povetrie,
a v tichých vlnách zrkadlil
sa obraz neba. Modrý stor
červeným okom vyzeral
zas prvý z býlia morského
cez domku svojho skleuuý krov,
a mnohý národ morských rýb
po vlnkách tančil na sluci,
a mier i radosť vrátily
sa mne do hrudi. Vôuí už hrob
mňa čaká, však mňa uelaká.
Života večer krásny tak
jak deň i ráno budem mať.“
i

Na prsá otcu privinul
sa chlapec, vraviac: „Otče nie!

neumreš ešte! Nehe mi
ťa k potešeniu udrží!“
A mnoho z očí kvapkalo
mu sĺz — — No zatiaí ukládli,
kde chceli, vržky. Vyšla noc
z morského lona; pozvoína
sa veslovali domov zas.

Priskoro umrel Irin. Syn
pobožný plakal za ním moc.
no nikdy z umu nevyšiel
mu večer tento. Zbožný cit
ním ztriasol, keď mu otca tvár
na pamäť prišla. Sledoval
vždy Jeho rady; žehnanie
sa lialo naň; a jarný deň
zdal dlhý život sa mu byť!

3. Ochromený zorav.
Už jaseň z lista zvliekla pestrý háj
a s chladnej výšky na zem padal mráz:
ked na brehu sa krdel zoravov
poschádzal, aby v pohostinší kraj
za more odletel. Len zranený
na nohe zorav bokom sedel sám.
zarmútený a nemý, nemnožiac
krik radostný rojčiacich druhov; však
za posmech musel zdravým slúžiť on.
„Veď uiesom z vlastnej viny krivým,“ —tak
si v duchu myslel, — „pomahal som tiež

jak vy ku blahu všetkých. Nemiestny
je tedy posmech, ktorý trpím. Ach!
lež jako bude so urnou v ceste? Bôl
mi kazí chuť a smelosť k púti v dial!
Mňa iste zhltne, neboráka, vln

mohutných v mori spúšť! Že ukrutník
mňa lepšie trafiť neznal!“ — Medzitým
sa prajný zdvihol vetor od brehu.
Húf pútnikov sa zvedne, do radov
sa sporiadajúc; íahkým krýdlom preč
sa berie v lepšiu vlasť, len chromý druh
zpät za nimi ostáva, spoČinuv
na listoch lotusových, nimiž vôd
je povrch sem tam posiaty, a bôl
a žalosť mnohý vyuúťa mu vzdych.
Po mnohej biede lepší zpatril kraj,
podnebie íavué, čo ho vyhojí.
On z lásky Tvorca dostal sa ta preds’,
kdež mnohý smieškar v mori našiel hrob.
Vy, ktorých ruka tlačí nešťastia,
vy hodní, jimšto strasť je ťideíom
a žitie ťarchou; nezúfajte hned,
lež pusťte smelo v života sa pút!
Za morom lepšia na vás čaká vlasť,
a rozkošou vám rajský kyue kraj !

XXIII. Kristian Bohboj Gellert.
(1717—1769.)

I.

Prosby.

kde sa končí mračien beh,
ta milosť Božia sahá,
On milosrdný pán je všech,
a pomôcť Jeho snaha.
Nuž Pane, hrad môj. moja skry
Čuj moje prosby, slová slyš,
bo k Tebe chcem sa modliť.
ž

Za zbytok prosiť neidem,
za svetské nie márnosti,
len tolko. čo potrebujem,
mi z Tvojej daj milosti.
I múdrosť, rozum bych si prial,
bych Teba, Syna Tvojho znal
i vlastnú nízkosť poňať.

Za

za slávu neprosím,
bár India pachtia za tým,
len, že som mužom poctivým,
ten chýr nech neubratím.
Česť pravá mi je povinnosť,
a sláva moja: Tvoja cnosť
a láska ludí zbožných.
Česť,

Tiež, Bože veíký, jediný,
si dlho žiť nežiadam;
o skromnosť v šťastí, v súžení
o smelosť prosby skladám.
Vo rukách Tvojich môj je čas,
bud milosrdným len, ked raz
pred súd po smrti vstúpim.

2. Slepý a chromý.
Náhodou slepý na ulici
chromého stretne o palici,
a hued si robí nádeje,
že ten mu v núdzi prispeje.
Ja, vraví chromý, mám ťa vodiť?
Ja úbožiak sám neviem chodiť;
lež tuším ty zrásť zdravý máš
a ťarchy dobre nosiť znáš?
Ked ty ma vezmeš na svoj chrbát,
ja chcem ti každý chodník udať:
že pomôžeš mi na nohu,
zrak môj ti bude k osohu.
Že slepý na ten návrh pristal.
pre oboch z toho prospech vystal:
bo v spolku oba získali,
čo každý osve neznali.

3. Dvaja hlásnici.
Dva hlásnici, čo noc už mnohú
bez chyby svoju konali úlohu,
tí začali nemilo Bohu
po všetkých krčmách sa humplovat,
bez príčiny prenasledovať
a zrádne pikle proti sebe kovať.
Bo žiadon len tej triesky nechcel vziať,
ňouž druhý na fajku si prižal,
by on tiež použil ju suad;
ba žiadon inej snahy nemal,
len aby zo zášti a zlosti
druhému hodne zrobil mrzutosti;
a jedon druhého si prežiť prial,
by ešte v rakvi suád ho pohaňal.
Zlosť tá od dávna známa súsedom,
no prečo ? nikdy ani nesnívali,
až konečne sa pred súdom
o všetkom odrazu doznali,
čo hlásnikov tak rozohnilo zvlášť,
a bezpríkladnú vyvolalo zášť.
Čo príčina? Snad závisť chleba? Nie?
Ach čoby! „Svetlo, oheň opatrujte!“
tak jedon pel; druhého pieseň znie
však ináč: „Svetlo, oheň ochraňujte!“
A z tejto pletky, — pozorujte! —
že oba spurné svojho sa držali:
z tých

opatrujte,

a zas

ochraňujte,

zlosť, posmech, nenávisť, msta. hnevá svár

povstaly!
Pre také, čujem mnohých hovoriť,
hlásnici hnevali sa maíučkosti?

To museli už hodní blázni byť!
Ach ticho, páni milí, čitt!
bo mohli by ste špatné pochodiť!
Čož nepoznáte veíkých mužov dosti,
čo z učenej len horlivosti,
na stejuých slabík podobnosti
moc príčin našli k mrzutosti?

4. 0

šťastlivosti.

Ej načo mám žiť toíko, by som vždy len plakal ?
Čo som sa behom žitia rôzneho dočakal!

Namiesto citov sladkých trápim sa a nudím;
jak doísť šťastia, za nímž nadarmo sa trudím?
Ó Kleance! vstred zlata iste si šťastlivý!
Ja vidím, že sa teší; jednak však tesklivý
sa k smiechu uiekdy núti, ale mračí znovu.
Či nemá ešte dostaô ligotného kovu?
Včuí s chvatom zamkne skryňu, nadstavuje ucha.
Či za dverami dakto potajmu neslúcha.
Na obed volajú! Ach či to ťažká postať!
Čo činiť? K stolu ísť, či tu pri skryni zostať?
No predsa šiel. Lež skôr, než prisadnul k pečeni,
sa zamknul. To nie dosť; zamknul i dvere v sieni.
Už jie. Bár málo v mise, jemu zdá sa veía:
dnes streda a tu banket, sťaby dnes nedela!
Na ženu volá, že moc jiedlom zdravie ničí,
a na deti: chlieb že neztrovuý, stále kričí.
Ten z bohatstva je choseň? Má, — užiť nemôže:
byť hladným v stred hojnosti, — chráň ma toho Bože!
Lež to je pravý boháč, hojne čo užíva!
Žiť znajúci Lipinus k sebe ma pozýva.

Dom spanilý, od schodov počnúc až pod strechu,
lesk zlata v ňom i na ňom duši skýta techu.
Čo umenie vie stvoriť, tu to pohromade,
a množstvo malieb krásnych uvíta ťa všade,
až temer vravia; každý posun sôch je živý, —
tým dojatý som zkríkuul: „Iste tys’ šťastlivý!“
On rečie: „Mýliš sa a zovňajšok ta lúdi;
ten, jemuž závidíš, najnúdznejší je z Íudí.
Čo mňa po spanilosti, zlate a drahote,
jiesť hĺbil by som suchár ťažkej po robote:
ked hych mal inú ženu, zdarnejšieho syna!
Nuž zmýlil som sa! Chuť však nadišla ma iná,
ked zvedel som, že Alcest nemá ženy, detí:
snád — myslím — bude tak, že šťastlivý ten tretí!
On mladý, hezženný, má vkus i spôsob na to,
on delí s priately vše, rozkoše i zlato.
I zpozual som ho, vravel, imanie že ztratil
a zdravie zkazil, ked nevdačníkov hohatil;
včuí v chyžách, hostinky v níchž vystrojil nie jedny,
dni trávi v bolasťach, sťa bedár núdzny, biedny.
Viac sláva je, než šťastie! — Byt za žitia delným,
po smrti u potomkov zostať nesmrteíným.
a vznešených úmyslov nadbehom i skokom
prejsť zámer, vzniesť u výš sa a stať sa výrokom:
to šťastie! Bud mi, slávo, božstvom; vzletným krýdlom
v oblakoch chválitelov tučiac sa kadidlom
som šťastný ! — Ba najmenej. — Krýdla vybujalé
a kadidla prepiaté nebývajú stále.

Oklame sa, kto sám u tie sa driape výše,
bo kníh je moc, no málo ktorý dobre píše.
Snad som ja z nich? Lež vek oslabí ducha sily;
neskoršie práce zriedka prvšie dohonily.
Tí, čo z nás koristili, hrozia, že nás prejdú,
a potomci i bez nás — možná — sa obejdú! . .
Ked nej sú šťastím statky, sláva, blaženosti,
nuž kde ho nájdem? V lone tvojom, svätá cnosti!

5. Povesť o klobúku.
Ten prvý. jehož múdra ruka
vzor nášho stvorila klobúka,
ho nosil bez prídavkov, biely,
a kraje dolu mu visely;
no predsa docielil ním cti
a zo všetkých strán vážnosti.
Pri smrti nechal najbližšiemu
okrúhly klobúk príbuznému.
Lež dedič klobúk taký hla
día chuti svojej zvŕta, riadi;
a krajším sa mu veía zdá,
keď hore z krajov dva obráti.
Tak vystúpi s ním popred índ.
„Včuí je len krásny!“ zvšadiaí čuť,
a každý- dostáva naň chuť.
Pri smrti nechal najbližšiemu,
zlepšený klobúk príbuznému.
Zas dedič, dostav klobúk, laje.
On Iníta: j aké sú to kraje?
A dokázať chcev um hlboký
poskladá kraje na tri boky.
„HÍa,“ kričí íud, „to skvelý um!
Čo ludský nevyhúta zkum!
Vlasť vyhrá, tiež i publikum!“
Pri smrti nechal najbližšiemu.
trojrohý klobúk príbuznému.
Už klobúk nebol velmi čistý.
Ký div! ked vo štvrtých ten istý
je rukách? By tiež zostal slavný.
na čierno barví dedič klobúk dávny.
„To šťastný nápad!“ mesto volá,
„tej kráse nikto neodolá!“
Jak smiešne, biely klobúk mať!
Len čierny, čierny môže vážnosť dať!“
Pri smrti nechal najbližšiemu
svoj čierny klobúk príbuznému.

Vziať domov dedič klobúk velí,
no vidí, že je obnosený celý;
on húta, čo s ním začať; v tom
ho obrátiť dá pravidlom;
lúh odoberie z neho špinu

a šnúry dajú tvár mu inú.
Ked tak v ňom vyjde, sa mu zdarí,
íud kričí: „Čo to? sú to čary?
Zas nový klobúk? Šťastný kraj,
kde vzdelanosť a veda rastie!
Tým nastane nám všetkým šťastie,
kde taký vládne duch, tam raj!“
Pri smrti obrátený svému
zas nechal klobúk príbuznému.
Vynález Indom slávu dáva
vek pozdný o nich si povráva;
náš dedič šnúry odtrhuje
a zlatou portou nahradzuje;
dá zlatú hviedzdu naň meňavú,
a bokom stavia ho na hlavu.
Ľud vidiac to, sa od radosti kláti:
„Chýr vynálezcov žiadou vek nezkráti!
On teší duchu sa uezrovuanému,
a všetci druhí nič sú proti nemu.
Pri smrti pozlátený svému
zas nechal klobúk príbuznému,
no pokaždé po celom tom okolí
klobúky nové všade v múde boiy.
ešte s klobúkom sa dialo
0 tom sa písať krátko dá a málo.
Tvar starý nikdy dediču nepristal
1 menil sa, lež klobúk tensám zostal,
bár musel premien vytrpeť nie málo:
tak s ním, jak s náukou sa filozofov stalo!
Čo dalej

XXIV. Ludvik Viliam Gleim.
(1717—1803.)

I.

Dvaja vlci.

Roztrhal vlk mladý baránka slabého.
Keď sa od súboja vrátil otec jeho
a víťaza syna baránka žrať videl,
no syn svojím činom chlúbiť sa nestydel,
vravel otec : „Blázue! že kúsať neznajú,
íahko baránčatá roztrhať sa dajú !“
V

2. Človek je jako kvet.
Kvet rozkvitne a odkvetá
ku svojho Tvorca sláve.
Kto dnes sa teší v kvetinách
sám zajtra môž’ byť zvädlý: ach!
jak kvet je človek práve.

A jako kvietok v novú jar
zas v novej kráse vzplane,
keď na ňom utkvie Boží zrak
a zmizne chladnej zimy mrak;

tak človek tiež raz vstane!

3. Dobrota Božia.
Pre koho stvoril s’, Pane.
tak krásny tento svet?
Do dolín a na stráne
pre koho tolký kvet?
Pre koho chystá dary
osením hojný kraj ?
Pre koho slnko žiari
na lúky a na háj ?
Pre koho radosť hlasná
sa javí toíkých čried?
Obloha komu jasná
má v modrosti sa skvieť ?
Pre koho kraje ladné,
tak milé na oko?
Pre koho vetry chladné?
Pre koho všetko to ?
Nám Indom dal si vlohy
a nežný krasocit,

dar lásky tvojej mnohý
a štedrý pochopiť.
Bár táto slasť by bola
hlas pravej íúbosti.
jenž s rauním slnkom volá
nás k vrúcnej zbožnosti!

HÍa, Pane. oddávame
ti srdce plné vdak,

a s rozkošou vítame
milosti každý znak!
Nie darmo plné citu
hrúd srdce ukrýva :
prípravou do úsvitu
tvých nebies zem byť má!

4. Amor a Bakchus.
Bakchus s Amorom sa škriepa.
Žart, či ozaj toto je?
Bude ozaj, ved sa jedná
srdce o moje!
Nechže tedy Bakchus vyhrá, —
nad tým rozhodnúť mám ja!
Ale radnej pomerte sa,
milí bohovia!

Jednak rád.vás oboch vidím,
oba môžte, uverte,
nadmieru ma šťastným zrobiť,
len sa pomerte!
Nechajte ma piť i lúbiť,
obidvoje však naraz,
najmilejší bohovia, nuž
snášajte sa zas!
K úcte vašej opojím sa
vínom, láskou zavše rád,
bozkajttc ma bude Dorka
víno v čiašu liať!

XXV. Magnus Bohumír Lichtwer.
(1719—1783.)

Bájka o mačkách a domácom pánovi.
údia, zvery tuho spali,
ba i kohút spočíval,
kecl cez strechy húf nemalý
.
chvostnatých sa hosťov hral.
Boháča si predsieň peknú
k svojim piesňam vybrali,
k piesňam, odnichž skaly zmäknú,
človek však sa zošiali.
Maco, svokor starej Múry,
hnusnokrásne takt j im bil,
a dva vyžití kocúrí
pomáhali z všetkých síl.

nimi pekne dujú,
robia z izby pekla stáu,
vreštia, pištia, mravčia, plujú:
až sa vzbudí domu pán.
Mačky

s

Tento, schopiac kdesi kyja,
skáče po tme sem i tam!
tresnúc zrkadlo rozbíja,
potlčie aj iný krám, —

potkne sa do dákej hrady,
v páde hodiny srazí, —
vybije dva zubov rady:

slepý vztek vše pokazí!

Abraham

G.

Kästner,

(1719—1800.)

Žihadlice.
KecT básnik starne.

1.

básnik stárne, nepej viacej! bo sa mu vysmejú!
to iba mnohí kritici vždy chlapcami byť smejú -

ed

2.

Na

Keplerovu smrť.

Tak výškou vzduchu nikto nelietal,

jak Kepler,

a ten hladom zhynul, v

žiali.

On iba duchov zamestnávať znal,
bez chleba preto telá ho nechaly.
3.

Na básnika

trúchlohier.

Ciel trúchlohry naísť zná dielami svojimi:
cit žialny nad kusom a strach pred podobnými.
4.

Má-li básnik čítať?

Viac, než má básnik čítať, Holty čítal,
a jeho spev bol plný čítaného;
len dačo vtipu Veršotepec schytal, —
tak prázdna preto každá pieseň jeho.

XXVII. Peter Uz.
(1720—1796.)

I.

Dôvera

v

Boha.

to v Božej stráži je, žiť môže vždy bezpečne,
mu neuškodí doba zlá;
kto dúfa v ňom, je istý večne,
a Boh mu ponlabá.
On kráča jednako, ked z mračien sršia blesky
bez bázne svojou cestou v dial;

púšti nájde stezky,
necíťac piesku pál.

i v šírej

Bez bázne vzduchom zlým a medzi mŕtvolami,
ked vôkol smrť už hrozivá,
na čiernych krýdlach z hnilej tlamy

záhubu rozsieva.

On v Boha veriac, strach pred pomluvači nemá,
ho teší vlastné svedomie,
a smelou nohou hadie plemä
to zšliapať, zmliaždiť vie.

Ked Dávid uprchnúc pred hrozivým tyranom
cez strašné pustatiny spel.
a ku priatelským nijak stánom
sa dostať nevedel;

ked rota bezbožná v šík proti nemu stála,
syn vlastný s trónu ho shodil
a hluchý prosbám svojho kráia,
ho Salem opustil.
on predsa s dôverou na svojom zahral stroji:
„T’a, Pane, chválim z všetkých síl!“

A Jehova dal pomoc v boji,
Boh ho neopustil!

2. Tempe.
Jakážto skrytá mocnosť uchvátenia
uspatň moju vzbúdza schopnosť penia?
Zkiad sa ten oheň v hrudi mojej zmáha,
zkiad nezdolná tá k lietaniu odvaha?
Mňa Múzy vzaly pod ochranu svätú,
od nich nadchnutý odvážim sa k letu.
Už bujnosť myseí pojiť mi začína.
Jak utešená kyne mi dolina !
Hla, všade, kam sa oko len zatočí,
na sviežich luhoch vnadu ihrať zočí !

Vzduch plný vône, y hájoch spev salaši,
štebotná Echo tichosť zo skál plaší.

Lstný Zefyr, Flóre plodivší neresti,
krík obletujúc v lístoČkách šelestí;
potôčky buhíú, v tôni však akáča
driemotom si kráča.
Ústranie božské, všetkých vnád siedlisko!
už znám ťa včuí, ho Tempe ti priezvysko.
sen blahý sladkým

s

Tu Pelion je; Olymp tu vysoký
až k nebu dvíha strmé svoje boky,
a slúži bohom za stán posvätený;
tu laur si kochá, i Penej zkrútený,
rozkošné snujúc striebro vidnočisté,
napája chladom koberce kvetisté.
Vidiekov vábnych krajinôôko íubá,
bez príčin Múzy tebou sa nechhiba.
Pod myrtou, míňavosť kde slzy roní,
Thalia pletky sladké strojí v tôni,
na pohíad plachá v tajnú posmech snuje,
rozsmejúc sprostosť tŕním ju zhoduje.
Hneď pri jej boku vo vlajúcom šate, —
s nímž nežno hrajú vetríky vysmiate
a zametajú stopy ctnej bohyne, —

je Klio krásna, prameň majstrovkyne,
na jejžto lone spieval veštec božský
Kupida slasť i Hymeua starosti.
Len, Uranio, teba osúd volá
vždy samotnú cez háje, hory, polia?
Pod smutný brečtan skrývaš pejmu svätú,
nemôžeš pozor venovať svoj svetu?
U výš sa vznáša duch tvoj rozháraný,
v tie, z ktorých vyšlas’, uniknúť chceš strany!

Preš ťažkoplynné povetria potoky
zkiad Perún siela tajenmé výroky,
zkiad z Čiernej s bleskom, hrmotom chmúravy
Boh trasúcej sa zemi pánom javí,
ku jasným hviezdam, oko kde nesiaha,
ťa túžba tvoja smelým krýdlom ťahá.
Až do zlatistých nebeských podvojí,
kde Aurora sa krásnou stuhou strojí,
kde svetlý blankyt rojom svetov blýska,
sa tvojho zraku zvedavosť pretíska,
a nenachodiac v svojej púti konca
ten priestor meria od slnca do slnca!
V tých krajoch naša matička zem zhola
pred okom mizne, jak čoby nebola,
a prístav, v ňornž ty nachodíš mier tichý,

prístupu nemá pre útrapy, vzdychy.
Tam, povážlivci, vaša moc sa láme,
ta vaše ťažké nedosiaha rámä.
božský lete! Muzo, tvojím sledom
sa pustiť nesmiem, Newtona príkladom.
Pod kríčkom volím, štíhlom pri topole,
kde s Kupidom Erato stvára zvole,
na chvílu zastať v stred slnečnej pále.
a skladať piesne k odvekých Múz chvále!
O

XXVIII. Ján Mikuláš Goetz.
(1721—1781.)

Potešenie.

o, čo hýbe šíry
čo i v malom

svet,
brúčku zreť,
s neba čo sostupnje,
dušu mi naplňuje:
potešenie, hladá vždy
jemné city prírody.
Tichá besiedka mu dom,
čerstvá kytka príbytkom.
prostota a srdečnosť
zvyčajná mu spoločnosť.
Miernosťou sa zdržuje,
že vždy vnadné, mladé je.
Nik ho nevie opísať,
bo sa nedá zadržať.

Pred hladavším ho prchá,
kto ho cíti, ten ho má.
Keď pri dákej slávnosti
múdrosť s ním sa uhostí,
z jeho pút tá zajatá
vymaniť sa nežiada.
Najmilší však jeho byt
umien, milostníc je skryt,
kde vždy ruže híadáva,
najkrajšiu však nehráva;
viac než z krásy radosti
máva z pukov sviežosti.

XXIX. Ján Adolf Schlegel.
(1721—1793.)

Vrana.

ed rúcho svoje vrana raz
i

brkami z páva okrášlila,
za páva držiac sa, pýšila
sa šperkom týmto z cudzích krás:
volala pávov svými bratý
a tisla smelo do j ej ich sa čaty.
To vidiac pávi, hned pozbavili ju zase
tej požičanej pýchy vo veími krátkom čase,
a z hrdej stvory stala zas sa vrana,
i vlastovičkou ešte vysmievaná.
Ked veršotepec svoje škraty
cudzími vtipy ozdobil,

za básnika sa držiac, snil
o spolku s pevci, zval jich bratý:
do priateístva sa vždy j im tiskával,
že Halierom už je, sa nazdával.
To vidiac básnici, hned plytké verše jeho
od vtipu zbavili, druhým uhradeného,
a z nového sa Haliera zas planý
stal veršotep, i chlapci vysmievaný.

XXX. Anna Luiza Karsch.
(1722—1791.)

Na Boha, keď sa za mesačnej noci prebudila.

rebudiac sa na Teba si myslím,
Bože, ktorý deň od noci delíš?
a slnečnou žiarou k nočnej púti
tmavej lune priodiať sa velíš.
S

nevyzpytnej, preďalekej výšky
lúče tieto kráíovsky sa lejú,
nepočetné, jako piesok v mori,
hviezdy s lunou na oblohe dlejú.

Jaka krása začína sa javiť!
Temnota už svetlom ozdobená
hladí dolu na nás, Teba hlása,
ligocúc sa slávou Tvojho ména.

Nebeských tiel tvorca, jaky veíký
v najmenšej tej hviezde sa zjavuješ!
Jaký nevýmluvne bezomenný
íudskej mysli sa tu prejavuješ !

Zorničky v sbor spojené Ťa chvála,
jako v onej chvíli na začiatku,
ked z úst Tvojich všemohúce slovo
jediné len vytrhnulo zmätku

všetky tieto skvelé, jasné svety,
rozložené po oblohe v rady;
Ty si kázal: stroj sa začal krútiť,
a hía, do dnes jestvuje bez vady.
Tisícročia nad nimi bár prešly,
mladosťou sa predsa skvejú krásne,
zmena časov nezruší jich nikdy,
žiara líc jim nikdy nevyhasne.
Tuto ale pod zrakami j ej ich
všetko hyne, mizne a sa kazí,
sláve trónov, šťastiu ovenčaných
podobne čas istej hrozí zkazy.
Človek vädne, jako bujná tráva,
jeho sláva času v obeť padá,
sám ten mudrec, ktorý v hviezdach čítal,
do prachu sa umrlý ukladá!

Čítavám T’a, Stvoriteíu veíký,
nocou v knihách, Tebou otvorených!
Nauč dieťa svoje, jako pýtať
po svetlách sa, Tebou rozžiarených!
Bud Ty svetlom duše mojej, Pane!
Panovníka hviezd a svetov silo!
Nakloň k srdcu raojemu sa v láske,
by sa Teba poznať naučilo !

III.

Doba klassická.
Od. r. 1750—1830.

I.

Fridrik Bohumil Klopstock.
(1724—1803.)

I.

Pieseň.

zkriesený, po krátkom hlivení,
zas
prach môj, ty.
Stvoriteí večný
dá vek ti nekonečný.

Hallelnja!
Bych zas zkvituul, siaty bol som j a,

Pán žatvy prichádza,
brať snopy velí,
z tých, ktorí to pomreli!
Hallelnja!
Vdaky dňu, radostných slzí dňu,
ty môjho Pána dňu,
ked v tmavom hrobe
dosť odpočiniem sebe:
zobudíš nm!

Jako vo snách bude nám potom,
my pôjdeme s Kristom
v jeho radosti.
a pútnických trpkostí

nebude viac!

V najsvätejšie Spasiteí môj mňa

zprevadí, tam žiť ja
v svätyni práve
mám k jeho mena sláve.
Halleluja!

2. Vyucenec Gräkov.

Géniov koho zrak, hned pri uarodzení
s úsmevom milo vítať smel,
báječnými kto už, Fébe Anakreou
v chlapčenskom veku tvými bol
družky obletený, jenž ucho méonské

pred škrekom skolií hlasom
jemným zavrely mu; krýdlami však, by vek
z vráskov jim nepoznal čelných,
zastieniť a zakryť snážili sa: tohož
darmo podmauitel lírdý
vencom vavrinovým, od íudu kliatby mdlým,
zviesť nezná v pole víťazné,
kdež žiadné materí zasmutených vzdychy,
vyslané z krvavých ňadier,

mrúcich vyrvať synov z rúk tebe nestačia,

ukrutná, storuká smrti!
Nech kráíom ho trebárs prispodobí osud.
nezvyklý bojovým škrekom
v súdnej ustrnutý pravde, vidí nemé
bezdušné zronené telá,
prchuuvšej duši v kraj dáva požehnanie,
vrah kde ludstva nevíťazí.
Chladne pochvalu on dobrotivú slyší,
nesmrtnosť tlachačom priatú;
chladne blázna, čo rád obdivu hlásajúc,
chvalkom plytkým uvádza ho ;
chladne zrak prijimá len ztepilej panej,
jejžto Sing'rova temnou jest.
Úsvit slávy inej žiari sa nesmrtným
starším tým iba nesmrtným
jíchž hodnosť trvalá rovno, čo prúdy z hôr
rastúc, stá rokov svietiť zná,
j ich však odplate tej, snívať o nej ž sa len
pyšným smie, hne d i posvätí.
On, šťastie-li mu, čož zriedka činieva síc:
dá priateíkyuu myslivú, —
v každej jej slze má, piesňami vzkriesenej,
slz prorôčku budúcich zas.

3. Bojovná pieseň.

Jako vzuel hla krok vojov cudzích
dolu zo hôr do dolinky priam,

ked u potôčkoy k boju spev zval hrdinský,
ku potykom vydajúc a ku zvíťazeuiu rozkaz,
i ku bitke zkázonosnej tiež.
ku nehynúceho chýru hrám!
Čo pri horách nás čakajú hen pri rieke,
naboja priestore, hrom chovajúc vo pažisilnej:

to paholci sú tyranskí len!
No hrozenie ocelí ostrých,
pohyby voíných, reči mužské, chlapov to,
čo smrti vdačne sa vlôno kladťi, babyzaháňa!

4. Henrik Vtáčnik.
Nepriate! tu! boj začína!
Ku víťazstvu sa sem!
Muž najlepší nám voj vodí,
ním ž vlasť sa honosí.
Dnes choroby on necíti,
hía, tam ho nesú k nám!
Nech žije Henrik! víťaz, muž
na poli železnom.
Tvár ctižiadosťou horí mu,
a núti k sebe zdar!
Už pri ňom šišak šíachetuých
krv uepriatelská rdí!
Mec strašné blesky kol seba,
ó meču královský,
by všetky strely smrtelué
okolo cestou šly!

Buď vítaná smrť za domov!
Keď hlavu zronenú
krv krásne kryje, zomreme
so slávou za domov!
Ked pred nami nž prázdny kraj,
len mrtvých nzreme
po poli v šír, zvíťazíme
so slávou za domov!
A hrdým krokom pôjdeme
po mŕtvolách potom!
A zajásame víťazne,
že v duši to zjačí!
Nás v bujnom chvate oslávi
ženích i s nevestou;
viať vidiac slávne zástavy
jej rúčku pritlačí,
a povie jemno: Tu idú
nž plnky víťazné,
čo v krutom boji válčily
i za nás oboch tiež.
Nás chváli v slzách radostných
i matka s dieťaťom!
Ku srdcu tisnúc chlapčeka
hladí za cisároin.
My máme slávu večitú,
čo hned nás čaká smrt,
smrť čestná drahý za domov,
smrť za vlasť milenú!

5. Letnia noc.
Ked mesiačka dolu žiara ligotá
na horinkn a pri tom s lipy vôňou
milosladký po dolinkách
leje červňa sa vzduch:

zaobídu upomienky ma na hrob
milosteuky a vidím iba tmieť sa
v lese hustom, a kvetinky
nedajú dychu mne:
vy mŕtvi! s vanú rozkoš leta tú
som užíval; milo chlad a ta vôňa

ó

nás oviala v luny svetle,
spanilý hol mi svet!

6. Znovushladanie.
Mňa priestor sveta od teba
oddiela, nie však čas,
kto prežil sedemdesiaty
už rok, je blízo ti.
Tvoj dávno, Meto, vídam hrob,
šum slyším jeho líp;
tiež mne tie lipy zašumia,
mňa kvetom obsypú.
Nie mňa! Môj bude len to stieň,

padne naň jích kvet,
jak bola tvoja tôňa tiež,
čo kryly dosavád.
I poznám tiež ten vyšší svet,
kde od dávna ty dlieš;
a shliadnerne dol na lipky,
čo chladia hroby nám.
A potom
ach ved neviem ja,
čo ty už dávno znáš;
len, že mi jasné tušenia
koľ duše lietajú,
čo

....

že

plno slastnou nádejou
mi večer prichodí,
a s blahým citom hlbokým
zas slnka čakám vzchod!

s

7. Ružová páska.
Y jarnej tôni som

ju našiel,

ružovou ju páskou spútal;
uecíťac to, spala dalej.
Zrel som na ňu; na jej žití
zrakom tým môj život visel;
cíťac to, som o tom neznal.
Bez slov šoptal som jej čosi,
zašuchoril ružopáskou, —
a v tom precitla zo spánku

Zrela na mňa, a jej život
zrakom tým na mojom visel,
kolom nás však povstal raj.

8. Epigrammy.
1. O

veíduchu.

Užívať reč clía pravidiel
je znalosť len. nie veleduch;

no k myšlienky až zpotvoreuin
ju v neznalosti skrúcať, mučiť —
smie veleduch.

2.

Majster

a

tovaryš.

V prúde časov na površí plávu
diela, hlásajúce majstra slávu.
Tovaryša dielce v šumavine
rieku pije a — zahyne!
3.

Jak

Veštci.

víťaza meči súda
páni politici,
tak pero pevca pod súd berú
i kritici.
o

4.

Klehetári.

Hnusnej ši klebetár mi vraviaci, nezlí pišúci;
odložiť knihu viem; tamtoho ztriasť ale nie!

9. Sen Judáša Iškariótskeho.
(Z „Messiáša“, z 3. spevu.)

Judáš Iškariót tu na blízku Lebéa tichého
príbuzného svojho a priatela, bez kludu zaspal.
Lež satan, Čo bokom v skrytej čul jaskyni všetko,
svojich čo učenníkoch si prispomli,
rútil zlostne sa von, myšlienkami zkázy nadiaty,
andelia

o

tak spustil sa na Iškarióta. Podobne

mor sa
blíži o polnoci mestám spiacim a zhubne vysiela
výpary. Ešte je mier v nevinných striedku, pri lampe
trúdi sa múdry, a ešte pri nezneváženom víne,
v tôni besiedky voniacej priatelia si šlachetní
mlúvä o večnom duší trvaní a bratstve o večnom!
Však skoro strašná smrť v deň žialu sa nad nimi prestre,
v kvílby deň, dobu strasti a náreky mrúcich, hynúcich,
ked za ženíchom upiac ruky družka žitia zalamúva;
ked mať olúpená o detičky v zúfanlivosti
deň zrodenia aj chvíle, kde plod mala, rovno preklína;
ked so zapadnutým hrobári okom ticho blúda
v stred mŕtvol, s vysokých kým oblakov hromouosných
s zasmušilým čelom smrti andel doľ neprilietne,
v dialku pozrúc všade púšť, mlčanie a prázdno nachádza,
až v dumania smutné na hroboch sa tam nepohrúži.
Tak priletel satan ku zkáze Iškarióta,
vábny sen vylejúc do otvorených jeho modzgov.
K zlostným ten klopajúce mu chtiačom srdce pobúril,
najprv zhúbne myšlienky mu spustiac v um zloborodné,
tak j ako hrom siroplodných hôr do nútra sa spúšťa
s výšky nebies, rozžehnúc jich, vnove blesky sobiera,
búrkou zahlušujúc potom nesmierne vidieky.
Yed veíké Serafov tajemstvo, dušiam íudu vlievať
vzácne, večuoty hodné a ušlachtilé pramyšlienky
známe ku zatraceniu väčšiemu pozostalo diablu.
Vrátil síce Seraf Ithuriel zpät sa, by chránil
v starostnom tušení a vernom učenca Božieho;
lež zbadajúc, že satan nad Iškariótom sa vznáša,
zchvel sa a stál a zrak k nebeskej báni obráťac,
najlepším uznal zobudiť zo spánku Judáša.
Hned trikrát cez cedry na krýdlach víchru šumiaci
zahviždal jemu v tvár, trikrát krokom jda mohútnym
blízo pri ňom, že sa vrch zatriasol v základe pevnom.
Iškariot s lícom studeným a bíadým ale sníval
dial jako mrtvý. Tvár zahalil na to smutne si andel.
i

V tom zjavil učeníku sa v snách otec jeho, pozrúc
smutno a ztrpnuto naň a die s hlasom mu chvejúcim:

„Iškarióte! ty spíš si bezstarostne, pokojne,
vzdialený dlho už od Krista, jakhy si neznal,
všetkých radšie že má učeníkov nad ťa samého!
Čož ty nenávidený netrváš vždy pri ňom, j ako všetci?
Čož jeho srdce vyzískať nehladíš sebe skôr zas?
Ach komu, Iškarióte, umierajúci otec ťa
oddal! Čím, Bože, som, ho j akou previuou toto rod môj
zaslúžil, aby prísť sem z hrobky mieru musel som
nad sudbou plakať smutnou syna svojho, a nad ním!
Ak mieniš, šťastnejším v ríši že suád Mesiáša,
juž založiť síuboval, máš byť: toto klam. ubožiaku!
Petra nepoznáš suád? Neznáš Zebedéa potomkov,
milších tých učeníkov? Tí toto sň; oni väčší,
mocnejší vše hudú, než syn môj. Títo u Krista
nahromadia jako príval statkov z žíru si vlasti.
Ostatní soberú blaženej šie takže dedictvo
než mi opustený z Mesiáša rukú bude syn brat.
Podže. ukážem v sláve ti kráíovstvo mnohosíubué.
Stúpaj! sen premožňc, iíekláť sa, spiechaj Judášu!
Zrieš-li to pásmo hôr široké sa pred nami tiahnuť,
jenž v dolinách sviežich podlhasté tône necháva?
Tam neustajue kopať, jako v pokladonosnom Ofíru,
kov drahý budú; tuto zem bohatá nado všetko,
želmauá nadbytkom a dávno v kráse plynúca.
Údel má učeníka Jána byť to milého.
Tamtie vršky zarástle viničným až k päte kríčkom,
pod nimi klasnatým zbožím honosiace sa rovne,
Petrovi tie zvolenému síúbil Pán do majetku.
Zriešli celú kraja hojnosť? Hla, jako slávne sa mestá,
dcére siouskej rovno, Jeruzalému, vo slnku
pyšné rozkladajú s nesčíseluým v sebe íudstvom!
Jak sa nové Jordány, by mesta smädom uehynúly
pod sklepením oným vysokých stien žblnkavo tiahnu!

Zahrady, množstvo nesúce plodov sťa raj, brehy krášía,
tóňac piesky na zlatué. Králstva to sú učeníkov.
Lež, čili, Iškarióte, vidíš tam v diaíke krajinku,
hornatú a malú? Zpustlá, divá, kamenistá.
bez stôp íudských ležiaca, suchým zariastla halúzim,
nad nouž vznáša sa noc studenom, plačúcom vo mračne,
pod nímž sňah mrazivý, lebo lad vo hĺbke prebýva,
k žiaíom, púšti, a tvej kde zakliati len k spoločnosti
noční vtáci v hromom požehlom háji garázda:
údeí tvoj to! Či pyšno budú druhí jedonásti
pred zavrhnutým učeníkom s víťazoslávou
kráčať, a nezbadajú, jako v prach sa pred nimi skrýva!
Plač ti, Judášu. kalí od žiala a zlosti šlachetnej
zrak, ale darmo plačeš, synu môj, škoda kvapky vyliatej,
darmo si zúfaš, ked pomahať len sám si nevládzeš!
Slyš, vyjavím ti celé moje srdce, verne otecké:
Tvoj Mesiáš mešká dlho s tým spasením veru velkým,
s kráíovstvom slavným. založiť čo dávno prisľúbil.
Nič velikým nepadá ťažšie, Nazaréna nad službu!
Denne mu smrť hotujú. Pretváriť zkús že sa, Júdo,
rob, jako kedby si chcel čakajúcim udať jeho starším:
nie jako z pomsty za zášť, preukázanú proti láske,
lež, by si pohuul Krista, že určitejše vystúpi,
hanbou, stiesnením, potupou v prach sberbu poráňa.
tak dlho žiadané mocnárstvo rázom upevní.
Tým učeníkom stať môžeš strašného sa majstra;
skôr udelí ti tak nechané od dávna dedictvo !
Bud si malé: ono preds’, ked skôr do rukú ti pripadne,
pilnosťou stálou, sporivosťou zavše a prácou,
sejbou, obchodom zveladiť sa konečne i môže,
tak, že požehnaným, bohatým druhých sa dedictvám
aspoň zdánlivo len, ale predsa uiekdy vyrovná.
Nadto ti iste zlatom za odovzdanie Mesiáša
vdaôní hojne kňazia naplnia ruky k práce počiatku
Tú radu uzmoreuý ti otec úprimne podáva.
Pozri na túto sa tvár! Neni snád toto tvár moja v skutku?

Priam z hrobov libanonských, strážac i tam tvoje zájmy,
s em prichodím a vo snách tvoju spásu javiť ti neváham!
Lež ty budíš sa. Nemaj za maíučkosť otca poúčku,
bych nemusel smutný k spoločenstvu druhov sa navrátiť,
nie ku dušiam mrtvých s pocitom boíasti vo srdci!
Skončiac vidiny satan svoje v iitrobách úbožiaka
povstal nad nim. I vrch, tvoriaci sa len, sa vypína
nad dolinôčky okolué tak. pri ňom ked u priepasť
rňťa pri otrasách zeme klenby sa dávne a pevné.
Náhle budí sa Judáš už a vyskočí. Umrlého
otca to iste hlas: hovoril tak, zem ked opúšťal!
Iste nenávidený jemu som! Znajú to i mŕtvi!
Cos ty opustený v duši svej od dávna pocítil
oznamujú umrlých duše včuí pomocou tebe spánku.
Nuž tedy staň sa! Volím ta ísť a všetko dokončiť,
v snách čo mi kázano jest! Lež tak Mesiášu neverným
mám sa ukázať? Hnev-li a zádumelosť dala sen ten, 1
sám bosatan? Preč od mňa bojácna, malá ty myšlienke!
Ved za bohatstvom chtiaôe horúce v útrobe cítim!
Chtiače horúce za pomstou! Čož dušo, tak si mi nežná,
útlocitiaca, clivá, že slabou sa trápiš myšlienkou!
V snoch videnia mávaš! Sny tie volajú ťa ku pomste!
Ked videnie ju velí, povinosťou pomsta svätou je!

II. Karol' Viliam Kamier.
(175:5—1798.)

I.

Túžba za zimou r. 1744.

búrky vyjú krajinou a hádžu mračno na mračno
a hlučne rúťa sa veítoky v dol.
Smutný bez lista je háj; lupenie spoločenskej lipky
po údoliach rozoviate už.
No čo márne tu žialiť o révu.
I réva je ker suchý!
Ta, šumnú jej druhovia pite krv!
Jaseň bohatá uniká s vyprázdneným včele rožkom;
za ňou zima príde jedlím zdobená,
demantovou, pevnou zahalí toky búrne pokrývkou
čo všetku slniečka vysmieva žiar,
a v srieň zahalí krovičie, (veselým pevcom sťaby jar to !)
okrášli by lálijou doly priam.
Šuhaj nehodí do lutých vlu viac sa ku plavbe, na zmrzlých
vodách poletí jasajúc sem i tam,
.s

....

oceí za obuv majúc víťazne i jazdca prevýši,
čo v zápas trúfa sa púšťať s ním.
Nevesty sa chvieť nemusia na lodičke klamnej a vetrom

letia v klzavých sánkach po ladoch
sibírskym odiate kožúškom a v závoji striebroligotnom
ku láskyplným sa vinú vodičom.
O spej zimo s naj studenej ším východu víchrom a k vlasti
zažeň naše z Čiech voje zpäť a vráť
mi Kleista zamrznutého: Lykoris i víno zachrániť
mu pred starobou nevrlou som znal.

2. Chvála Božia.
(DÍa XIX. žalmu.)

Na veky trvajúca nebies klenba,
čo nad hviezdami vyniká,
a pod hon zemeguía sama v sebe stála
znie Pánu chválospev.
Deň slávi ho a tisíc hlasmi peje
mu noc, i slyší všetok svet
tú nočnú pejmu, všetky íudstva rody čujú
spev panovnice dňa.

Tá na východe zaujíma prestol
a kráča dráhou víťazne,
po šírej hladiac ríši, večerné až nebe
ju do svých vpustí brán.
Jej zrak, kým vzduchom kraíujúc si kráča,
zná lesy vábiť zo zeme,

a rosu z vôd, až nazpäf z mračien k zemi kvapká
a z vrchov vyviera.

Ohriatu gulu zemskú zamotáva
do zeleného pokrovca.
a posýpa ju kvety ligotnými, v barvách
opasku, ktorý tká.
Svoj kahan z mora plameňov jej plní

si svetlom mesiaô; dennica
so shorom družíc, od nej oslnená, tančí
radostne kolo nej.

I mocne volá do hlbiny bezdnej
a všetky hviezdy kričia s ňou:
„Všemocná ruka, čo nás stvorila a vrhla
do sveta priestoru!“

III, Fridrik Viliam Zaehariae.
(1726—1777.)

Svätyňa nudnosti.

a hranici Polesia, kde les tmavý čnej e,

kde milý priesvit sluka nikdy nejasnej e
vo strede tmavých hájov hrad

je okázalý,

iejž dávne veky gótske ešte zbudovaly.
Majstrovskej rezby stĺpy ozdobným ho činia
tam nachodí sa slavná nudnosti svätyňa,
ztiad samovládne svoje zákony vydáva,
do všetkýchkraj o v sveta, ctiteíov kde máva.
Pred dôvtipom a umom prchá bojazlivá;
najčastejšie v kláštoroch, lebo v školách býva.
Pri paláci sa hemžia autorov tých roje,
čo do znudenia chvála vždy nám diela svoje.
Z nich jedon metafyzik, jasnej pravde prieči
a s veíkým vreskom spúšť dovodí malých vecí.

Zas druhý vážne staré oniáía povesti,
zná na vlas, koíko ulíc v Paríži sa mestí,
zná koíko krokov treba cez most v Pešťbudíue,
pri každej veci rozum ohromný vývine.
Premnohokrát rozpráva, čo vec dávno istá,
no cituje na dôkaz kníh prinajmieň tristá.
Tu pri milenke hlúpej milý často zíva,
i pastýrka zaspáva, ked jej pastýr spieva.
Hlas svoj kukučka nikdy tuto nepremieňa,
a jarky j'dnaké vždy mávajú šumenia.
Hrou v šachy mŕtvou jedni vždy sa zabávajú,
kdež druhí zamyslení komárov lapajú.
Tu boháč, bár tu zlato v plných vrecách stáva,
preds’ toíko, koíko žiada, nikedy nemáva.
Tu celé smútku, žialu i príkrosti bremä,
čo iba nuduosť vyliaf zná na íudské plemä,
čo na mysli nás tlačí, srdcu bolasť činí:
to všetko pôvod berie v prítomnej svätyni.
I nechuť, starosť, trapy, všetky sveta sloty
vždy obletujú húfne kolo tej paloty.
S pol otvorenou hubou, vpadlýma očima
pri palácovej bráne Zívanie stráž tríma;
lež predsa prístup ťažký není k Nudy stánu,
len trikrát zívnuť treba, buecl otvoria bránu.
Hrad obsahuje v sebe tisíc izieb jemných,
v nich všetkých videť blýskať svetlo lámp sa temných,
a patriac na hry, tance, na zábavy ludí,
bys riekol, že z nich iste žiadou sa nenudí;
lež príchodcu nie dlho tento názor mámi,
vše zná bohyňa letmo zaplaviť nudami.
V tých svetliciach si ona riadi samoviádue,
hned zkazí veselosť a zábavu pokradue.
Hla, jak tam sprosták skáče! Však mimo tie skoky
vo vráskach jeho tváre smútok znať hlboký.
Tak darmo hvízda onen, nudnosťou trápený,
i darmo zasadajú susedky, stareny,

na klebietky žiadané spolu do okola:
chcťi baviť sa, však niet, čo veselou by bola.
Na druhom mieste badať krúžok krásnej pleti,
tam jedna druhá nových o oblekoch vieti,
no na nešťastie baviť nevedia jich módy.
Tu básnik so zápalom číta svoje ódy
a nechutní shichači zívajú mu v oči;
ved zábava od všetkých priuápadne bočí!
Sú v chráme Nudnosti. A v celom jasnom kole
na čelách vídať stopy smútku a nevôle.
Ked nudou tak hynuli páni, krásavice
všiel náhle posol grófa Viška do svetlice:
zadivený sa tisnúc preš množstvo znudené
ta, bohyni kde kreslo bolo postavené.
Hned Pri mu s, duch nejapný, čo nás nudí všade
a ktorý je v tom zámku v ministra iírade,
so smiechom zavše mluví a shrbený chodí,
vpred pokloní sa poslu, potom ho odvodí,
jak etiketta káže, a pred trónom stane.
Hned zjaví húf sa hlupcov na každej jim strane,
že veíká svetlica jim takmer bola malá.
No zrúc to bohyňa obávať sa začala,
že odňal ostatní jim kúšťok Boh rozumu.
V tom objavil sa posol v prítomných stred tlumu,
a zbh'žený ku trónu, uklonivší hlavy,
s poníženosťou začal vraveť tými slovy:
„(3 velavládna pani! bohyňo, jejž sila
pod svoje pánstvo celý svet si podmanila,
jenž pod moc svojich silných pripäť znáš zákonov
zvlášť všetkých veršoklepov, všetkých búcharónov!
My známe, že len tvoja moc to iste velí,
ked tárajú dvorani, pletú kazateli,
bo rovne v predpokojoch riadiš, jak v kostole.
Nechže sa nepriatelia boja tvojej vôle!
Pluk vojska tvojho činia dosial uezmožený
bez dôvtipu autori, v nohaviciach ženy;

paláce, chyže nosia dežmu tvojmu trónu,
ty v moci držíš nudných synov Albionu.
Môj pán. zahnavší teba toíkoráz kdekade,
svoj víťazný meč k nohám tvojim teraz klade.
On bránil tebe prístup ku Belinde stále,
dnes rozhnevaný navždy jej už dáva vale:
dom celý tebe, mocná, prepúšťa k vlastnosti,
v ňomž budúcne máš vládnuť celkom día lúbosti,
víťazstvo toto skvelé posmeškárom zjaví,
že ty si nepremožná, nedostižnej slávy!“
Ked výmluvne tak posol Nuduosti moc chváli,
zadriemla ona; s ňou i ostatní pospali.
Lež predsa ohudená s trónu sa povzniesla
a mäkkým tónom k poslu tie slová preniesla;
„Od dávna ríšu moju škrelo to pokojnú,
že hrábä Yíško tvoj mi vypovedal vojnu.
Lež ked mi k nohám už dnes svoju zbraň ukladá,
nech celá moja pomsta na Belindu padá.
Na dom jej spusťte biedu najstrašnejšiu veru,
tam skladať musia všetci Nuduosti oferu,
i z celej spoločnosti nič nech nezostane
len mlčanie ukrutné a tiahle zívanie.
Hla, tu roh zamknutý umelstvom čarovníka;
čo môže slasť otroviť v sebe ten zamyká:
nech z neho nešťastie sa na ten dom vylieva!
Nech žarty ustúpä i veselý sa hnevá!
Nepriatelkyňa moja, zábava, nech zhasne,
hlas ženy nezavznie i štebot všetok zasnie.
Ked z rohu čierna tma sa bude rozsypávať,
česť budú prítomní mi povinnú tam vzdávať.“
To reknúc strašný roh mu kráíka dá a on
sa slušne poklouiv poberá z chrámu von.
Čas bol popoludňový, ked koč krásny pána
p a ulici pešiakov beztrestne rozháňa.
Pán kastellan v ňom jede, íud sa uklonieva,
a z obloka sa grófka na neho usmieva.

Poeta dal mu méno človeka veíkého,
za čo náhradu čaká ešte u dvier jeho.
Už v Belindy paláce odvreté podvoje,
lokaji zlatom tkané vzali rúcho svoje,
a čakajúc pri bráne plní úslužuosti
koč otvárajú, z uehož vystupujú hosti.
O Múzo! tebe česf tá bola zostavená,
bys opísala hosťov, rúcha jích i mená!
Vlej vo múa zápaí, j akým Homér bol prejatý,
ked v piesni starých Gräkov líčil mrav i šaty.
Najprvší šiesti koňmi ťahaný koč prijde,
so synom z neho stará kanclérová vyjde.
Tá v rúchu z atlasu so strapcami zlatými
sa pýši, dávnovekosť ale páchne nimi.
Ked taká bola móda inšie boly časy:
syn frak mal v drobné shyby a driečnik po pásy.
Hned na to vozík módny Klorindu priváža.
Tá zrak má nebeský, tvár pôvabuosť vyráža,
jej šat je plný vkusu, celkom nový krojom,
vlas temný zahalený skvostným má závojom.
Za ňou komorník prišiel; Nesúdim z postati,
bo u Indí predsudných vela na nej tratí.
Filozof zanedbaný netrpí parády,
len skromný jeho povoz, oblek bez prísady.
Sám spôsobný a vrtký dôvtipné má žarty, —
len jedno na ňom tupím: rád sa zahrá v karty.
Ved celá spoločnosť sa pustila do smiechu,
ked s šatkou žalud-túza vytiahol vo spechu.
Strýc jeho, pán podôiašuik. prišiel nevolaný
a hojne sa ukladal všetkým na vše strany;
u rôznych dvorov dávno zkúsil on to z blízka,
že nie vždy z lásky jedon druhého utíska.
On národní mal oblek, kožuch sobolový,
i kabát s šnúrami, pás takže z brusu nový.
V tom s tryskom prijde knieža, či snádtiež lenhrábä,
skvost a parády vzácne tekavý íud vábä.

Zjav hrdý; množstvo sluhov v drahej rovnošate,
on sám, na prsiach s hviezdou, ligoce sa v zlate.
Jak ten po panskú vraví, jak mu úzka cesta V
Bár v majetku má dedín desat i dve mestá,
preds’ každého ten leňoch bohatý odháňa,
bo viac má pýchy, nežli slušného chovania.
Pán sudca v íahkej prišiel kazajke na koui,
no prevliekol sa. než sa sídeným .pokloní.
A vyšli všetci obzreť krásneho koníka,
jeuž vzor súc krásy radosť tvorí majetníka.
Krk. úško i krok riedky, mladý, živý, zdravý,
i v behu bez páru. i skáče preš
nápravy.
Už slyšal i hluk streíby, videl tuhé boje,
generál chýrny dlžen mu za žitie svoje.
Ked zručný bičíkom ho stajník pošimral,
kôň zpenený zaerdžiac do výšky sa vzpjal.
Na drožke s jedným koňom, spravujúc ho sama,
pribudla meštanostka, veími slušná dáma.
Ju pekný, íahký oblek, klobúk s perom zdobil;
lež čo ten klobúk u žien závisti narobil!
Hned za ňou starší syn sa viezol pokladníka,
lež jaký to je vkus? čím tento pán vyniká?
Upjatý, vypriabnutý, ledva sebou vláda,
vlas nechutne scuchaný, vyschlá tvár a híadá.
Hoc mládež zahanbená pol ho hlasom chváli,
nám vyznať je. že módy nadmieru je znalý,
však s imaním už dávno chudiak je na skone, —
na dnes len požičal si povozu i kone.
Óí koč to zastal znovu zámockej pri bráne?
Dvoch prelátov priváža, ktorých dobre známe.
Ten jedou pyšný rázom, vysokej hodnosti,
lež darmo ráce na znak zvláštnej oddanosti;
ten druhý mladý, vzletný, i driečny i milý,
nad nimž sa všetci hostia v skutku potešili.
Šesť koňmi ťahaný a s nádhernosťou veíkou
pán postolnik s dcérami prišiel, i s manželkou.

Sám neviazaný, tlstý, sotva že sa hýbe,
na každom má kontuša grzná on zahýbe.

Eozličné drahokamy, smaragdy, rubíny,
sa ligocú vo vlasách pani postolniny;
a dcéry, pristrojené v kvety, stužky, gázy.
si obzerajú všetkých piluo na sto razy.
Na jích sa oblek sklepov množstvo postaralo,
spúšť látky Jmla tu, lež krásochuti málo.
Plukovník, ktorý dlho zabavil sa v meste,
od všetkých žiadaný, vôní sem pospiecha ešte.
Tvár plná, rumená, vlas zdobí ho čeruavý:
on jediný z nich všetkých súci do zábavy.
Už z reči dá sa znať, že žil vo velkom svete,
vie spievať vlásky, pekne hrá na klarinete,
hlas jeho slyšať všade, prípitky kde zvučia: -ha či i prvý hýva, delá ked zahučia?
Tak zdá sa, jeho spôsob smýšlania pokojný;
jak nám i jemu bridia strašnosti sa vojny,
a krvavý ho laur na bojište nezlúdi. —
radš’ zabávať, nie kántriť miluje on ludí.
Dom Belindy už hosťmi celý zaplnený,
a v dvorane sa v množstve tmolia tiež učení,
lež že, jak počuť, títo sprostí uezemäuia
od šiachticov sa delia, pre ušanovania.
Úprimná hospodyň jich víta, sadnúť núka,
lež v tom už stolík s kávou prinášajú dnuká,
zo striebra jasného mok čierny nalievajú,
a tmavé v porceláne zraky sa skrývajú.
Tým časom, čarodejský majúc roh pri boku
do sály vletí posol, nezbadatný oku.
I plní bohyňou sa vyznačená kára;
otvoriv roh, v tej chvíle, sťaby hustá para
vo vzduchu nakopených tisíc bied prevláda:
tak nechuť, mlčanie, i teskuosť, strach a zvada,
žiaí, podozrenie, starosť, dlhá chvíla, psota,
i rôzne hlupstvá, prostá i v rýmoch holota,

a čo len nudnosť môže zpôsobiť kdekomu,
sa rýchle rozkladá už po priestoroch domu.
Na raz utíchly hlasy, všetci onemeli,
len jedon, j ako vie, sa mladý gróf veselí.
Jak Belinde, tak strojí Klorinde tiež šprýmy,
no vidí, že sú obe smutné bez príčiny.
Tak kanclérka tiež, bár ju strašne bolí hlava,
sa do lahodnej reči s jedným druhým dáva;
vždy s úsmevom reč svoju skromne začať zvykla:
no s každým usmiauim česť dakoho zanikla.
Zas hluché mlčanie sa dvoranou rozkladá;
pán plukovník, jeuž zavše chvííu zlú ovláda,
chce silou mocou vzkriesiť v spoločnosti ducha, —
lež dnes je darmo, nik na jeho šprým ueslúcha.
Dnes darmo spieva, skáče, darmo sa trepotá,
na celý dom Belindin spadla dnes tesknota.
Pán súdca, ktorý dlho zamyslený sedel,
a — a — otvoril ústa a nič nepovedel,
ni opýtať sa jeho nebol nik tekavý!
Už zraizuul dôvtip, zmizly razom s ním zábavy,
nemyslia o hrách, ani o tančeniu pauie,
z úst do úst prenáša sa do kola zývauie,
a najmä komorník náš, oddajúc sa spánku,
dnes založiť zabudnul do Farao banku!
V najhlbšom utíšení celá sála diela,
ked prvá o Viškovi Klorinda spomnela.
Na neho každý zaraz starostue sa pýta,
čo jaká môže zdržať príčina ho skrytá?
Kde mešká gróf, čo naše kriesiť vie zábavy?
Po dvorane sa nesie ohlas jeho slávy,
a ked už jemu chválu každý vôkol hude,
Belinda povie pyšno; „Dnes tu gróf nebude!“
„Nebude?“ zkríknu všetci, „lúbený náš hrábä?“
Tá novina dokonca ochotnosť oslábä,
a hned, bez ohladov na gazdinú spanilú,
sa každý ponosuje už na dlhú chvííu.

Na hodinky sa zavše pán p o st olný díva,
no všetkým zdá sa, čas že pomaly ubýva.
A vždy viac nudnosť rastie z rozkazu bohyne,
ku väčším trapom hostí, na žial hospodyne.
Už jedon na druhého pozerá dosť značne,
kto prvý s porušením etikety začne,
až pani mešťauostka zrazu preč sa bere,
a za ňou jedon druhý radom hladá dvere.
Hla opúšťajú razom Belindu v dvorane,
ho rukou osúdu to bolo napísané,
že z plesu, po ňomž zavše panstvá tak dychtily,
o siedmej večer už sa dámy rozchodily.
Čo divila nebolo tu koča, ni človeka,
niejedon pán po blate peší preč uteká,
a plukovník, na schodách udrev sa na nohu,
tým viacej hrešiť vie na zábavu úbohú.
Ach nikdy nezkúsil ten posmech dom tak milý,
kde neraz celé noci v rozkošách trávili,
kde polnoc v poludnie sa menila v čas slávy!
Kto priate! Beliude. nech pri nej sa zastaví,
jeuž plače nad osúdu premenou ukrutnou,
čo zahalila všetko nudy rúškou smutnou.
Tak nešťastný vzal kouec dávny stán radosti, —
lež nad víťazstvom

jása bohyňa nudnosti!

(V. Kristian Felix Weisse.
(172(5—1804.)

Malý stromcok

ten malý stromčoV
je práve taký starý jako ja,
a predsa j aké utešené plody
a sladké ovociny on už má!

ôj otec vraví, že

On nesie osolí svojmu pästitelu,

bár ešte mladý je a maiučký,
ach jak sa tento nad ním bude tešiť,
ked dospeje raz vo strom veliký!
A tomu stromku podobám i ja sa,
bár ešte kvet len môžem ukázať:
bych mohol raz i ovocím sa pýšiť,
ráč k tomu, Pane, požehnania dať!

V. Gotthold Efraim Lessing.
(1729—1781.)
I.

Žihadlice.

Lakomcovi.
tvoje dietky mohly mnoho dedičiť,
chceš jich za života všetky — hladom znivočiť.
>y

Istému známemu.
Že si ma haňal za chrbtom —
nebolí ma to.
Že si ma chválil do tváre —

varuj sa za to!

Na

nezdarného sluhu.

zhusta:
jedz, hrachu, nohami a k chodeniu ber ústa!
Do jiedla rýchly si, k chodeniu liný

Náco

Náco.

a

Maco.

Čo velkí

páni všetko zjedia.
i vtáčie hniezda, po päť zlatých vraj.
Maco. Co hniezda! Čul som, že i celý kraj
i s Indmi cez noc zchrúpať vedia!
Náco. Môž byť! Lež iste, kmotre milý,
pri hniezdach tomu sa učili!

Na Mu m mu.

Jak je to možné, Mumma že sa mátoh bojí,
ved vidí jedna vždy, ked pred zrkadlom stojí.

2. Učený mädveď.
Raz krotký mädved ušiel reťazu
a vrátil do hôr zpät sa svojich rodných;
tam svoje kúsky bratom odrazu
chcel ukázať, na nohách tančiac zadných.
„Hla,“ kričal, „umelosť tak tanci v svete,
nuž urobte to za mnou, jestli viete!“
„Chod,“ bručal starý mädved, „chod a skry sa,
bár to snád ťažké, no i vyplatí sa,
z nás každý také umenie zapíuje,
čo na podlosť a rahstvo ukazuje.“

3. Orol a sova.
Raz Jova orol, sova Minervy sa škreli.
„Preč, strygo ošklivá!“ — „Lentichšie, panesmelý!

Nebesá kryjú ťa i mňa;
čo si ty tedy viac než ja?“ —
Die orol: „ Pravda, miesto obom je tu nám,
g tým rozdielom len priam,
že vlastná sila mňa povzniesla,
kam v náručí ťa pani tv-ja niesla!“

4. Istota.
Čili do rána dožijem,

neznáme to mne;
lež, ak dotedy nezhnijem,
že sa z chuti zas napijem:
to viem istotne!

5. Pitie.
Na raz vždy pohár vína
lial v seba básnik Jost,
a druh ho napomína:
„Daj pokoj! už más dosť!“
No pevec karhav toho

die: „Nevrav bláznivosť !
Piť dá sa síce mnoho,
no predsa nikdy dosť!“

6. Príkladné manželstvo.
Chcem príklad zjaviť vám bez páru
a zadiví sa nad tým svet.

Že není manželstva bez sváru,
lud vraví, — a v tom pravdy niet.

Ja poznám vzor ten suatkov skvelý,
tak tichý, j ako mája sen.
Bár neuzrie ho smieškar smelý,
bo Ihárom vyhlási ma ten.
A predsa andel není žena,

muž svätým nemôže sa zvať;
pod ťarchou chýb z nich každý stená:

kto môže vadám odolať ?
Lež jestli posmeškár sa zpýta,
či v skutku žijú íudia tí?
Nech tuto odpovecľ si číta:
muž hluchý, žena nevidí!

VI. Ján Michael Denis.
(1729—1800.)

Na Boha.

»vno

krýdlatým spevákom u podnože trónu

Tvojho, všemúdry, všemocný, dobrotivý, milosrdný
národa Otôe! sa chápem harfy a trúfam opievat
jásavým hlasom city srdca radosti plného,
chválu Ti vzdávajúc. Lež, Tvorca svetov nepočetných!
smie-li črviačik povstať z tých svetov prachu, rieknuc:
„Já Ho pochválim!“ ? —Vdačuosť, poznanie Tebechvála!
Nuž, toto viem! Ďakovať, tiež poznať. Tys’ to stvoril mňa,
vývin a zrast si mi dal, skôr než duša znať Teba mohla,
skôr než dietka jazyk vznešené, milené Tvoje méno:
„Otče nebeský!“ riecť znal. Ty s milujúcu mi matku,
dal, žeby zas milovať Teba vdačne priúčala dietko,
daľs mi i otca milého. Večná odmeuo čnosti!
Ty’s zavolal jich oboch! lej odmien prúd na ne hojný!
Nie vždy, vševidmý, som, — Tebe ved zatajiť to nemôžem —
kráčal dráhe po tej, na ktorú ma uvádzali dobrí,
1

xnládec súc mäkký, citu snáď priplný. Oko súdne
odvráť od bludných od chvíí mäkkého šuliajca!
Ved, slutovníku, to vieš, vo slzách sa vždy k Tebe vrátil;

láska ku cnosti však, k múdrosti, čo nikdy nehasla,
srdce konečne v ňom víťazne zapálila mäkšie.
Vôul, preš polstoročia som užil milosti prehojnej,
v dňoch veselých, trudných sledoval veleniu vždy svätému.
Keď sa mi zdálo, že hôr predomnou sa dvíhajú pásma,
Tvoj do rovín jich prst premeniť znal zas poíahúčky.
Dní trudných je malý na počeť rad oproti slastným,
od teba obdržaným. Ja budil som lásku ku cnosti,
chuť k vedám v srdciach mládco v vznešený ch, v rode slavných,
z uichž mnohý blažený, blaženosť u druhých vyvolával.
Já vrátil ducha som starého piesni a dávne
rozpomienky mnohé brehom tiež Isteru nazpät.
Pilnosť najšla milosť, uznanie môjho vladára;
národ môj si ma ctí; milujú po širej i vlasti
z múdrych premnohí. Ktože dal mi dosť sily zavše,
všetko to zmôcť a zaslúžiť? Ktož k tomu vôíu nezlomnú,
nie-li dobrotivý Pane Ty? Tebe lásku do práce,
skromné srdce tiché ďakovať musím, čo ni hodnosť
zviesť nezná, ani rád, čo mzdou nebýva vždy zásluh.
Lásku od Teba mám k človečenstvu a tvorstvu celému,
lásku tiež k svornosti a cit pre zásluhy v pravde,
bár nachodil by ch jich u chudobných v chýžke ostatnej.
Všetko to od Teba mám, tajnej šie uriadeni každé
prozretnosti Tvojej, temné však pútnika mdlému;
raz len krajší to dá večného do záštitu výhlad.
Môžem-li odmenu dať? To nemôžem! Vdak vzdať a uznať!
Vidz ducha uznalosť a slyš vďačnosti obietku
z úst modliacich, jenž do mojej hry harfy sa vlieva.
Voď prosiaceho dial! Kus dlhší vlastného pútu
skončil som a pri ciele, dosiahnem-li jej, duša vzlietne
zemskú opustiac schránku. Potom nebeský mi, Otôe!
lôno milosti popraj a zavŕš hojnú svoju lásku,
čos nepočetne vylieval od počiatku na dieťa,
ostatňou najväčšou: daj sa mi večne uhliedat!

Vil. Salomon Gessner.
(1730—1787.)

Ábelova pieseň.

aj elite sny zo všetkého stvorenia.
sny marné, hriešne, vášnivé a zmenné,
duch vznesie sa nad všetky rozochvenia,
tak, jak po mraku prvé zory denné

obúdzajú z temnosti umŕtvenia
palúky, lesy, orništia zelené.
Ty, jenž znad cédrov živým bleskom vzchádzaš
prírodu venčíš, ligotom omládzaš,
ó

sluce! správco dňa i našej techy,

vítaj vzchodom tvojim prespanilým!
Zem rovluuje vonnými sa vzdechy
a krášli seba kvetov vencom milým;
ó

drn hebký zrastá pod tebou na spechy
a strom sa kloní plodom ušíachtilým.
Pred tebou hasne rudosť na obzore
a smeje zem sa, povetrie i more.

Tajdite sny! Vstaň všeliké stvorenie,
sny plaché chodte! Kde noci temnosti ?
V púšť ukryly sa, súmraky i tiene
sa stiahly v dúpät divé bezednosti.
Veci uajdú sa, kect zvieratá zaženie
poludnia úpal, a v chladnej sviežosti,
pod krýdlom mračna, v stinuej úbočiue
i pastier si. i stádo odpočiue.

Ked prvým lúčom vrchy sa zrunienia,
už orol krýdlom silným hor’ sa bere,
sťa obetného vôňa zapálenia
dym svetlý u výš k oblakom sa dere ;
hlas prírody to, zjav vdakyčinenia
od žúžal, vtákov, od všelikej zvere:
to všetko ohlási sa okamžikom
už slastnou piesňou, ohromným už rykom.
Chvál, dušo, Pána, čo stvoril i chová,
nech prvý hlas sa vznáša ta od ludí;
nech nesú k nemu vdačnosti sa slová,
kým zver povstane, vtáctvo sa obudí;
kým ešte vzejde slnka žiara nová
a deuňou prácou všetko sa zatrudí,
kým v sbore valnom stvoreustva celého
svet spojí k chvále Tvorca sa večného.
Čo krásy všade z Jeho udelenia!

Zvšad múdrosť, dobrota sa ukazuje,
duch napína sa, badať jeho vrenia,
cit nadmieru ho sladký naplňuje.

Kde začať, Pane, moje velebenia,
kto veíkosť, svätosť Tvoju pochopuje,
by, žeby vďačnosti svej dôkaz podal,
čo cíti, v biedne reči zvuky odial?
To všetko láska Tvoja nriadila,
Ty šťastné videť všetky chceš bytuosti!
Ach, Pane svätý! lásky Tvojej sila
rozháňa noci príšernej temnosti;
čo Tvoja vôía z ničoho stvorila,
Ty naplňuješ pocitom radosti.
Bár nepočetné všetky sú stvorenia,
slasť vdychujú do seba od zrodenia!
Nad spiístou všeho, čo sa zrodiť malo
duch večný od vekov sa letiac vznášal,
a nemo všetko výroku čakalo,
kým slovo andel tvorivé roznášal.
Na slovo to sa všetko zaraz stalo
a vďaky hlas sa všade hneď rozhlášal;
ozveny stokrát ešte zyäôšovaly
vďak stvorenia a Tvorca večné chvály.

Pán žehnal brázdy odvodnenej zeme
a mrtvú hrudu premenil na plodnú,
hneď vzniklo tisiceré rôzne semä
a riasilo, tvoriac pokrývku lahodnú,
i zvierat nesčetných rozličné plemä
ju zvolilo si za otčinu rodnú:
no všetky tvory vďaky pocit malý,
a uzrúc Tvorcu, hlasne zajasaly.

I dodnes stále všetky požehnávaš
snom, vzorom smrti, stvorenia zomdlené,
jenž precitnúc uznajú, že jim dávaš
ochranu svoju a sú osmelené;

Ty silíš jich a kožuch j im priprávaš,
z Tvej dobroty si najdú nasýtenie:
a ked zvšad milosť Tvoju pozorujú
ťa z plnej duše vdačne zvelebujú.
Raz prijde čas. duch veští mi to zjavne,
kde celú zem plod Adamov obsadí,
a vykonajúc mnohé skutky slavné
i Tebe, Pane, stánky slušné
sriadi;
k Tvým oltárom sa tisnúť bude hlavne
a služba Tvoja život mu osladí:
od východu po západ v jednej shode,
Ti sláva zavzuie vo vdaenom národe!

VIII. Krištof Martin Wieland.
(1733—1813.)

Han a Gulpenhé.

az v Samarkande krajčír žil;
ten k poteche svojej mladosti
za diužku žitia vyvolil
si mladú žienku plnú spanilosti.
Han jemu méno; k žene plá
s íúhosti prvej celou silou,
a že tá čierne oči má
a k nemu túli postavou sa. milou,
že slnko v zlatovlasé hrá
a líčka červenosťou svieťa:
takmyslí, že to dvadsaťročné dieťa
je súbor všetkej možnej krásy,
a ženu andelom on nazýva si.

„Tak môže,“ vraví mnohý snáď
„len krajčír jedine sa zmútiť !“
No ja diem: ticho! mnohokrát
i druhý dá si hlavu zkrňtiť,
že bud on Šalamún, zrúc toíké vnady,
i horšie zmýšla, než ten krajčír mladý!
A jednúc v lete z večera
Han povie milej: „Ľuba, drahá!
ked zriecť bych mal sa nášho blaha,
a táto vnady nádhera
by vrelým žitím viac nebila,
lež v studenú sa sochu premenila,
ty s mrtvá skleslá v moje objatie: —
už zpomneť na to hrôza je! —
tak prisahám ti, že na tvojom hrobe
cez deväť dní i nocí ztrvám v plači,
nič iné nekonajúc v tejto dobe
až nebe dobré zas nás spojiť ráči!“ —
„A ja, môi mužu milý, verný,
ked mňa by stíhnul osud čierny,“
tak vraví žieňa, — „žebys umrel suád:
dám za živa sa s tebou pochovať!“
„To žieňa,“ — v duši zaplesá
Han, privinúc ju na prsá;
„ved láska nevie ošialiť,
čo povie, musí pravda byť!“
Odkedy tento hovor viedli,
rok minul; zase spolu jedli,
a zabudnúc na života starosti
viac než od jedál sýti boli od íúbosti.
Y tom stalo sa, že krásna Ctulpeuhé,
nemajúc na večeru myslenie,
viac muža vidiac nešli mištičku,
pohltia drobnú kostičku.
Ach bol to žial! — Úbohý muž
si nevie skoro žiadnej rady už,

hned päsťou do chrbta ju búcha,
hned dolu hrdlom kôstku šúcha,
hned vytiahnuť ju sa namáha:
no márna všetka jeho snaha,
a marné všeliké pokusy, —
nešťastná žena zadusiť sa musí!
Ach, až si zúfa, nešťastník!
Lež pomôcť nemôže jej nik’,
a preto do smrtného hávu
oblečú jeho radosť, pýchu,
a uložia ju pod zelenú trávu!
Už Gulpenhé spočíva v hrobnom tichu,
muž jej však na rove sa váía,
a plače, žiali, v celom že bezmála
ho meste slyšia, a podlá prísahy
za deväť dní opustiť nechce hrob mu drahý.
I udá sa, že Aissa, prorok svätý,
tou dobou kolom cintora sa bral,
a slyšiac Hana, ktorý žiaíom jatý
tak stenal, až ho v dumách prekážal,
pristúpil k nemu, pýtajúc sa zticha:
čo stalo sa mu, že tak strašne vzdychá?
„Ach,“ rečie krajčír, „hrob pokrýva
najväčší poklad môj na tomto svete;
tu drahá moja žienka odpočíva.
tak verná, že jej rovnej nenájdete!
Dnes mi ju tuná pochovali!“ —
„Nuž,“ prorok die, „ked tolko sa ti žiali
za ženou, máš ju nazpäť mať,
a môžeš hned ju domov vziať!“
To vraviac, holou na hrob uderí,

ten na skutku sa otvorí,
a Gulpenhé zas čerstvá, zdravá
sa manželovi do náručia hodí!
Ach, bola že to radosť, vrava, —
nie každému tak dobre sa povodí.

No keby ste

tú lásku boli zreli,

nuž poviete, že bozky zadusiť sa chceli.
Lež ked pár šťastný vcľaky vzdávať chce svätému,
už nebolo ho, zmiznul oku všetečnému.
Len teraz zbadá Han, že žena jeho
je oblečená do plátna tenkého,
jenž sotva preš kolená siaha,
a mestom, (bár je tma,) ísť nesmie nahá.
„Ó svetlo mojich očň,“ tak jej die,
„skry zatiaí za toto sa karaenie,
kým ja ti z domu nedonesiem šiatky;
veď mesiačik už na východe je:
nič sa mi neboj, zaraz budem zpiatky!“
Na vetra krýdlach dobrák odletí.
Y tom množstvo fakiel naraz zasvieti;
syn sultánov i s celým sprievodom
sa práve tade poberá.
Húf sluhov, čo vše vôkol obzerá,
hned zbadá driečnu ženskú za hrobom,
a oznámi to pánu. Neliný
princ, skočiac s koňa kroviny
rozhŕňa, a hned Gulpenhé uvidí.
Čo z ťikrytu sa von vykročiť stydí,
a prosí pána, by odstúpil preč.
„Kde nabralo sa tolko vzácnej kráse
na mieste tom, a o takomto čase!“
Tak zvolá. — Ona na to: „Márna reč!
Ved uznať, Výsosť mne musíte,
že zvedavosť na všetky boky pasie,
a pre odev byť musím na úkryte!“
Princ uzná, v tomto položení zvlášť,
jej dostač príčin, že sa zdráha,
a ponúkne jej hned svoj vlastný plášť.
„Lež jedno povedz mi, ó pani drahá:
Si vydatá? Bo ak si svobodná,
nuž pod, bud slnkom môjho harema;

bud šťastím srdca, čo len tebe bije,
slasť muža, jenž bez teba nevyžije!“
No žienke treba zraku jedneho
by výšku šťastia ponúkaného
dosť skoro pochopila, a jak málo
sa podobného s mužom jej dostalo;
a tento zrak je pre ňu dosť
by zabudla na všetko hned, i na vernosť!
„Ja, pane, svoboduá som deva.“ vraví,
„nech Výsosť so mnou, jak sa íúbi. spraví!
Som hotová i život v obeť priniesť!“
Syn kráíovský hned koňa dá jej priviesť,
a veselo pri fakiel žiari žena
je do háremu princa uvedená.
Len odišli, už pribehne v radosti
náš Hau a vlečie všetky potrebnosti
pre Griilpenhé, — lež ženy nenachádza.
On hladá, kričí, o rozum prichádza.
„Ak iste lúpežník ju vzal,“
tak myslí. — chudiak, tuším pravda mal;
lež žeby sama k tomu privolila
mu láska ani na um nepustila.
„Ach prečo som ju domov tak, bez rúcha
si neodniesol, bár to neprislúcha!
Jak smutná bude nariekať a lkať:
ved so mnou chcela dať sa pochovať!
Tá iste plačúc včul sa na zem vrhá,

rozrýva líca si a vlasy trhá,
bo akby mal ju druhý- objímať,
si radnej dýku vrazí v prsá snád!“
Zklamaný Han! Než kedy v živobytí,
neverná žena lepšie sa dnes cíti,
jej ublížiť si ani nenapadá;
tá v lóže teplé sa ukladá,
a pasúc oči na kráíovskom synu
zabúda všetko, jak tvoje žalosti,
tak teba, a tak svoju strašnú vinu.

Han medzitým zas v novej zúfalosti
deň za dňom híadá milú svoju stále,
nič nemá na mysli, a v svojom žiale
i jiesť i spať zabúda často dosti.
Leu jednu nádej má: že Aissa svätý
snád predsa žieňa íúbené nm vráti.
Až nájde náhodou raz muža,
čo prítomný bol výstupu onému,
ked Gulpenhé. zas krásna jako ruža,
sa odviesť dala princom do háremu.
O vernosti jej zavše presvedčený
hned beží Han k palácu rozsrdený,
bez hlavy,
jako blázon pravý,
tam strážcov na bok odstrkuje,
a každého sa chvejúc dopytuje
po svojom poklade, jejž smutný ztratil,
až po mnohej mu pôtke kyue zdar,
že vidí princa z tváre v tvár,
a prosí jeho, by mu ženu vrátil.
Princ, dobrý pán, a snád i vnád tej ženy
už trochu najedený,
žial krajčírov milostné vypočuje;
no žatým hned obšírne mu sdeíuje,
jak sa to vtedy v noci všetko stalo,
a že sa žieňa za mak nezdráhalo.
„To iste na ňu účinkoval strach,
že za mňa Vašu Výsosť tam držala,“
die Han, „lež dajte doviesť ju len, ach,
a uvidíte, jak jej láska stála;
že jak ma zraky jej len zočia,
mi zaraz šťastná padne to náručia!“
„Nuž dobre!“ povie princ, „já dám ju zavolať
a budem

zatiaí obdaleč len stáť!'

I prijde dáma. Dobrý

muž

z počiatku vidí drahé šaty len,

temer poznať nevie už,
a nazdáva sa, že to všetko sen.
Lež Gulpenhé ho pozná hued
a zavrávorá o krok zpät,
hneď červená je v tvári, hued zas bladá;
však lesť, ktorú čo ženská vždy má na porudzí
ju neopusti ani v tejto núdzi.
Princ, premenu na tvári ked jej zbadá,
hued rýchlo pristupuje,
„či toho muža pozná?“ sa zpytuje.
„Ach áno!“ povie andelík ten čistý,
„ja poznám ho, ved zbojník to ten istý,
čo, náhodou ked som ho stretla,
hned použijúc u bývanie svetla,
si ženu

môj odev so mňa

strhal; krátku dobu

pred tým, než najšli ste ma blízo hrobu!“
Hau úbohý, ked tak manželku milú
rozprávať slyší, ztrasie sa na tele,
zrak ztrpne mu, kolená tratia silu,
a vlasy dúbkom stávajú mu razom;
on onemejúc ztratí pamäť včele.
Dvor celý, sťaby jedným hlasom
v ňom vidí viny zjavné znaky;
to isté svedčia tvár vraj i tiež zraky,
a k súdu vedú muža úbohého.
Tam pani rovne žaluje na neho,
a poneváč on, zhnusiac život celý
nič odpovedať nechce: obozrelý
ho súdca, tiež o jeho vine presvedčený
ku smrti hned odsúdi na šibeni.
Kto ochráni včul Hanu život, česť,
jenž rebrík k poprave si musí niesť,
ak nepristaví Aissa, prorok svätý
sa náhodou u popravišťa päty?
Zjav andela viac ztíšiť hluk nemôže.
„Muž nevinný ten, ktorého súdite;

svedectvu môjmu snád len uveríte?“
Tak zvolav z väzieb Hanu hned pomôže,
a íud, ked slova svätých úst očuje,
sa s oboma k palácu navracuje.
Tam brána zlatá hned sa otvorí,
a vyjde sultán vo sprievode syna;
len slovo prorok hovorí,
no zjavno hned, kde väzí vina.
Sem Gulpenhé dovedú rúče,
kol nej a proroka utvoiia kruh,
lež ked ju trafia zraku jeho lúče,
pod ťarchou viny tvár jej zsiuá,
. a telo hriešne zanecháva duch.
Ma Hana česť i dary sa sypaly,
pre Gulpenhé pod zemou lóže stlali,
v ňomž do súdneho dňa včuí môže čakať.
Jej muž však krokov nečiní,
by, čo len za nektoré menšiny
šiel na jej hrob sa postiť lebo plakať.

IX. Konrad Bohumil Pfeffel.
(1736—1809.)
I. Vôl

a osol.

sol, vôl sa hádali

na prechádzke prudko dosti,
kto z nich viacej má múdrosti, —
zjednať však sa neznali.
Konečne ta pristali,
levovi že riešiť dajú
rozopru, čo spolu majú;
nedobre snáď jednali?
Oba stúpa sklonení

pred trón panovníka zverov.
patriaceho na súperov
v tichom opovržení.

Konečne die majestát
k volu, oslu. čo tu stoja;
„Blázni ste vy obidvaja,
neprídťe sem viacejkrát!“

2. Dvaja Gräci.
Dva Gräci, ktorí sebe ne vzájem
priateístvo večne prisahali,
za mladi opustili rodnú zem
a šťastie u Barbarov si híadali.
Osud j ich rozdelil; Porfýr
do Illyr príduc, zostal vojak, officír
i špehún, maršálek a veívezir,
no zkrátka, v dvadsaťročnej dobe,
sťa králov zať zasadnú! na pokon,
za mŕtvym svokrom na zdedený trón.
Arét ho dávno oplakával v hrobe
nedostav chýru o ňom. Z nenazdania
sťa biedny, zúbožený filozof
do Porfýrovho zablúdi držania
a dostane sa pod kráíovský krov,
ked vládca práve íudu výsluch žičí.
„Čo vidím? Bože!“ radostne zakričí
„Porfýr môj brat!“ a spejúc k nemu, plače.
„Čo chce?“ diekráí, „tej zprosťtema žebi-ače,
čo zabudnúc môj stav, ma tu prezýva!
Ktožvie, či v ňom sa nepriate! neskrýva?“
„Ach odpusť!“ zas Arét, „ja zvinil veía,
že na tróne som hľadať chcel priateľa!“

X. Henrik Viliam Gerstenberg.
(1737—1823.)

Nesmrteľnosť.

u kázal! a z hĺbky a temnoty v deň
yystúpily odrody všetky,
červa vo bahne po andela až,
od prášku po svieťace slnko;
a od času, miesta,
delí sa nesmiernosť,
žitie ale od zhynulosti.

ty, čo život znamenáš vo mne
diviac sa že si, a že cítiš:
ty vieš, že neumreš a tvoj že sen
šepot vzbudenia je nového.
Nesmieš, duchu môj,
sťa dech prchavý,
to pevne si úfam, sa rozviať.
Ó

Ked rozbije svet sa a slnko zhasí
a prach sa shromáždi ku prášku.
ty nad hroby večne sa vzniesť vtody máš,
čo noc bola v deň sa vyjasní.
Vo deň vzplane noc,
a spánku sa noc

zasnúbi, no vzbňdzaníe svetlu!

Ta hlad! už ukrýva sa svetla povoz
i s koňmi okrýdlatenými,
zrakom zvedavým v nedostíhnutú skrýš
odvádza ho priestor ohromný.
No ráno potom
vystúpi skvelej šie

na obzore dárkyňa svetla!

XI. Kristian Fridrik Daniel Sclmbart,
(1739—1791.)

I.

Väzeň.

väzeň je muž úbohý!
Cez čierne, husté mreže
zrem v diaíke kúsok oblohy
a bol mi dušu reže.
Bo slnka krása, nádhera
i,

len smutno na mňa shliada,
a prijde-li čas večera
mi krvavo zapadá.
Mesiačik sa mi bíadý zdá,

bez všetkej íúbeznosti;
sbor hviezd sťa fakle vyzerá,
pri pohrabnej slávnosti.

Mňa nepoteší kvetín peí,
nie vlažné dechy Vesny

ja ladnej rozmarín

;

zrel,
puch hrobu dýchal desný.
Ked vánku v dobe večernej
sa plné klasy klonia,
mne v skalnej hrobke príšernej
len búre hranu zvonia.
Co osoží mi rosy svit
Viycli

vo ruží bájnom kvete,
ked nič už nesmie mojím byt

na šírom božom svete?
Ved nesmiem dietky milostné,
nie manželku si objať,
na jejich ňadrách radostné
íúbosti slzy vyliať.
Ach, väzeň je muž úbohý!
Odňatý všetkým milým,
bez vlastnej žitia úlohy
čas dlhý len prekvílim.
Tá samota ma ukvári,
to mužu trýzeň krutá,
i postel moju znešvári
ten hnusný štrngot puta.
Vždy tešila ma voínost slov
a dial som tisícrazy,
že iba Čertov, otrokov
Boh stvoril pre reťazy.
Čo

previnil som? Mátohy
sa, bratia, nestrachujte!
Ach, väzeň je muž úbohý!
Eaz už sa preds1 smilujte!

2. Povzbudenie k radosti.

Hor

sa.

bratia, veselme sa!

Radosť kyne na nás!
K rozkoši nás volá xnile,
pocfte! hej! už víno biele
stkvie sa y sklienkach pre vás
Na prudkých Čas krýdlaeb letí,
s žartom, bez starosti,
biedu na nás starosť vleče,
zo skleuice plnej teče
prameň zmužilosti.

Nevyhnutne nás dosť skoro
obklúči noc siná,
potom nezakvitne ruža,
deva nezaíňbi muža,
oslábne moc vína.

Odtrhnite teda ružu

dokiaí-v svej je vnade;
dokial víno tečie, pite,
v úprimnej vždy láske žite,
smrť nám ciele klade.

Drahí priatelia! vždy stojme
v braterskom spojení,
kto ctí vernosť, úprimný je,
brata zastať hotový je,
bud vždy oslávený.
Sväzok náš nič zrušiť nemá,
ni čas, a nič zlého;

!

ked y zemi hniť budeme,
nezhyne on, dobre vieme, —
večnosť je ciel jeho.
i

Ošemetná zo srde našich
lesť buď zapudená;
neverne kto s bližným mieni,
posmech si len, hanbu činí
u nás mena nemá.
Nuž obviňte kalich kvety,
naplňte ho vínom!
Pripime si! budme živí!
Budme v láske trvanliví!
Eadosť! skloň sa k synom!

XII. Ján Juraj Jakobi.
(1740—1814.)
Na popolečnú stredu.

od tancov, veselosti!

Y prísnom mlčaní zbožnosti

smútkom odiata svätyňa,
z popola kríž pripomína:
zo zeme kto narodený,
v popol sa a prach premení!
Od oltárov v domy pyšné

výstražný hlas nech sa tisne,
kde kráí slavné hody chystá,
zahrm jim tam z jasna, čistá:
čo tu vládne berlou v zemi,
tiež sa v prach a popol zmení.

Kde víťazi sa honosia,
zbité rody slzy rosia,
zavzni do toho jásania
z diaíky ozon z nenazdauia:
kto vavrínom ozdobený
v popol sa a prach premení.

Jak sa trápä a híadajň,
nájdenému zase klajú;
žiadosť večná, jenž v nich horí
skaly väží a zas borí.
Kto v tak večnom žije chvení
tiež sa v prach a popol zmení.
Do svätyne, sklopiac oči,

starec, muž i junoš vkročí;
tam zas matka, jenž úprimne
nemluvniatko k srdcu vine.
Co dnes žije v blahom snení,
v popol sa a prach premení.

Jako títo idú, prišli
tisíce už, a kam vyšli ?
Mená j ej ich zabudnuté,
kosti v hroboch rozpadnuté!
Zo zeme kto narodený,
v popol sa a prach premení!
Ale v skromnej utiahlosti,

bez mieni a bez radosti,

hladí vernosť v túto dobu
zmeravená tiež do hrobu:
čo tak vrúcne je íúbené,
má tiež v prach byť premenené?

Y najpeknejšej žitia chvíli
za ženíchom smutne kvíli

nevesta tu opustená,
horko plačúc, v bôle stená.
Neplač! láska neprestane,
čo mrie, v sláve zas povstane!
A

tá túžba lásky svätá:

zotreť každú slzu brata,
ktorá núdznych krmí, šatí,
za nenávisť dobrým platí:
tá tiež nikdy neprestane;
čo mrie, v sláve zas povstane!
Ktorí v nehe pevuo veria,
s všetkým jemu sa zdôveria,
prchajúc pred sveta stíuy
volia zostať slávy syny:
ó, tých vzkriesenie nemine,
viera nikdy uezahyue!

Ktorí do rúk Stvoriteía
vzdajú svojho ducha zcela,
a od prachu zeme čistí
už tu oslavy sú istí:
tí jak prach by mali zhynúť?
Nádej musí hrobu minút!
oltárov nám svieti spása,
odtiaí kyne večná krása;
ale za čím svet plápolá,
značí tento kríž z popola.
Zem len v zem sa zase zmení,
aby duch bol oslávený!
Z

XIII. Matej Claudius,
(1740—1815.)

I.

Dievča a smrť.

ievča. Okolo, chod, okolo,

kostlivče, prosím ťa:
som ešte mladá, silná,
.
ach netýkaj sa mňa!
Smrť. Daj tvoju rúčku, stvora íúbezná!
som priatelkyňa, nechcem trestať.
Nehoj sa mňa, trebárs som šeredná,
v náručí chcem ťa sladko uspať!

2. Pieseň o srieni.
Dnes milé stromky pozrite,
jak sú utešené,

halúzky všetky prikryté,
srieňom okrášlené.

Od vrcholca až po koreň,

na všetkých vetvičkách.
strapatý, hustý visí srieň,
v tisícich podobách.
A všetky stromy do kola
po celej polnosti,
v tej istej úcte vrcholia,
v tej istej slávnosti.
My vidiac toto ešte si

v prostote myslíme:
že jako povstala asi
tá okrasa zime?
Bo večer vetvičky čisté;
preš noc kde srieň sa vzal

To andelík bol ak iste,
čo

jich tak posypal.

Ten chodí nocou sem i ta,
posýpa háj i seč,
a ked svet ráno budí sa,
je dávno zase preč!
Ty pošle Boží, s neha priam,
vdak prijmi detičiek,
a posyp že nám k viauocam
i ten náš stromeček!

?

XIV. J. G. Herder.
(1744—1803.)

I.

Nebe.

ara vstúpa hore, stáva
v oblakoch sa hromom, bleskom,
lebo kvapkou dážcfa.

Para vstúpa hore, stáva
nevoíou sa, zlosťou v hlave,
lebo kvapkou slzí.

Zachráň, bratú, svoje nebe
pred náruživostí parou
Celo ti bud slnkom!
!

2. Zmárnená cena.
Z rodencoy kto tohto sveta
na šíachetné skutky nedbá,
aby v živote raz lepšom

tohto žitia žniam sa tešil:
pluhom rozrýva ten zlatým
prácne pôdu kamenistú
len, by bureň mal kde zasiač.
Z drahokamenia on krčah
stavia k ohňu sandlovému,
by v ňom planú strovu varil.
Vysekáva krásne sady
datlové, by miesto paliem
prhlavy si do nich nasial.

3. Počiatok zlých zvyklostí.
Stromček malý, než sa zakorení,
bez ťažkosti zo zeme vytrhneš:
vkorenený ani párom volov
nevyvrátiš z miesta zajatého.
Vidz pramienčok tento, pokryješ ho
dlaúma íahko; lež ked v rieku vzrastie
neprebrodí ani slon tie prúdy.

4. Lož v potrebe.
Lož íudomilova preváži v potrebe
nenávistuíkov íudstva pravdivosť.

Vo zhorklej mysli svojej kázal kráí,

by zaraz k smrti viedli otroka,
jenž zneíúbil sa bol v tej dobe jemu.

Beznádejný neborák zahrešil
na kráía kliatbou strašnou. Tak sa rúti
v meč niekdy ten, kto uprchnúť nemôže.

pýta kráí sa. — Odpovie
muž rozumný mu, pri tróne stojáci:
„Čo vravel?“

„On, pane, vravel, tých že bude raj,
ktož hnev svoj krotiac, odpúšťajú blížnym!“

„Nuž buď nm odpušteno!“ velí vladár.
„Nie pane!“ bráni dvoraníu mu hladký, —
„bo králom treba pravdu vraveť.. Pane!
on kliatbou strašnou tebe sa porúhal!“

„Nuž nech sa rúhal!“ vraví kráí. „Lož toho
čestného muža prospela mi viac,
než pravda tvoja; ona skrotila
mi srdce, ty však k hnevu ho popiidzaš.“

5. Parabole, allegorie.
a) Vernosť.

vernosti k íudom poznáva sa vernosť k Bohu.
Pinehas, syn Jairov, chudobný, no poctivý muž, Dýval
v jednom na juhu ležiacom meste. I prišli k nemu mužovia
pocestní, a dali mu zbožie (obilie) do opatery: lež stalo
sa, že zabudnúc na všetko, ctalej svoju púť nastúpili.
Z

učinil Pinehas ? Zasial každoročne sverené mu zbožie,
požal a skíňdil do stodoly. Po siedmi rokoch prišli k nemu
mužovia, žiadajúc obilie svoje. Pinehas poznal jich onedlho
a riekol k nim: „Podte a vezmite poklady, ktoré vám
Pán požehnal; hla tu máte, čo vašeho je.“
Čo

b)

Vínové nádoby.

Cisárova dcéra vravela raz istému mudrcovi: „Jak
velké schopnosti skrývaš v sebe, vzdor tvojej škaredosti!
jak velká rmidrosť väzí v chatrnej nádobe!“
Nato zpýtal sa jej mudrc: „Povedz mi. v jakých
nádobách držíte vy vína svoje?“ — „V hlinených,“ od
vetila. — „A takí ste bohatí! Požiadaj že otca svojho,
aby dal preliať vína do strieborných nádob.“ — Deva
uposlúchla ho a vína zkysnuly.
„K jakej pošetilosti si zviedol dcéru moju?“ pýtal
sa ho cisár; no mudrc vyrozprával mu pohnútky toho,
tvrdiac i na dalej, že v jednom a tom istom človeku
múdrosť a krása zriedka pri sebe bývajú.
Na to vravel cisár: „Ej, predsa nachodia sa i krásni
India, ktorí múdri a rozšafní sú!“ — „Keby nemali krásy,
boli by bez pochyby múdrejší a rozšafuejší. Krásny človek
málo kedy sa ponižuje, majúc iba seba na mysli a zabú
dajúc na učenie.“
c)

Dieťa milosrdenstva.

Chcejúc stvoriť človeka povolal Všemohúci k sebe

najvyšších andelov na radu.
„Nestvoruj ho!“ vraví andel spravedlnosti, „lebo
tvrdo sa bude chovať k bratom svojim a bude neíudsky
zachádzať so slabšími.“
„Nestvoruj ho!“ vraví andel mieru, „lebo hnojiť bude
pôdu krvou íudskou; a prvorodzeuec z pokolenia jeho
zavraždí brata svojho.“
„Svätyňu tvoju poškvrní luhaním,“ vraví andel pravdy,
„bár by si mu i svoj obraz, zrkadlo vernosti, vpečadil
na tvár.“

Ešte rokovali, ked zrazu Milosrdenstvo, najmladšie
a najmilejšie dieťa Otca večného, k trónu pristúpilo a
kolená Stvoriteía objalo. „Stvor Otče“ — vraví — „podlá
obrazu svojho miláčka svojej dobroty. A čoby od všetkých
sluhov tvojich bol opustený, ja ho chcem vyhĺadávať
a laskavo mu pomáhajúc i jeho poklesky k dobrému
uvádzať. Slabcovo srdce učiním útrpným a k smilovaniu
nad slabšími nakloním ho. Jestli sa uchýli od mieru a
pravdy, urazí spravedlnosť a slušnosť: následky poblúdenia
jeho samy privedú ho k sebe a láskavo polepšia jeho.
Otec íudstva stvoril človeka, stvorenie slabé a chybu
júce. Ale i keď chybuje zostáva schovancom dobroty jeho,
synom milosrdenstva, synom lásky nikdy ho neopúšťajúcej,
všade ho napravujúcej. —
Pripomínam si, o človeče, odkiaí si pošiel, kedy
koívek si nemilostivo a bezprávne počínaš. Zo všetkých
vlastností Božích jediné milosrdenstvo zavolalo ťa do
života a žijúcemu jedine smilovauie a láska podávajú
materinské prse.
d)

Trojakí priatelia

Never priateíovi skôr, nežbysi ho zkúsil; viacej
jich býva na hodoch a radovánkach, než u dverí žalára.
Jedou muž mal troch priateíov; dvoch miloval nad
mieru, proti tretiemu však bol lahostajný, ačkoívek tento
najúprimnejšie o neho smýšlal. Súc jedenkrát v ťažkej
obžalobe postavený a majúc sa dostaviť pred súd, riekol
k nim: „Kto z vás pôjde so mnou a bude mojím sved
kom ? Lebo ťažko súc obžalovaný, uvalil som kráíov
hnev na seba.“
I vyhováral sa hned prvý priateí, že mu nemožno
dostaviť sa pre zamestnanie iné. Druhý doprevadil ho až
ku dverám súdnej siene, potom sa obrátil a ustúpil na
zad, lebo sa bál rozhnevaného súdeu. Tretí však, na
nehož bol najmenej rátal, predstúpil s ním a hovoril za

neho, dokazujúc s ochotnosťou jeho nevinnosť,
súdcovia prepustili a obdarovali.

tak že

ho

Trojakých priate!ov nachodí človek na svete tomto:
ale j akože sa majú k nemu v hodine smrti, ked ho Boh
na súd volá? Peniaze, jeho najmilejší priatel, neidú s
ním. lež opúšťajú ho najsamprv. Rodina a priatelia jeho,
doprevadiac ho ku dverám hrobovým, navracujú sa do
svojich príbytkov. Tretí, na ktorých vo svojom života
najviac zabúdal, sú jeho dobré skutky. Iba tieto vypre
vádzajú ho až k trónu súdnemu; áno predíduc ho už,
prihovárajú sa zaň a vyjednajú mu milosrdenstvo a
smilovanie.
e)

Ruža medzi tŕním.

Uprostried svojich protivníkov bydliaci bohabojný
muž mnoho protiveuství a nátiskov od nich snášať musel,
tak že, prechádzajúc sa jednoho dňa vo svojej zahrade,
už temer nad prozreteínosťou Božskou zúfať počínal.
No z ueuazdauia zastaviac sa u kríčka ružového, počuje,
jako duch ruže takto k nenm šoptá: „Neobživujem ja
suad krásnu rastlinu ? Jako z kalicha vdakov činenia,
naplneného sladkými zápachy, vystupuje z nej v méne
všetkých kvetín voňavá obeta k Pánu. A kdeže ma
vidíš ? — Medzi tŕním. Mňa však nepichá, ale ma ochraňuje
a miazgou naplňuje. Tak tiež posluhujú i tebe nepriatelia
tvoji, a duch tvoj nemal by byť otulmutejší, nežli kvet
pomíjajúci?“ —
A muž posilnený odišiel a duch jeho stal sa kali
chom vdakov činenia za svojich uepriateíov.

6. Rozbitá loď.
Y prenáramnom vlnobití morskom
rozbila sa lod. Hned páni v člnku

spásu híadajú. „Kde Don Alfonso?“
volajú. (On lode tej bol kňazom.)
„S Bohom chodte, priatelia vy drahí,
bratre, strýče!“ z lode na nich kričal.
„Moja práca začne, kde vám končí.“

tým do spodních lode komôr spiecha,
tešiť mužstvo v zápase a smrti,
slyší jeho pokánie a hriechy,
modlitbou ho pred zúfalstvom chráni,
pravý kňaz, kým ueutone s nimi.
S

Y kom bol väčší duch ? V Katonu onom,
ktorý v hneve rany svoje driapal,
čili v tomto kňazu, ktorý verný

stavu svojmu, pochoval sa v mori?

7. Zachránený mládenec.

Výhru má, kto krásnu dušu íudskň
našiel, väčšiu, kto ju udržať znal
v čistoste; lež najväčšiu, nesmiernu,
zablúdili! kto ju zas zachránil.
Navráťac sa z Pathmosu pusténo
svätý Ján, zas, čím bol predtým, zostal:
pastierom svých stád. Jim strážcov sriadil,
jenž nad blahom večným j ich by bdeli. »

Y zástupe raz krásneho tiež shliadnul
mládenčeka; y tvári sa mu skvela
zdravá veselosť, a z očú plála
láskyplná, vrúcna, zbožná duša.
„Chlapca toho,“ vraví k biskupovi,
„v ochranu ti dávam. Svojou vierou
stojíš zaň. Za svedka volám cirkve
mne i tebe pred Kristom sbor svätý.“
Prijal k sebe mládenčeka biskup,
pestoval ho, už ovocie krásne
javilo sa; že však príliš veril
v neho, povolil mu v ostrej kázni.
Voínosť ale bola chlapcu sieťou;

prilákaný pochlebníctvom sladkým
zlenivel a v rozkošách si hovel,
potom vzdal sa vnadám lži a klamu,
vnade pánstva; sobral kolom seba
druhov hriešnych a vytiahnul s nimi
do lesa, sťa lúpežníkov vodca.
Ked po čase svätý Ján sa vrátil
v kraj ten: „Kde je syn môj ?“ hued sa pýtal
predovšetkým biskupa. — „On umrel!“
vravel starôok sklopiac zraky k zemi.
„Jak a kedy?“ — „Umrel Bohu svojmu,
(s plačom vravím,) a zbojníkom zostal.“
„Jeho dušu,“ vraví svätec, „niekdy
požiadam od teba. Lež kde býva ?“ —
„Tamto v horách.“ — „Ja ho videt musím!“
Sotva blížil svätý Ján sa k horám,
lapili ho. (To si práve žiadal.)
„Zavedte ma,“ kázal, „k vodcu svojmu!“
K nemu prišiel! A mládenec krásny
odvrátil sa, sniesť uemohúc pohlad
svätca. „Neprchaj že, ó mládeuče,
s ynu milý, bezbranným pred otcom,

pred starčekom. Zasíúbil som teba
Pánu môjmu: treba slovo zdržať!
Eád tu zložím za teba svoj život,
tak-li žiadaš; lež zas opustiť ťa
nesmiem, bo som dôveroval v tebe,
dajúc Pánu vlastniu dušu v záloh.“

Plačúc objal apoštola šuhaj,
ustmuto mlčiac; potom zakryl
zahanbenú tvár a hojný prameň
slz, namiesto slov, mu svlažil líca.
Ján však na to na kolená padnul,
bozkal jeho obličaj i ruky;
kajúcneho z hôr zas domov vzal ho,
srdce jeho sladkým ohňom čistiac.

A tak dlho nerozdielne žili
v milom spolku; so šuhajom švárnym
Jánova sa sliala duša krásna.
Vravte, čože mládencovo srdce
poznalo a dojalo tak vrúcne?
Čože ho zas naj šlo a nezvratné

zachránilo? — Svätojánska viera,
dôvera a stálosť, pravda, láska!

8. Kôň

z

hory.

(Česká povesť.)

Krásne podívanie dajú zeme,
sluce, mesiac: krásne zlato, striebro.
Utešene lesknú sa a zdobia,
za ne možno všetko skvostné kúpiť,
iba život nie a zdravie. Mocne
vábi
lesk, že chudobný len

trúfa bez nich vyžiť,, bohatý však
čím vif.c má, tým väčšmi po nich túži.
Bohatý bol českej zeme knieža
Kresomysl. Zem tá leží v horách,
bohatých na stromy, zlato, striebro;
zlaté zrná vylievaly rieky,
ktoré chudobní preň z piesku myli.
Lež on hlbšie v Ióne vrchov kopal,
útroby tak starej matky zeme
na svet tiahnuc; i nachodil kusy
zlata, striebra, ťažšie uežli sám bol,
kladúc hory v obeť bôžku svojmu.
Lež čím viac má, tým mu viacej chýba.
Eole, polia uezoraué ležia,
národ v hĺbku odsúdený desnú
ryje zem a vzdychá k pánu svojmu;
no kde slyší knieža vzdychy íudu
z íitrob zeme V
Slyší jich však nehe;
a odrazu zatvrdí sa nehe
jako srdce pána v spiež a oceí,
lebo nedá dážda. Z pôdy suchej
vstáva hlad. hlad úžasný a bladý
dávi množstvo chudoby a núdznych,
pohrobiac jich do hlbiny zeme.
Húfne, húfne, hynúca a hladná
ku kniežaťu chudina sa hrnie:
,.Otče, chleba daj pre naše dietky,
daj i pre nás. Umierame! Radnej
dovoí role miesto hôr obrábať!
Miesto v jamách v chyžách daj nám bývať!
Otče čuj, ach počuj dietky svoje!“
Dopočul jich hlasy otec iný,
bývajúci dávno v svojej,
želiaci nad biedou íudu často —
Slyšte povesť divnú!

Raz pod večer
išiel šlachtic, ktorý biedu íudu
na dne srdca cítil, ktorý často
prosieval, no darmo prosil pána.
on. útulok chudobných, on. jasná
vo tmách hviezda, poslední čo chlieb svoj
s ubožiaky trpiacimi delil,
Horymír, šiel smutný pustým krajom,
vraviac k sebe takto: ,.Kam sa podiem?
Mám sa vrátiť do žalosti domu.
teraz hladu obydlia a smrti;
lebo“ —
V tom muž náhle pred ním stojí
vysoký a starý. Uzdou drží
koňa. jehož zraky bleskom iskria,
jehož nozdry samým ohňom soptia,
a ten kôň je biely. Starec povie;
„Horymíre dobrý! vezmi koňa;
Semík mu je meno, tým ho menom
volaj v núdzi, a on pomôže ti.
Lež včul chod a pozasýpaj chytro
všetky doly, bane; z dolov valí
dym sa zhubný k nebu. mor chudobným.“ —
Takto muž a zjavne pred očima
vošiel v horu; zavrela sa hora
a s jasnýma zraky stál tu koník,

ržal a hrabal. Bojazlivo chytil
Horymír mu uzdu, hladkajúc ho :
„Šemíku môj dobrý, týmto menom
volám ťa, ty máš a musíš pomôcť!“
Vyšinul sa naň a koník s víchru
letom letel k zlatým dolom. Zrazu
zaržal, zadupal kôň, tisíc duchov,
mužíkov a škriatkov vyjde v pomoc;
s tryskom zavalia sa doly desné.

Bola polnoc, mesiac na oblohe
svietil jasno. Jako strela vetrom
letí kôň a nesie jazdca k hradu
Kresomysla. Sotvy svitá ráno,
Horymír už tam a slúži pánu;
nepriatelia jeho, zvesť nesúci
iba s druhým prichvátajú ránom.
„Beda, beda zpustitelu dolov,
kniežaťu jeuž svojmu srdce vyrval!“
Zaňho prosia priatelia tam verní:
„Pane, zdáliž nebol on tu včera?
Ktož byť môže letmo tam i tuná ?
A ktorého v jednej noci muža
ruka môže zasypať tie doly?“
Všetko darmo! „Umre! Zajtrá umre!“
Prijde ráno a na smrť čakajúc
stojí šíachtic; tu mu zrazu slovo
muža z hory sťa blesk myší on letí:
„Šemík je mu meno. A tým menom
zvoláš-li naň v núdzi, pomôže ti.“
„Knieža !“ zvolá, „popraj mi, než umrem
jednu malú radosť len a prosbu:
dovoí, nech na druhu mojom, koni,
preveziem sa ešte v tomto dvore.“
Smial sa knieža!“ Zamkli všetky brány.
„Teraz, zhťibče dolov, jazdi smelo
dovoíujem bláznivú ti prosbu.“
V strachu ide Horymír ku stajni,
smutno stojí koník ohňozraký,
sťaby vravel: „Zabudnul si na mňa?“
Ked ho zbadá, zarehotá, chrbát
povoíne mu k vysaduutiu kloní:
„Šemík dobrý, pomôž mi, môj Šemík!“
No to tiché sotva slovo povie,
v povetrí je Šemík; jazdca nesúc

cez zátvory rovno k jeho hradu,
kde ho tisíc dobrých Íudí víta.
slňehajúc mu, j ako včely králke.
Ale Semík smutno stojí, hlavu
v mdlobe kloniac; oko mutno svieti,
a, div Boží! vraví íudským hlasom:
„Umreť musím, za lup zostať vlkom,
žrádlom pre psov a pre supov lačných,
ak ma rýchlo nezprevadíš k hore
mojej. Dielo dokonauo moje!“
Odviedol ho bez odkladu k hore,
tá sa otvorí a muž tam stojí;
veselo zaerdží ohňozraká
omladená paripa. Muž vraví:
„Blaho ti, žes učinil, čo treba!
Za to bude dobre synom tvojim,
a ty chráncom zeme zvať sa budeš !
Premysl mi meno, Čechov prvý
knieža bol som a praotec rodný ;
táto paripa je kôň Libušíu,
na ňomž ona k dietkam svojim jazdí,

pomahať jim z núdze.“ Takto vraviac
pojal koňa a s ním zmizuul v hore.

XV. Bohumír August Biirger.
(1747—1794.)

I. Kopáči pokladov.

vincúr, ktorý k smrti pracoval,
ku sebe dietky svoje zavolal
a vravel: „V našom vinohrade iste
je skrytý poklad.“ — „Kde? na ktorom mieste?“
na otca všetci kričia. Dobrý muž
len „kopajte ho!“ vraveť vie a už

az

i skoná. Sotva
hneď synia

s

že ho pochovali,
chvatom do práce sa

brali

rylom, klčovuicon, motykou,
až do hlboká správou všelikou
zem vinohradu pilno prerývali,
že ani hrudka celá nezostala;
ba rieôicami hlinu osievali
a vyberali každý kúšťok škála,
no o poklade ani chýru, slychu,
a sklamaným sa každý držal y tichu.
a

Lež sotva prišla nová na, to jar,
s podivom zreli práce svojej zdar,
bo každá réva trojnásobne rodí.
1 pochopili mienku otca vtody,
a z roka na rok potom nemalý

vždy z vinohradu poklad kopali.

2. Únos.
„Hej, chlapče, sedlo na koňa,
nech v slobodu si zájdem;

tu v hrade tlačí úzkosť mňa,
snad vonku pokoj nájdem!“
Pán Karol káže vo spechu,
nemá tu Stania, potechu,
vždy trápi niečo jeho,
sťa vraha potajného.
A hned, až iskry letely,
zo dvora cestu hladá;
no než sa zraky obzrely,

Gertrudy

služku zbadá.

Ach, dolaká sa ritýr hned,
krv začne v srdci strachom vreť,
a na studenom čele
mu stoja kvapky skvelé.

„Boh s vami, pane udatný,
a opatruj vás vždycky!
Vám pozdrav nesiem ostatný
od úbohej paničky!

Tá žiaíom, strasťou umiera,
bo pánu Trupu z Po moria
ju otec umorenú
dnes prisíúbil za ženu.“
„„Hej, — klnie — hrmených sto striel,
ak nepoznáš Karola.
nuž pošlem hned ťa do pekiel,
by zašla zlá ti vola ;
dňom nocou ja neustanem,
kým pod meč ťa nedostanem,
ti srdce nevytrhnem
a za tebou nevrhnem!““
„Ycuí hyue biedna v komore.
zle úbohej sa vodí,
bo vzdychá, roní slz more,
len smrť ju vysvobodí.
Ach; sotva žialu odolá,
Boh akiste ju zavolá!
Ked zvoniť uslyšíte,
jej smrť si pripomuite.
,Chod, zvestuj mu to trápenie, 1
tak v slzách mi kázala, —

,nes ostatuie pozdravenie,
čo včuí som ti oddala.
Chod v Božom mene, ponáhíaj
i prsteň tento mu oddaj,
pás vyšitý podobne,
1“ —
by pamiatku mal po mne!

I zhučal v ušiach mu ten

chýr.
sťa mora plocha zvrelá.
vše šlo s ním kolom; bohatýr
sa v zmätku chytá čela.

No zrazu, j ako víchru let

sa vráta sily jemu zpät,
v ňom zúfalosť sa znala
a srdce ivie mu dala.
„„Ach vdaka, vrúcna vdaka ti,
ty služko veruomilá!
Nech Boh ti stokrát odplatí,
že s’mne to oznámila.
Bež rýchlo zase uazpät k vám
a slečne tvojej to oznám:
že tisícim reťazom
ju vyrvem iste razom!
Bež rýchlo zase uazpät k vám.
bež, spiechaj bez odkladu.
bo mečom obrov, obludám,
chcem vyrvať obeť mladú.
Vrav: polnocou pri žiare hviezd
ju oblokom chcem dolu sniesť:
nech dobre sa mi deje,
bo večne so mnou zle je!
No chytro bež!““ —

I letelo

sťa víchor dievča verné.
On vzdýchnuc utrel si Čelo
a zahnal mraky čierne.
Tak koňa sem tam preháňal,
že peuavý pot na ňom stál.
kým nevyhútal rady
pre všetky možné pády.
Na trúbku potom zatrúbi:
preš strechy, preš pavlače,
cez polia a nad kadluby
voj poddaných sem skáče;

on zvlášte víta každého
a šoptá neha do jeho:

„Na znak môj pozorujte,

hlas trúbky nasledujte!“
Ked hory doly v hlbokom

sa spánku pohrúžaly,
a svetla v hrade Vysokom
už všetky doháraly,
i všetko dávno ustalo:
len paničke spať nedalo,
čo noci tej čakala,
a na mysli čo mala.
lásky ohlas íúbezne
zavznie až do komnaty:
„Hej, Gertrud, tu tvoj milý je,
len rýchlo pober šaty!
Tvoj Karol tu, len ponáhíaj
a ničoho sa nelakaj.
Ten rebrík doľ ťa svede
a kôň môj ostro jede.“
Čuj

!

„„Ach nie, ženichu rozmilý,
mlč, nerob mi žalosti;
ked by sme my sa vzdialili
je koniec poctivosti!

Jediné ešte bozkanie
bud ľstatnie nám kochanie,
než zvädnú ústa nemé
a my sa rozídeme!““
„Ha, dievča! v moju počestnosť
zem môžeš staviť smelo,
mne sveriť svoju poctivosť
a prisámboh! i telo.

K matičke mojej zájdeme,

tam sviatosťou sa sviažeme;
pod, pod! n mňa si istá
spoíahni sa dočista!“
„„Môj otec, beda! mocný pán.
tak hrdý z rodu ctného, —
ach ustaň! po predu íakám

sa prudkej zlosti jeho.
Dňom nocou on neustane
kým pod meč ťa nedostane,
ti srdce nevytrhne
a za mnou ho nevrhne!““
„Len zadrž dohre v sedle sa,
nuž nemám žiadnych obáv.
bo prijdeme hned do lesa:
len včuí sa, milá, nebav.
Čuj, milá! čo to za hurhaj?
Pre Boha, pod! a neváhaj!
<3 pod! noc máva uši.
a duch môj zradu tuší!
A panna v strachu váha, — dlie,
bojí sa mimo vôle;
on pojal rámä labutie
a vzal ju rýchlo dole.

Ach koíká radosť, vítanie
a slasť, bozky nesčítané
včuí hviezdy v neba diali

zreť príležitosť malý!
Gertrudu zvoína vyšinul
na svižkého poliaka,
sám trubku o šíj ovinul
a sadnul na dánštiaka.

Pán y zadu, panna na predu;
ostroha dánsku paripu,
bič poliaka zas honí. —
tak opustia hrad oni.
Ach tenké uši polnoc má
a všetko

vyslyšala;

v súsedstve lóže neverná
pestiínka slečny mala.
Tá hnaná túžbou po zlate
hned k pána beží komnate,
by jemu vyzradila,
čo po tme vysliedila.
„Hej, hore pane barón! zlý
chýr nesiem Vám, o pane!
Gertruda nocou nehodí
ku potupe a hane.
Už Karol, ritýr z Dubina
s ňou horou, polom pohýna:
moc baviť sa nesmiete,
ak dohoniť jich chcete.“

Sťa blesk pán hore, v hroni je
a volá svojich ludí,
po sienach, dvorcoch burcuje,
kým všetkých nepobudí.
„Hej, zaťu môj, ty z Pomeria!
chop zbrane sa, chop oružia:

kmíň odňal ti nevestu,
hej,, rýchlo za ním v cestu!

Náš pár ubieha do svitu:
čuj! dusené volanie!
A čuj! na blízku hrmí tu
už koňské dupotanie;

Trup divý skoro prijechá
všech druhých v dialke zanechá,
a kopí vzduchom mikue,
až panna hrôzou zkrikne.

„Stoj! zhojuíku ty prázdny cti
i s tvojim lichým lupom!
Zkňs skorej horkosť mojej msty,
než vezmeš devy Trupom.
Stoj. záletnico zbehlá, stoj!
Nech snúbi si ta lotor tvoj
na lóži zkrvavenej
a mečom zhanobenej!“

„„Ty’s luhár, Trupe z Pomoria,
a lužeš iba z besu!
Skoč s koňa! Meč a ruka ctná
ta naučia moresu.
Drž, Gertrudo, mi ôerňocha,
nech grobiána, leňocha,
a jeho sprostú hlavu
priučím mečom mravu!““
Ach, strachy devu stískaly

úzkosti panenské,
ked v zory svitu blýskaly
a

dva meče damascenské.
Od tresku, plesku, rúbania
sa vôkol budí ozvena;
pät jejich od dupania
zem parí sa zšlapaná.
Sťa hrom Karolov srazil meč
neogabanca k zemi;
náš víťaz slávne vyhral seč,
no Trup je večne nemý.

beda. od lesa
húf zaostalých žene sa

Lež včuí,

ó

v tom najrýchlejšom skoku
od predu, zadu, z boku.

Trará, trará! to znie z rohu,
j ej ž Karol k ustám klade,

a hla, hned vojsko v zálohu

sa jeho hrnie zvšade.
„Včuí stoj baroue! slovo slyš!
Ta pozri! ničli nevidíš?
Tí k boju sa hotujú,
môj na znak pozorujú.
Stoj! počuj slovo mužské v čas
bys chybu neíutoval:
už dávno Gertrud mňa, a zas
j á ju som v srdci choval.
Chceš tie dve srdcá roztrhať,
má o mstu k nebesiam volať
j ich krv a trpká muka ?
Tu meč je môj i ruka!
Lež stoj! Bohom ťa zaklínam,
skôr, než by si u4s zhubil:
vždy Čestne, v nevinnosti priam,
som dcéru tvoju lúbil.
Gertrudu mi dať,
Ráč, otče
mám zlata hojnosť, statky, hrad, —
rod čistý, statné meno
od všetkých býva cteno.“

....

Gertrude, plnej úzkosti,
smrť zasadla na tvári;
jej otec barón od zlosti
sťa v huti pec sa žiari.

No panna, ležiac na zemi.
chce plačom premôcť osňd zlý
a biele rúčky vine:

zlosť otca nepomiue.
„Ach. otče! vidzte v íňtosti
vám u nôh vlastnia dcéru!
I vám Boh vinu odpustí,
ak dáte ruky k mieru.
Môj otče! verte, nebola
by ch na útek sa vydala:
lež Trup ovej som niky
sa bála viac, než muky.

Tak často ste ma na lône
na rukách pestovali,
tak často! šťastie jediné
a radosť! mne riekali.
Ach, na to, otče! pomnite
a dieťaťa sa ujmite,
ho nezná šťastie iné
a naraz s milým zhynei“
Preč starý pán sa otočí,
nezdá sa, že má sluchu;
trie nemo čelo, tvár, oči
a chytá ťažko vzduchu.
Od Mtosti mu vlhne zrak,
no mocne dusí každý znak.
by slzy v tejto chvíli
cit panský uezprznily.
Lež hnev a búrka zachodí.
cit otcovský prevláda,

tok jasný

z oka vyvodí

jenž dolu tvárou padá.

Už dvíha dcéru zo zeme
a v láskyplnom objeme
nabúda novej slasti,

zabúda všetky strasti.
„Nech Boh mi viny odpustí,

jak ja odpúšťam tebe,
a plnosť svojej milosti
ti popriať ráči nehe.
Jak predtým milujem ťa ja,—“
— v tom za Karolom pozerá, —
„nuž budsi si dievča tvoje,
i požehnanie moje.
Pod! vezmi si ju, bud mi syn,
jak ja ti budem otcom,
už odpiišťam ti každý čin,
zavládnuls mojim srdcom.
Tvoj otec bol mi nepriate!
a často uškodiť mi chcel,
za mnohú jeho vinu,
som klnul mu i v synu.

Ty, synu môj, to naprav zas
na mne i dcére milej,
nech nastane nám lepší čas
v hĺb osti ušľachtilej.
Pán neha nech vás požehná
vám hojnosť všeho zdaru dá!
Nuž prstene si dajte
a pieseň dospievajte!“

S''-

XVI. Ludvik Henrik Krištof Kolty.
(1748—1776.)’

I.

Zlaté heslo.

čestný vždy a statočný
kým v svete prebývaš.
a zákoii Boží ndvečiiý
vždy zachovať sa suáž.
tak preš lúčiny zelené,
ti pôjde žitia púť,
a smrti neohrožene
v tvár môžeš nakuknúť!

2. Májová noc.
Strieborná krovičím keď luna prekmitá,
driemotné pažiťou svetlo-li rozsýpa,
slávik spieva-li hlasne:
rád blúdim vtedy z hája v háj.
Slávik môj milený, tehdy blahým ťa zvem,
že v jednom s družicou hniezde prebývať smieš,
jeuž spevnému íubých dá
stá za piesne i pišťokov.

Ukrytý v haluzí stále hrkúta mi
rozkoš pár holubov, lež ja otáčam sa,
tmavšie tône hladavší,
sĺz kde prúd v samotách roním.
SÍubný obraze, jenž jak zora sielaš žiar
íúbeznň v duše skrýš, dáš sa mi niekdy nájsť?
Beznádej u o sa lieva

horký tok slzavý tvárou!

3. Túžba po láske.
Sladké hrdlo luhov, jenž si celé nehe
v kvetui v srdce moje slastné pejávalo,
čož mi žiale slavíčku
hlásaš včuí z bučiny tmavej?
Nie usmieva sa viac láska ti, slávik die,

láska, jeuž zelenost kvetnú jasavšiu dá;

pevcu mája udieía
čistejší. íubozvučný, hlas.
Úsmev lásky mizí! V lesku ruží avšak
vznáša sa Laura sem, jenžto mi rozkoší

nadpozemsky blahý mok
vliala v smädno hynúcu hníd.
Ujdi mátoho preč! Laura, milostný zjav,
vonkov už nekochá, skáče vo skvoste mest,
v cudzích bláha si tancoch,
v dvoranách jasavých, hlučných;

špatné srdce ceniac, z prostoty smiech rohí,
spev hania, lebo ja som nevycibrený,
tiež nôh klást'veru neznám
tak, jak mest toto zvyk učí!
Což mňa darmo svätej lásky požiar rozhrial,

bozk panenský-li mňanezprevadí k šťastiu?
V túžbe má mi nyjťicej
odkvitnúť jaro zvädlé snací?
Daj sa, kvetňu íubý, keď zase slnka hrad
v jar pre nás zanecháš, svadby spevom uctiť,
aíbo vzbud preíahúnkym
vánkom kvet na mojom hrobe!

XVII. Fridrik Leopold von Gbckingk
(1748—1828.)

Nápisy a zehry.
1.

Na

Aretina,

trúfal pánov ostrou rečou trestať,
bola zlatá reťaz jeho odmena;
dues by mohol rečník íalrko reťaz dostať
tiež, lež tá by iste bola železná!

e si

2.

Na

isté mestské hodiny.

Jozue dial slnku, v behu by postálo,
vy však. aby dvakrát rýchlejšie bežalo!
3.

Kritika

o

smutnohre

Pán Tragiscribax vždy sa nazdával,
že veími sa nám páča jeho kusy.
bo, vraví, ani jedou nehvízdal!
No jak má hvízdať, kecT vše zívať musí?
4.

Rečník.

Mech peňazí keby dnes mi za reč voíakto ponúkal,
Stax povedá, — nedržím, hej, nedržím reči viac!
Huect za päták však rečnil a krikom plúca nadýmal,
kecT človek núdzny od neho toíko prosil.

XVIII. Wolfgang- Goethe.
(1749—1832.)

I.
I.

LYRIKA.

Nová láska nový život.

rdce, čo tvoj značí buchot?
-Taký teba búri klam?
Co za cudzí, nový život!

Už ťa ani nepoznám!
Preč je, čo si zaíúbilo, preč, čo žiaí ti pôsobilo,

pilnosť preč a pokoj tvoj
zkadial, srdce, tento boj ?
Púta teba kvet mladosti,
táto milá podoba?
Zrak ten plný milostnosti
činí z teba paroba?

Chcem-li pred ňou sa obrániť,
zmužiť sa a preč odstrániť,
najbližšia zas cbvíla bned

zvráti moju cestu zpäť.
Na tej nitke neustajue,
jenž sa nedá utrhnúť,
drží ma to dievča bájne,
riadi môjho žitia púť;
v tomto čarovnom jej kole
musím podlá jej žiť vôle.
Ach j aká to premena!
Lásko. lásko! pusť že ma!

2. Valachova pieseň žalostná.
Tamto hore na tom vrchu
stávam muohotisíckrát )
o valašku podopretý
do údolia híadím rád.

Potom za stádom si chodím
psíčkovi ho strážiť dám,
zrazu badám, že som sišiel,
ale jak, to neviem sám.
Predomnou tu lúka, kvieťa
kvitne na nej premnoho;
trhám ho, lež neznám načo.
viažem, neviem pre koho

Dážd a vietor, búrku prečkám
pod stromom tu mnohý deň.

Tie dvere sa neotvoria;
všetko iba márny sen.
Jasný oblúk dúhy síce
nad domom sa ligotá,
ona odtial však odišla
do širého do sveta.

Do sveta, ach do širého
snad až dakde za more,
chodte ovce moje, chodte,
valach váš od žiaín mre!

3. Ruža na pustine.
Videl šuhaj ružu stáť.
ružu na pustine,
bola krásna, plná vnád,
bežal blíž sa nadívať,
a už k nej sa vine.
Euža, ruža červená!
Euža na pustine!
Šuhaj vraví: „Veznem ťa
ružo na pustine!“
Euža na to: „Bodnem ťa
že na veky zpomueš mňa;
nie som ja sťa iné,

ruža, ruža červená!
Euža na pustine! “

Odlomil však nezbeda

ružu ua pustine,
tá sa bráui a nedá,
nespomôže plač, beda,
v rukách jeho byne,
ruža, ruža červená!
Ruža na pustine!

4. Večernia pieseň lovcova.
Po poliach blúdim samotný,
puška mi nabitá;
tvoj obraz jasný, lahodný
mi dušou prekmitá.
Cez ladné lúky, môravy

snad včuí sa prechádzaš,
či raz môj obraz tekavý"
predstaviť si neznáš?
Ten obraz muža, jehož tu
vždy honí súdba zlá
od východu ku západu,
že zabudnúť ta má?
Ked zpomniem teba, tak mi je,
sťa na mesiac ked zrem;
do srdca vniká smierenie,
sám si nerozumiem!

5. Na mesiac.
Ticho mhlistým ligotom
plníš grúň i háj,
duši mojej v mieru tom
rozplynúť sa daj !

Sielaš po všej krajine
kojaci svoj zrak,
sťahy oko priateíské,
jemné, v duše mrak.

Každý dozvuk prešlých dňov
v srdci pamätám,
sám-li s žiaíom, radosťou
v noci blúdevám.
Teč, potôčku môj malý,

radosť minula,
žarty, bozky prestaly,
vernosť zhynula.
Kaz ved vládnul tiež som tým,
čo tak blahé je,
čo viac človek žitím svým
už nezabudne.
Šum len, rieko, — údolím
preč bez závady.
šumiac piesňam daj mojim

novej nálady,

jestli

v noci mrazivej

vzteklo pretekáš,
bo v stred krásy vábivej
vesny utekáš.

Šťastný, kto sa pred svetom
skryt bez zášti vie.
poteší sa s poetom
a s ním užije,
čo neznané od íudi,

netušené snád,
zvyklo brdskej po hrudi
nocou blňdevať.

6, Nočnla pieseň pocestného.
Ktorý na nebesiach si,
všetok žiaí a smútok hojíš,
a kto dvaraz nešťastný,
dvojnou potechou ho kojíš:
ach! už zunoval som veru; '
čo mám v bôíov, čo z radosti?
Sladký mieru,
v mojich prsách sa uhosti!

7. Podobná.
Po všetkých hoíách
je kíud,
vo stromov vrcholiach

nepočuť
ani len vánku;

ytáčkovia mlčia už v hore.
Čakej len v skoro
sklesueš i ty v náruč spánku!

8. Napomenutie.
Prečo sa vždy v diaíku driapat.
dobro v blízkosti bía dlieva:
nauč sa len šťastie lapať,
lebo šťastie vždy tu býva.

9. Pieseň.
krásna súsedko
tak v sade samotná ?
ked v dome, poli prácu máš,
rád pomôžem ti ja.
Čo chodíš,

Môj brat zašiel ku sklepnici,

nedal jej pokoja,
ona mu dala bozk a džbán
čerstvého nápoja.

Bratranca, šelmu, city zas,
za kuchárkou ženú;
v kuchyni ražeň obracia
za lásky odmenu.

Tí šiesti zjedli hostinu
spoločne v pokoji
tu skoČmo v tanci štvrtý pár
ku ním sa pripojí.
Nuž vítajte a vítaný
huď párik piaty nám,
jenž plný šprýmov, noviniek
v náš krúžok patrí priam.
Lež dosť pre vtipy, hádanky,

hry miesta zvyšuje;
však v tom na skutku šiesty pár
sa k nám približuje.
No volmi ešte chyboval,
jenž krásnym svet činí:

milostný pár, i ten prišiel —
a už sme úplní.
Spoločne slávte bez konca

priateíské hostiny /
vzájomne tešte z dvojakej
svätej sa sedminy!

10. Život.
Y dýchaní dve milosti dostávaš,

raz vzduch vsaješ, raz ho zas vydávaš.
Oné ťažbí, toto občerstvuje.
Tak sa čudno život tiež sleduje.
Ďakuj Bohu, ked ťa tlačí,
a zas ked ťa prepustiť už ráči.

II. K uváženiu.
Ach, nuž čo má človek pýtať ?
Je snact lepšie tichým zostať?

Pevuo azda sa prichytať?
Lebo v prostried prúdu zastať ?
Má si človek domčok híadať ?
Lebo azda v šiatroch bývať?

Svoju nádej v skalách skladať? —
Skaly tiež sa môžu hýbať!
Jedno nieje všetkým suadné!
Bedliž každý, jak čo spraví,
bedliž každý, kde sa baví,
a kto stojí, nech nepadne!

12.

Harfeníkova pieseň.

Kto nikdy chlieb svoj v slzách nejedával,
kto mnohé žialuplné trudné noci
na svojej lóži plačúc nesedával, —
ten nepozná vás, neba tajné moci!

Yy chudobného v život uvádzate
a dovolíte, že on previní sa,
lež potom ho už mukám prenecháte,
bo tu na zemi každá vina mstí sa.

13.

Mignonina pieseň.

Či znáš tú zem. kde citrón yykvetá,
a z tmavých listov zlatý naranč žhá?

modrého neha jemný dych veje.
mýrt tichý, vavrín pyšný doma je
Ak tú poznáš,
S

ó

ta,

ó

?

ta!

moj milý s tebou
chcem hrať sa ja!
Či znáš ten dom? Na stĺpoch spočíva,

svetlica, chyža jasom oplýva,
z mramoru sošky na mňa shliadajú:
Čo zrohil svet ti? sa mňa pýtajú.
Ak ten poznáš,
ó

ta,

ó

ta!

moj chránca s tebou
chcem hrať sa ja!
Či znáš ten vrch a chodník v oblakoch?
Mhlou híadá somár cestu vo mrakoch,
v dúpatách býva stará dračica,
i

padá lom a preš nej bystrica.
Ak ten poznáš,
ó ta, ó ta!
nás cesta vedie,
pod otče ta!

14.

Dočkaj času, jak hus klasu.

Kto húsenici, po vetvi lezúcej
o hudúcej krme vraveť môže?

A ktože kukle, zmenu úfajúcej
jemmí. kožku preboriť pomôže?
Ked príde čas, ju sama zničí ona,
á na krýdlach sa vznesie ružičke do lona.

15.

Páčenie a nepáčenie.

Moriakom goívy, bociaňom
jích krky radosť robia;
kotol smeje sa nad hrncom!
a predsa sú čierni oba.

16.

Útecha proti neprajnosťam.

Nech neprajnosť a závisť hrozia,
čo v svete dobré, to nezkazia.
Bo chvála Bohu, odjakživ sa dieva,
že pokial slnko svieti, potial i ohrieva.

17.

Spoločný osud.

Dožije každý, bud si ten či ten,
poslednie šťastie a poslední deň!

18. Spev

duchov nad vodami.

Človeka duša

podobá sa vode:
z neba vychádza,
do neba stúpa,

a zase dole
ku zemi musí,
večne sa meniac!
Z vysokej, príkrej

skaly sa prúdi
prameň čistý,
krásne sa práši
v mračnavýcb vlnkách
hladkej ku skale.
a lahko prijatý
v závojoch plyne
do hĺbky dolu.
Kde však kosorce
pád jeho hatia,
peniac sa vrhá
schod za. schodom
s nevoíou v priepasť.
Y melkom sa lóži
plazí lúčinami,
a v hladkom jeho plese
pasú si tváre

hviezdičky všetky.

Vetor je vlny
miláčok lubý;
vetor až do dna
peuieva vlny!

Dušo človeka!
podobná s’ ty vode!
Súdbo človeka
podobná s’ vetru!

19.

Moja bohyňa.

Ktorej nesmrteínej
najvyššia patrí cena?
Nehádam sa s nikým,
ale ju podám
večne pohyblivej,
zavše u ovej,
divnej dcére Jova,
jeho miláčku:
fantasii.
Lebo všetky
on rozmary,
ktoré inokedy
sebe zadŕža,
jej povolil,
a má svoju radosť
v nej, pochabej.
Eužami venčaná,
s lalije steblom,
môže v kvetné doly
ona kráčať,
motýíom veliť
a lahko kŕmiacu rosu
s včeličiou pernou
z kvietkov sosať.
Alebo môže
s vejúcim vlasom,
zasmušilým okom

vo vetre hučať

kolo skál strmých,

a v tisíc harvách.
sťa večer a ráno,
vždy sa meniac,
Indom sa javiť.
Chváíme že všetci
otca starého !
Ho vysokého,
čo takú krásnu

choť, nevädnúcu
smrteíným Indom
chcel pripojiť! ,
Bo iha s nami
nebeskou stužkou
on ju sviazal,
a jej prikázal:
v radosti, biede

sťa družka verná
nás neopúšťať.
Ostatuie všetky
úbohé tvory
bohatej v dietkach
matičky zeme
žijú a uyjú
v pôžitku temnom,
a v hôíoch mútnych
okamžitého
úzkeho života,
stlačené jarmom
potreby.
Nám však, tešte sa
prial svoju dcéru
naj obratnejšiu,
rozmazuaveuú.
Držte ju jemuo

j ako inilsiiku.

poprajte česť jej
gazdiuy v dome.
A žeby stará
SYokruša múdrosť
jemnú tú dušičku
neobrážala!
Lež poznám i jej sestru,
vážnejšiu, staršiu
tichú družku moju:
ó keby tá až
s života svetlom
mne sa pridala,
pestiteíka vzácna
a útecha: nádej !

20. Hranice ľudstva.
Ked ten prastarý
svätý otecko
smierlivou rukou
s hrmiacich mračien
žehnávé blesky
ponad zem seje,
bozkám ostatní
kraj jeho rúcha
s detinskou hrôzou
v prsiach verných.
Bo s bohy nemá

za prsty ťahať
žiadon sa človek.
Veď ked sa vznesie

a temänom
hviezd sa dotýka,
nikde nestavia
matné sa nohy
a s ním si hrajú
mračná i vetry.
Stojí-li zase
pevnými údy
na dobre složeuej
trvácnej zemi,
nesiaha vysoko,
porovnať nedá
ani sa s dubom,'
ha ani s révou.
Co rozoznáva
bohov a Íudí?
Že mnohé vlny
pred tými plynú,
večná sťa rieka:
nás zdvihne vlnka
a utonieme.
Maíuuký krúžik
tvorí náš život,
mnohé pokolenia
radia sa trvácno
na svojho bytia
nekonečnú reťaz

2i. Rímska elegia.
Ô

jak dohre sa mám tu v Ríme! Spomuem-li čas ja,

kde polotemný deň skýtal mi polnoci kraj.

mutno a ťažko nebies povetrie na prs.á sa mi kládlo,
bez tvaru, bez nachu svet kol mňa tu mdlého ležal,
j á však nad moje j á, ducha nekludného by cesty
temné vyšpehoval, tiško do dúm sa noril.
Včul čistšieho mi žiar ethéru osvetluje spánky;
formy a barvy nové, kúzli Jasoň tuto, Boh.
Od hviezd jása sa noc, mäkkými sa spevmi ozýva,
skvelšie svieti mesiac, nežli na polnoci deň.
Ach, blaženosť kolká sa mi úmrtnému tu ujšla!
Snívam? Ambrozský tvoj, Jove, príjme ma dom?
Ach, tu ležím, ku tvojím kolenám ruky spínam a žiadam:
slyš ma otče, a slyš Xenie Jóvišu mňa!
Jak som u sieň tvoju vniknul, sám to neviem; Hebe sličná
pútnika schytia a sem vpustila bez vedomia.
Rozkázal si ty snáď, by ti hérosa v siene doviedli ?
Mýlka to snad? Odpusť! Praj že mi náhody zisk!
Šťastena, dcéra tvoja, najdrahšie tiež sype dárky
v rozmare dievčenskom, jak sa to práve udá.
Tys pohostinský Boh, nuže nechcej hosťa zaháňať,
z tvojho Olympu krás zpäť dolu zemšťaua zas!
„Pevče, kam sa berieš v pochabosti?“ Ráč mi prepáčiť,
ved mi druhý Olymp, toť kapitulský je vrch.
Trp že ma Jóve teraz, no potom nech Hermes u hĺbku
Orkusa odprevadí, koľ hrobu Cestia mňa.

22. Pútnik.

Pútnik. Boh

žehnaj ťa, žienko mladá
i to nemluvňa milé
pri tvojich prsiach.
Dovoí pri tejto stráni
v brestu tôni

Žena.

P.

Ž.

P.

shodiť bremä so seba.
spočinúť blízo teba!
.Také remeslo ženie
úpalom dna ťa
uprášeným chodníkom ?
Nosíš snád tovar z mesta
zdejším osadníkom ?
A čo sa usmievaš?
Otázku moju snád mi zazlievaš?
Tovaru nenesiem z mesta.
K večeru sa chladí;
studuicu, z ktorej píjaš
i ty, i syn tvoj mladý
ukáž mi, drahá nevesta!
Tým skalným chodníkom výše
kráčaj smelo! Cez kroviny
vedie cesta do chýše
v ktorej bývam,
a k prameňu,
z nehož pijani.
Vidím ruky íudskej stopy,
z kríkov um na mňa kuká :
skladať nezná skaly v také kopy

prírody štedrá ruka!
Ž. Ďalej! Vyššie!
P.
Moch tu kryje
architravy! Poznávam ťa duchu,
jeuž svoj znak do kameňov si ryje!
Ž. Ďalej pútuiku!
P. Nápis dáky, po ňomž kráčam,
čítať sa už nedá 1
Odmyté sú slova,
z nichž tisíc vnukom zrejmá mala byť
zbožnosť umelcova.
Ž. Divíš sa tomu kameňu,
nímž dlážená je cesta?

Tam výš okolo (lomku máš
kameňov na stá!
P. Vyššie?
Ž.
Hned na íavo,
cez kríčky rovno. Tuto!
P. Ach grácie a múzy!
Ž. To moje skromné bydlo.
P. Veci sú to chrámu zbytky!
Ž. A huecl tu na porudzí
ten prameň plytký
je pitnej vody žriedlo.
P. Dosial v plnej žitia sile
na vlastnej krýdla roztáčaš mohyle
o geniu nepochopitelný!
Bár tvoje arcidielo
sa v rumy rozletelo:
Ty : s uesmrteíný!
Ž. Počkaj, donesiem z izbičky
krčah, k načretiu vodičky.
P. Brečtan postavu štíhlu
božskú tvoju zahalil.
Jako sa dvíhaš
do výšky z rumov,
dvojico stĺpov!
A ty samotná sestro tam:
jako vy,
tmavý moch na hlave svätej,
majestátne smutno shliadate
na rozpadnuté
u vašej päty
vaše sestričky!
V tôni ostružín plodonosných
kryje rum jich a hlina,
a trávy steblá klonia sa k nim.
Tak-li si prírodo vážiš
arcidiela tvojho arcidielo ?

Ž.

P.

Ž.

P.

Ž.

Bezcitne v rumy váíaš
svätyňu svoju?
Seješ v nej trnie?
Jak mi ten chlapčok zaspal!
Ho stu, chceš-li v komore
si oddýchnuť, či tu na dvore?
Zcliladilo sa! Toť zadrž mi synka,
kým vody načriem ti z pramienka !
Spi, dušiuka, spi!
Sladký dietka spočiuku!
Jako ono v nebeskom zdraví
plynúc, ticho sa dýchajúc javí.
Ó chlapčeka, počatý
na svätej prešlosti hline,
nech minulosti duch svätý
ku sebe ťa tiež privine!
Koho ten naplňuje,
v sebavedomí božskom,
každého dňa sa raduje.
Zkvitaj plný nádeje
ligotavého j ara
okraso skvostná,
a svieť súdruhom svojim!
Xo ked už kvet opadá,
nech v tvojej hrudi dospeje
ovocia plného vnada,
a pred tvárou slnka dozreje!
Ach, dajže Bože! Spí ešte?
Čo k vode na zákus ti podám,
ked krém chlebíka nič nemám?
Ydaka i za to!
Jak krásne všetko tu v kvete jása
a zelenia sa!
O chvílu už
mi príde muž

zpäť z póla. — Zabav sa tu veru
s nami na večeru!
P. Tu bydlíte ?
Ž. Tam medzi múry na úkryte.
Ten domčok ešte otec staval
z tehál a posbieraných zo skál.
Tu bývame.
Mňa roínikovi otec dav za ženu
sklonil hlavu spánku ku večnému.
Ach synku! už si spal do vôli?

Jak veselý je, skáče

ty
P.

Ž.

P.
Ž.

P.
Z.

P.

smej k o

vo svevoli;

!

prírode, ty večná dobrodejko!
Všetci žijúci rovno tebe milí:
chceš, aby všetci žili, aj užili!
Dávaš útulok všem tichý.
Vysoko stavia vlastovka na rímsu,
necíťac, jakú okrasu tam
zalepuje;
húsenica zlatú halúzku opriada
za zimnú skrýšu svojej mladi;
a ty vliepaš, človeku,
medzi vzácne zbytky dávneho veku
k vlastnej potrebe
chyžku sebe,
užívaš nad hrobami!
Šťastná ženo, Boh bud s vami!
Nezostaneš teda?
Nech vám uebe zdaru vše dá
a chlapca vášho chráni.
Šťastlivú cestu!
Ku ktorému mestu
vedie chodník tam pri stráni?
Do Kumy tuším!
Či dlho ta ísť musím ?
Ó

Ž. Tri dobré míle.
P. Nuž s Bohom! Ved moje. prírodo, kroky,

riad chôdzu pútnickú moju,
čo vodí mňa preš hrob

hlboký

svätej minulosti.
Eiad ma k útulku
skrytému mrazov zlosti,
no blízo čerstviaceho zdroju
a tône v poludnia pálčivosti.
A ked pod večer
sa domov vrátim,
nech oslnená lúčom zlatým
hasnúceho slnka ma víta
taká žienka a s ňou tak milé dieťa!

23. Porekadlá a nápisy,
Všetko v svete dá sa prekonať,
len nie dlhý, šťastlivých dní rad.
Že mu šťastie praje, čo z toho Kubo má?
Bo ked prší kaša, ližica mu chýba!

Kto nemá šťastia, potkne sa v sláme,
na chrbát padne a nos si doláme.
Všetko by sa dalo znamenitú sriadiť,
keby bolo možno veci d vara z spraviť.
Leu dnes daj pozor, do sieti bys nevšiel,
a tisíckrát si nebezpečiu ušiel.

Tisíc moja ruka večer múch pobila,
jedna mňa však skoro ráno prebudila.

Máš-li v nekonečnosť krok svoj nameraný

pusť sa v konečnosti najprv všetky strany.
Suášaj ako znáš svoj kríž
a zamlč svoju nehodu;
jedon-li priatelí; žiaí zjavíš,
celú ti vráti hromadu.

Eozdvoj a vládni! Driečne slovo!
Spolči a spravuj! Lepšie od toho!
Svetového vedomcov som chýru
v mojich sadoch šťastie mal privítať;
okrem vlastnieho hrevíru
inší žiadon nevedel z nich čítať.
Väčšieho bych žiaíu nemohol sa dožiť,
j ako kehych v raji sám sa musel blažiť!

II.

EPIKA.
I. Pevec.

von pred bránou čo slyším,
na moste kto to spieva?
Nech spev pred uchom pred naším
v svetlici sa ozýva!
Kráí káže, sluha odpelí,
i,

zas vráti sa a kráí velí:
sem toho starca pusťte!

„Môj pozdrav, panstva šíachetné,

môj pozdrav, sličné dámy,
tu hviezda za hviezdou sa skvie
ktož znal hy vás ménami?
Mňa v sieni skvostnej júna žas,
ja oči zatvorím, niet čas
by pásol som tu zraky.“
A pevec oči

zatvorí

no struny mu zazvonia,
zrak pánov smelo zahorí,
pauie ho k zemi klonia.
A kráí, jeuž slúchal v íubosti

na výraz svojej vdačnosti
dá doniesť reťaz zlatú.
„Mne reťaz zlatú nedávaj
tú daj ritýrom statným,

bojovný jejichž obličaj
je kopím neodvratným!
Toť kauclérovi daruj ju,
nech zlatú nosí ťarchu tú
si s ťarchami inými.
„Bo sťa ten vtáčik spievam ja.
Čo v hustých kríkoch býva;
spev jediuá mi odmena
jeuž sa mi v hrdle skrýva.
Lež smiem-li prosiť: vína káž
mi naliať, najlepšie čo máš,
a v rýdzom

zlate podať!“

I vypil dar ten kýžený:
„Na vaše pil som zdary!

Trikrát je dom ten blažený,
kde to sú malé dary!
Ked blaho vám, mňa zpomeňte,
vzdať Bohu vdaky neleňte,
jak ja vám vdaky vzdávam!“

2. Král v Thule.
Za dávnych dôb žil v Thule
až k smrti verný král,
jenž od zomrelej milej
dar, zlatý pohár mal.
Naň s útechou sa díval,
len z neho zavše pil:
no ked ho k ustám dvíhal,
zrak sa mu zarosil.
Ked však umieral, sčítať

dal mesta v krajine,
vše dedičom chcel vydať,
len tento pohár nie.
I sadnul k hodom, v rade
sbor ritýrov pri ňom,
na otcov slávnom hrade
pri mori, pri sinom.
A povstal žiarou zňatý
ostatniu silu pil,
no potom pohár svätý
do mora zahodil.

I zre jak padá.
sa v hĺbku ponoriac.
Smrť oči mu zakryje;
n i kvapky nepil viac.

3. Lovec potkanov.
Som slávny spevák medzi vami.
potkanolovec v svete známy,

jehož to mesto, viehlasné
zaiste tiež potrebuje.
Bud potkanov tu množstvo jaké,
i lasice tiež krvolaké.
ja zhubím všetky tentokráť
a musia preč sa odobrať.
Lež ja, čo takto krásne spievam,
i s deťmi rád sa zapodievam,
i najhoršie z nich prekonám,
ked svoju pieseň zaspievam.
Bud chlapcov hlavá tvrdá, tklivá
bo deva hocjak bojazlivá,
ked do strún raz len zasiahnem,
za sebou všetkých potiahnem.

Ked praje o súd okrem toho,
tiež pochytám i pauuien mnoho;
tých miest som málo pochodil,
kde mnohým som neporobil.
Nech panenky sa cudné zdály
a žienky v odpor sa stavaly,
cit studu, rozum svšednely
ked spev môj. hudba zavznely.

4. Priastevnica.
som priadlca v pokoji
piluo prevelice,
pri mne driečny muž stojí
KecT

zrazu u praslice.
Chválil, čo je k chváleniu, —
či to je na škodu? -

vlas môj, podobný vraj Inu,
priadzu stejnorodú.

Pritom nedal pokoja
kukal veci všetky;
roztrhla sa nit moja
milostné pre pletky.
A vretienko mnoho ráz

tak sa naplnilo

;

mne, čo priadla som v ten čas,

k chvále neslúžilo.
Nesúc priadzu na tkanie
cítila som tknutie,
môjho srdca zrýchlené
jedným razom hnutie.

Teraz plátno bielivám
v slnka plnej žiari.
ked sa k vode zohybám
tažko sa mi darí.
sa vtedy poplietlo
v tichej chýžke, Bože!
prichádza dnes na svetlo
ktože za to môže r
Co

5. Umrlčí tanec.

Hlásnik o polnoci s väze zrie
ta na hroby, ležiace v rade;
tie mesiačik všetky osvetluje
a jasno, sťa vo dne, je tade.
Y tom hýbe sa hrob, a zase jedou,
tam muž a tam žena vylieza von
vo bielom a vlajúcom rúchu.
A natiahnuc kosti sa poberú tí
hneď k tancu; hía, divné to skoky!
Či mladý, či starý, chudiak, bohatý:
len povleky mätú jim- kroky.
No,že v týchto kruhoch už hanby nenie,
nuž strasú sa všetci: a rozhodené
už košielky na hroboch ležia.

I dvihnú sa hnáty a

hýbe sa kosť,

ach, divné to posunky, hbité;

kíapocú, hrkocú kostry tu dosť
sťa drevečka do taktu bité.
To hlásniku veími sa smiešnym zdá
a čosi mu to ucha vždy šoptá:
z tých košieí tam vezmi si jednu!
i

Tak zrobí a rýchlo sa ukrýva
za pevné a svätené dvere;
vždy jednak žiar mesiačik vylieva
na desný ten ples vo cmitere.
No konečne tratí sa ten i tá,
a jedon sa za druhým oblieka
a mizne pod zelenou trávou.

Len jeclon z nich behá a klopýta
kol hrobov a pri kryptách suchá,
lež nikde mu odev sa ueskytá,
až zrazu ho vo vzduchu čuchá.
Darmo on do dverí väžových tne,
hlásniku k šťastiu sú posviacané
a blištia sa krížami z kovu.
Xo odev mať musí, tu nedá sa hrať,
a rozmýšíať tiež není času.

po gotických musí sa okrasách brať
a lezie tak od riasu k riasu.
Už úbohý hlásniku beda ti je!

Po špidlatýchnámietkoch laziťten vie,
sťa pavúci s dlhými hnáty.
hladne včuí hlásnik a strachom sa chvie!
Rád košeíu zrádnu by vrátil!
V tom železný — Bože, tu obluda je!
hák prekliate plátno uchvátil!
I mesiac už zakrýva mrak šerý,
no zvon jednu mohutne uderí,
a dole sa roztrepe kostra!
Ci

6. Z epickej básne:
VIL

Herman a Dorotea.

spev: Erato.

Jak putujúci muž, ked pred zachodiacim slniečkom
zrak svoj zpäť vracia na pokon na rýchlomiziace,
tam v krovičí temnom lebo snád i v úboči skalnej
zrie podobizňu jeho, kamžkoívek zrakmi sa pozre,
spešne predeň vystúpi a barvami krásne zahráva:
takto sa Hermami íúbezná devy vznášala tvárnosť
pred zrakom, ku roliam chodníkom zdála sa kráčať.

On z divných videní sa vytrhnúc, zvoíua sa vrátil
k ohci, no zas zadivil sa; ho zas proti tvári nm kráča
hen vysoká spanilej tej dievičny postava bájna.

Lepším zrie pozorom; i ueuí podobizua to prázdna,
džbán veliký i malý deva tá za uchá je nesúca.
každý z nich v jednej ruke; kráčala k stndnici rýchlo.
Y ústrety jej jde radostne a jej pohíad mu dodáva
síl a smelosti, ku nej zdivenej hovorí, toto rekuúc:
„V práci-li zas teba, výborná ó dievko nachádzam?
ráda Indom pomaháš a vodou j ich krieť sa pouáhíaš ?
Vrav že, prečož sama ty k dalekej studienke prichádzaš
kedže iní spokojia sa vodou, juž v obci dosiahnu ?
Ovšem že táto platí zvláštnej sily. príchuti vzácnej.
Iste nemocnej tej ju nesieš, čo si chránila verne.“
Pozdravenie dobrá hned víúdne mu vrátila dievka
reknúc: „Nahradenú už mám ku žriedlu tu cestu,
ked nachodím dobrého, čo nám tak v láske pomáhal;
ved je na dárcu pohlad jako dar sám útecha práve.
Podte a pozrite sám, kto vašej štedrosti požíva,
dieky vrelé prijmúc, tých, jeuž občerstvení od vás.
Však. aby hned ste vedel, prečo sem ku studni prichádzam,
Jjdež neúnavne čistý zdroj čerstvú vodičku vydáva,
diem toto vám: že íudia nepozorní zmútili všetku
v obci vodu, šíapajúc s koni aj s voly v studni, ktorážto
nápoj bydliteíom poskytla; všetky praním tiež
zašpiniac korytá a znečistiac všetky potôčky.
Každý len seba sám pamätá, jak potrebu blízku
hned spokojil by narýchlo, nemysliac však na budúcnosť.“
Riekla a s prievodcom k nízkej sostúpila studni
preš široké schodíky, a tam spolu sadli na múrik
k žriedlu. Nahnula však sa deviuka, hy čerpala; ihned
džbán uchopiv tiež on poníž nahnul sa a čerpal.
Uzreli zobrazené svoje tváre sa v modrú nebeskom
húpať a zohnúc sa, pozdrav dali v tom si zrkadle.
„Daj že mi piť,“ veselý vravel na to jun; dala džbán mu,
pospolu v dôvere tak sedia si, o nádoby zpretí.

Tehdy potom deva zas opätne priateíu riekla:
„Vrav, kde si vzal sa tuná, kde ti priepraž a voz ? A to v diaíke
od miest, kdež po prvý ťa ja uzrela krát? Zkade kráčaš ?“
V myšlienkach hlbokých k zemi on pozeral: na to tíško
zrak dvihnúc do očú jej laskavo, vládne sa díval
s rozmilým pokojom; jej však rozprávať o láske
dosti smelosti nemal; z oka jej nesvietila hibosť,
jasný však rozum, reč viesť veliaci šíachetuú.
Rýchlo sa však soberúc dôverne dievčine vyzná:
„Slyš moju odvetu včul, drahá, na otázku predošlú:
len tebe k vôli sem prišiel som, nač to zapierať?
Šťastne síce žijem so svojimi rodičmi drahými,
jimž spravovať jích dom, polia rád verne pomáham,
súc jediný; mnohonásobné však sú naše práce;
j á role obrábam, no otec doma hospodári nám
pilno: celok v činnej zachováva matka živosti.
Však suád vieš i ty tiež, j ako veími uiekdy čeliadka
gazdinú bud z nevernosti, bo Často zo svévole trápi,
vždyky meniť ju nutí a chybnú s chybnou zamieňať.
Dávno priala si mať preto dievča k práci pomocné,
jenž nielen by nikou ale tiež pomáhalo srdcom
miesto dcenišky milej, ztrateuej bohužial odo dávna.
Ked som dnes pri vozoch zpatril teba svižkoobratuú
údy zdravosti plné uvidel, a to rámä mohutné,
ked slova som dopočul rozumné, bol dojatý som,
náhlil hned k rodičom, chváíac cudzinku día zásluh.
Včul však idem povedať tebe žiadosť jích, no i vlastnú.
Odpusť len, že mi reč strachom na dásne zostáva!“
„Nič sa neštíťte“, mu die milená, — „i dial sa vyjádriť,
tým neurážate mňa, ba vdačne všetko prijímam.
Zrovná povedzte to len! Slova tie doíakať ma nemôžu:
V službu najímate dievku pre otca a slábnucu matku,
jeuz by udržala vám gazdovstvo verne a správne, —
nuž ja vidím sa byť hodnou osobou za služebnú,
k práci spôsobilou, snád mysle mieň surovej tiež.

Krátky je návrh váš, moja takže mienka je krátka;
Pôjdem a nasledovať chcem idúc hlas prísny osudu.
Už moja zkončená povinosť, bo kútnicu zpiatky
oddala som ta rodinke; všetci tešia sa, že zdrávue;
zväčša v kopách stoja a druhí tiež v krátku pribudnú.
Všetci si rátajú, že o pár dní v vlasť sa navráta;
tak tešieva sa vždy, kto sa túla, ach, vo vyhnanstve.
Lež ja nedám sa klamať uínosťou snád malichernou
v týchto časoch smutných, a horšie vždy slubujúcich.
Rozpojená sveta väzba, spojiť ju nemôže poíahku
nič, iba núdza samá, najvyššia nás čakajúca.
Kecľ sa živit môžem v dome gazdu poriadneho službou,
pod velením pauej výbornej, vdačne činím to;
veď putujúca je zavše devojka povesti pochybnej.
Pôjdem k vám, čo našim len tieto krčiažky odovzdám,
tých dobrých i Íudí požehnanie si vyžiadam.
Podte sa pozreť k nim a hued ma prijmite od nich!“
Uslyšal on s potechou hotovosť tú dievky ochotnej
v rozpuku, mal-li by jej v tej chvíli sveriť sa so pravdou;
však ju nechať v omyle najlepším včuí sa mu zdalo :
v dom ju uviesť a potom sa jej uchádzať o lásku.
Ach! a zlatý prstieučok uzrel na dievčiny prstku;
nuž hovoriť ju nechal počúvaja piluo, čo riekla.
„Lež uavráťme sa už!“ ona zkoučí. „Dievčinu každý
hanbí, jestliže dlž pri studni postáť sa navykla;
bár pri špliechote vlu sa to dobre s priately žvatle.“
Tak vstanúc obidvá spolu raz pohliadli sa ešte
zpät na prameň čistý; sladká j ich podjala túžba.
Mlčky potom vezmúc do rukú deva džbánky za ňška,
stúpala schodmi na hor, však Herman dievku sprevádzal.
Džbán si jedon pýtal od nej, aby jej bremä zlahčil,
„Nieže!“ mu die ona, „rovná lepšie ťarcha sa niesť dá;
pán budúci môj nech však nekoná moju službu.
Tak nehíadte mi v tvár, jako kedbych osúdu lichému
v ústrety šla: žena má už včasné sa službe priúčať!

Slúžac k vláde sa len konečne predsa dostáva,
k vláde zaslúženej, čo sťa správkyni jej domu patrí.
Slúži svojim rodičom dcéra, slúži bratrovi sestra,
večne chodiac sem i tam, celým životom sa premáva,
zas dvíhaním, nosením pre druhých pripráva pohodlie.

Šťastná tá,

privykne sa tak, že cesta nižiadna
jej neni odpornou, a čas denní je sťa noční,
práca malou sa nezdá, ani žiadna ihla plátenkou. —
nezpomenúc sa samú, v druhých iba žiť sebe žiada.
Ved j ako matka tých všetkých má potrebu cností,
ked maíučké v snách prebudí ochorevšiu a zkleslú,
mdlú vyciciava a k bôlom ešte starosti pripája.
Dvadsať v spolku mužov by nenieslo ťarchy podobnej.
Viem že to niet jích ciel ; ale uznať môžu to vdačne!“
Tak hovoriac s vodičom tichým preš zahradil prejšla
až k holohumnici, tam, kde kútnici ustlali lôžko ;
dcérky pri ňom veselé, ochránené deti stály,
nežnou dievky rukou, nevinostné obrazy krásne.
Vstúpili tadnu obá, a z druhej strany vstúpil i richtár,
v každej vedúc spanilé ruke dietko ku matky postielke !
Tie bedujúcej dosial boly v množstve zmizly rodičke,
lež stareček dobrý jich najdúc zpiatky privádzal.
Ach, s velikou slasťou bozkávať išly matičku,
tiež kamaráta nového, neznámeho ešte bratíčka.
Pošly k Dorotke potom, priatelsky k nej sa vinúce,
chlieb želajúc od nej, ovocie: vody však nado všetko,
Dávala j im tedy džbán. A ztíšily smäd si detičky,
kútnica tiež pila hned i dcérky, a k posledu súdca.
Všetci okriali vodou a chválili vzácny si nápoj,
nákyselý, čerstvý a zdravý ku pitiu proti žížni.
V tom preriekla hlasom Dorotka a s pohíadom vážnym:
„Dnes to, rodáci, tuším naposledy vám tu podávam
džbán k ustám a vodou vyprahlé pemy ovlážam;
ked vás však napotom v dobe sparnej nápoj očerství,
ked čistý uhasí zdroj smäd vám v tôni sediacim,
čo

sponmite ua mňa si tiež, ua priateískú moju službu,
z lásky viac konanú, uež snád pre sväzky rodinné.
Dobro u vás prijaté zachová vždy pamäť moja vdačná.
Ťažko sa lúčim síc 1, ale každý ťarcha druhému
v krušných dnešku dobách, a sa beztak všetci konečne
rozísť miteui sme, uepríjde-li návratu chvíla.
Toť hla šuhaj stojí, jenž nám dary tieto doniesol,
detský oblek tak, j ako hojnú zásobu jiedla.
Tento najal mňa tiež, aby slúžila som v jeho statku
výborným rodičom bohatým. Neodoprela som to;
veci slúžiť je osúd pre dievča vždy, a otupné
zdá sa mi byť, lenivá ked sediac sama služby prijíma.
Háda odídem s ním, bo vidí sa šuhaj mi rozumný,
takž i budú rodičia, j ako zvlášte prislúcha boháčom.
Dobre sa majte, milá priatelko, tešte sa v láske
svojho detiatka, ktoré zdravé sa na vás už usmieva!
Ked ho k svojím pritúlite prsiam v kabátku barevnom,
sponmite vdačne šuhajca, ktorý mu v dar ho priniesol,
jenž na budúce mne tiež, krajanke, odev a pokrm dá!
Vám mužu statný však,“ napokon ku súdcovi riekla,
„vdak vzdávam, v mnohej že príhode bol ste mi otcom!
KÍaknňc k dobrej kútnici zbozkala pohnuto tam ju;
táto žehnala šoptom a plačmo dievku milostnú.
Lež ty ctihodný S’ riekol Hermami súdco po chvíli:
„Priatelil, vás k dobrým domosprávcom uutno počítať,
j t už čeladou súcou dom svoj hladia zaopatriť.
Ved som často videl, kone jak, bo volov, lebo ovce
kupci si obzerajú, lebo gazda si dobre prehliadne;
lež čeladína, ktorý vše udŕža, ked je poriadny,
všetko zničiť však vie, je-li zpozdilý a neverný,
tak si prijímajú ua zdarboh, že sa tak rozhoduuli kvapne;
však vy tuším tomu bôž rozumiete, vybravše si dievku
hodnú, jak sebe tak rodičom ku službe domácej.
Vážte si tú! dokial ona vám gazdovstva sa ujme,
sestru pohrešovat nemáte, ni dcérku matička.“

Prišlo žatým zo pár príbuzných, kútuici blízkych,
k nej s všeličím, lepší jej príbytok slubujúcich.
Tie rozhodnutie počujúc devy žehualy mládca,
zvláštne majúc myšlienky a vážne zrúc mu do tváre.
Ved tak jedna druhej do ušú die spešne a tajno:
„Ak bude z pána ženích, deva tá schovaná veru dobre!“
Herman ujav ju potom za rúčku, jej toto mlúvi:
„Podme, bo chýli sa deň, a kus k mestečku je cesty!“
Živšie rozhovoriac sa Dorotku objímaly ženské,
Herman bral však preč vzkazujúcu pozdravy ešte.
Dietky zakríknuc včuí, ba plačúc sa vrhly na dievku,
rúcho zachytnúc jej a druhej sa nepúšťaj a matky.
Lež ženy jedna druhá jich okríkly rozkazujúce:
„Mlčte detičky! do mesta idúc hned zas sa navráti
s cukrovinou dobrou, čo nový vám ouahdy bratíčok
objednal, ked góía ho kol cukráša preniesla.
V krátku vidíte ju zas i s pozlátenými peniažky.“
Tak devu pustila detva a Herman sotva uchýlil
dalším objemom, bo vlajúcim z dialky ju šatkám.

XIX. Friclľik Leopold gróf Stolberg.
(1750—1819.)

I. Chlapcovi pre

život.

verný svojim priatelom
a súcitný boíasti.
krutý v oči trýznite! om,
no oddaný vždy vlasti!
Pravde popraj útočiste.
zachovaj si srdce čisté,
a dúfaj v Pánu Bohu iste!

ud

2. Na prameň Vendy.

Prameňu, viac ta hĺbim, nežlihlasnú
rieky z hôr padaj ňcej vlnku huevnú!

vzácne z tvojho žblnkotu cúvam vznik hrať
slasti duševné!

Slasti duševné krik uelúba svetský,
družky mieru to sň! j im páča kvetné
údolia sa tvé; milujú tiež tôňu
y zápachu jalší!

3. Pieseň na vode.
Uprostried lesku na ligotných vlnách
piáve sťa labuť môj neistý čln.
ach. a na radosti ligotných vlnách
vznáša sa duša, tak j ako ten čln;
s oblohy čistej na ligotných vlnách
červánky rudé obtáčajň čln.
vrcholcov zelených západných hájov
víta nás prívetno rudá tá žiar;
pod hustým haluzím východných hájov
maíuje kalmusy rudá tá žiar;
nebeskú radosť a tichý mier hájov
prináša do duše rudá tá žiar.
S

Ach. ved mi ubieha s rosnatým krýdlom

na vlnách húpavých života čas,
nuž neehže pomiue s ligotuým krýdlom
zajtrá, jak včera i dnes, zase čas,
až kým ja s vznešeným, žiaracím krýdlom
prevýšim tekavý, nestály čas!

XX.

Fridrik Miiller (Maliar).
(1750—1825.)

Odchod vlastibranca.

nes idem preč, dnes sa lúčim,
nik netrúchli za mnou priam ;
keď nie títo, plačú iní
že odchádzam ta z otčiny:
teba, drahá v mysli mám!

Pri potôčku vrhy smňťa,
prvý snáh už svieti s hôl;
že ťa nechať mám zronenú
a opustiť vlasť milenú:
trpký cítim v srdci hôl.

Stotisíc gúí smrtných hviždí
nad hlavou mi kol do kol;
tam. kde padnem, mňa zahrabú
bez piesne a bez ohradu,
nik’ sa nezvie, kto som bol.
Jediná ty budeš plakať,
list ked smrtný dajú ti;
Dostaneš-li zvesť tú čiernu,
obetuj mi slzu vernú,
drž ma v stálej pamäti!
Syuka nášho k nebu zdvihni,
vraviac: „Otca tvojho niet!“
Uč ho modliť! Vždy ho žehnaj,
ostrý otcov meč mu oddaj,
nech mu otcom bude svet!
Čuješ? K odchodu zvú bubny,
ostatní ťa bozkám krát!
Utíš horkú žalosť svoju,
za česť vlasti spiecham k boju:
no, a za vlasť válčim rád.
A ked, že na váľky poli
večne zaspím, Pán Boh dá:
nech na zabudnutom hrobe
v svojej najkrajšej podobe

nezabúdka vykvetá!

XXI. Ján Henrik Voss.
(1751—1826.)

I.

ávať
.

Priateľstvo.

brať milodary
zvyk obecný velí.
Pavúk milý nám v žalári
pes v pustom okolí,
kurčiatko, ktoré voláme
a z ruky žrať mu dávame.
i

No sťastie, srdce íudské-li

v rozumnej vernosti
beli žitia s nami rozdelí.
rozkoš i žalosti;
nám dobré rady podáva,
a večer s nami sedáva.

Bud jedno srdce, jedou cit
vždy priate! s priateíom,
úprimný, milý, mreť, i žiť
hotový s každým dňom!
Kto skôr u večnosť sa vznese
druhovi palmu prinese!

2. Vzpomienka.
Hybkým haluzím sa súmrak skláňa,
z jalšín tráva zkosená zaváňa
jemuo do tichého okolia;
z jabloní dážd kvetných lístkov veje,
slávik zvuky sladkobôíue peje,
jeuž mi v duši milo hlaholia.
O

môj dávno odňatý mi druhu,
ty suad z daktorého sveta kruhu
v tichej si sa vôni sniesol sem?
Privej duši v jarnom vánku súcit,
i tak sme sa nemohli rozlúčiť
posledne, — než klesuuls v chladnú zem!

3. Zdravie.
Na duši, tele zdravým byť,
to prameň je života;
to vlieva v bytnosť vrelý cit,
jejž nezlomí ni psota.

človek koná z radosti,
vo smelej žitia voluosti,
to zloba nerozkotá.
Co

Kto čistý, jak bo stvoril Bob.
po jeho stezkácb chodí.
ten cíti pružnosť rúk a nôh
a sila v ňom vyvodí.

Sťa obraz Boží vladarí,
čo rozkáže, sa vydarí,
a stálosť má, čo zplodí.
Kde treba slovo, čiu, on je
a babský sa neskrýva,
nech v slzách celý svet tonie,
hrúd jeho žiaí uezrýva.
Mráz, horúčosť mu nevadí,
hlad pokrm jeho osladí
a sladko vždyky sníva.

I zájde si on do poía.
ked slnko práve žiari.
hued cíti: otcovská vóía
nám chystá všetky dary,
Spev k Božej chvále zapeje
a veselo sa usmeje,
zrúc slasť i v druhej tvári.

Tak isto kráčať môže už
bez strachu v každú dobu,
milovaný sťa šuhaj, muž,
až po svoju starobu.
No chorobou nezmorený,
lež sytý žitia nakloní,
čo zrelý plod, sa k hrobu.

Už záhy mazliak zplanený
a márnic vädne, hyne,
sťa v máji stromčok ranený,
z uehož mok kôrou plyne.
Na lôžku vše len peleší,
ni jar ui svet ho neteší

a radosť mu nekyue.
O

zdravie, poklade svätý,
my v sbore ta chválime;
zas zakvitne nám vek zlatý,
ak si ťa zachránime.
Jak často škodí smelý skok.
studený nápoj, vetríčok; —
dar Boží ten si ctime!

XXII. Krištof August Tiedge.
(1752—1840.)

I.

Z poučnej básne:

2.

Urania.

Nádeji.

ktorá rada v svätých nocach p!uješ
žiaí všetok nežno zahaluješ,
čo v lítiu dušu zavíta:
r,

nádej! dovol aby v tvojej zore
trpiaci cítil, že tam hore
mu andel slzy počíta!
o

Ked milé hlasy zmlknú vo večnosti,
ked pod suchými letorosty
len upomienka slabá dlie:
nuž zblíž sa, kde tvoj opustenec smúti,
a o polnoci osud krutý
o hrobku zpretý znášať vie.

A zhrozí-li nad svými sa sudbami,
ked lúčae sa nad jeho dňami
už ostatní zapadne svit:
daj na hranici snívania zemského
hneď lúče svitania lepšieho
sa duši jeho objavit!

2. Noci.
Vodíš svoje svety, noci snivá,
ticho neba priestor cez krásny.
Či mier, svetlo len tam hore býva?
Či tu dole všetko sny?

Zmizly jako márnych snov podoby,
v rôznych bojoch sveta divokých,
vznešené a blaha plné doby
citov nežných, hlbokých.
Ci snád víťaz v mohutnej pravici

smrtné iba vence donáša,
ktoré hynúc na pustej hranici
toho žitia složiť má?
Pokoju! ach teba, sladký mieru!
hladám, v hviezdach jasný ligot tvoj;
v hustej tme, ach mdlý a zvädlý veru,
končí pútnik život svoj!

II.

Spomni na mňa!

Ach spoumi na mňa! v háji tichom spomni mňa,
kecľ smutnú začne slávik nôtiť piesničku;
— naposledy liía,
snad vtody

naposledy,

mi srdce bude tĺcť a pustím dušičku.
Tvoj duch sa zhrozí vtody, všetko toto tušiac,
a kvety vôkol teba zachvejú sa mlčiac,
ty pocítiš, že vzdychá mrúci milý tvoj:
ach spomni na mňa, všetkej lásky zdroj!
Ach spomni na mňa! dtišo z lásky stvorená,
ty dieťa audelské, ty rajský kvete môj
preč pôjdem raz — a j ako si ozbrojená,
bys obránila mňa, ked svet um zptýli tvoj;
kto v smutnom srdci moj om miesta ti p opraj e,
či biedny obraz môj v tom ohni uezotleje ?
jenž zžehá ťa, ked zalká vzdialený duch môj:
ach, spomni na mňa, všetkej lásky zdroj!
Ach spomni na mňa! drievnych časov prekrásny
ten obraz, — raj, jenž sebe cnosť pripravuje,
má večne zostať v mojom duchu prejasný,
jenž bošký súc, i božstvo v ňom dosahuje.

Ha! j aký krásny raj, kde vo svetoch šťastnejších
kvet cností vydá vôňu zo srdci svätejších,
jimž duch raz povie vo vetríčku útlom môj:
ach, spomni na mňa, všetkej lásky zdroj!

XXIII. Ludevít Theobul Kosegarten.
(1758—1818.)
V

Žriedlo svätého Gangolfa.

a jednej z mnohých

púti svojich prišiel
v kampanskom kraji k studni svätý Gangolf,
a zkusiac vodu, jak je čerstvá, čistá,
v pokornej duši vdačue Boha chválil.

I prišiel majitel tej studne rekuúc:
„Za sto denárov predám prameň tento.“
Dal svätý rád mu súčet vyžiadaný
a kráčal dalej cestou, až konečne
sa dostal uazpät do burgundskej vlasti,
kde manželku pred dvermi sediac našiel.
„Teš, drahá, — vraví—teš samojej kúpe,
čo nemali sme, v cudzine som zvážil;
najkrajšie žriedlo na celom suad svete
som v Kampauii za maluČkosť kúpil.“

„Tys blázon!“ povie žena; „čo mi z žriedla,
jenž tridsať odtial mií zo zeme prýšti?“
Lež mierne rečie Gaugolf: „Nečítalas,
eo Kristus vravel: Má-li niekto viery
len za horčičné zrnko a die vrchu:
Pod vrchu so mnou! Poslušne vrch zaraz
sa zdvihne? Tomu dôverujúc slovu
som vo vzdialenom kúpil žriedlo kraji!“
Tak mluviac zbožný chopil pútnik hôí
a vrazil silou do zeme ju: razom
sa do vysoká zázračný spial prameň,
sta striebro čistý, mohútny a stály.
Dnes ešte prúdi jednako to žriedlo,
no v Kampani! vyschnulo až do dna.

XXIV. Fridrik Schiller.
(1759—1805.)

I.
I.

LYRIKA.

Velkosť sveta.

torý z chaosu stvoril v praveku tvorčí tuch,
tým všemmírom letí môj krýdlama víchru duch,
kým mi noha
nedostílme brehá
sveta, kde vetrík už neveje,
chotárny kameň kde tvorstva je.
Už som hviezdy videl mladistvé povstávaf
k piiti tisícročnej nebom sa vyprávať,
zrel j ich ihrať,
vábne ciele stjhať;
blúdaoe oko dial hiadelo,
no žiadnych hviezd už uezrelo.

Xet vždy viac zväčšujúc v ničoty kraj som hnal,
smelšie ďalej sa pnúc svetla krýdla som vzal;
obzor plavý
tiahne mi kol hlavy,
systémy svetov sťa bystrica
za svetopútnikom rúťa sa.
Samotným chodníkom, hla, proti mne beží tiež
pútnik, reknúc: „Postoj ! Čož tu človeče chceš?“
„„Sveta brehy
tknúf chcú moje nohy!
Idem. kde vetrík neveje,
chotárny kameň kde tvorstva je!““

„Zastaň! Darmo letíš — nesmiernosť pred tebou D
„„Zastaň, ho ja tiež mám nesmiernosť za sebou!““
Myseí smelá

spusť perute zcela.
Obrazotvornosť bár veličizná
zastanúc slabosť svoju tu vyzná!

2. Na Jaro.
Ach vítaj, šuhaj krásny,
ty chĺňbo prírody,
s košíčkom kvetným vítaj,
daj zemi úrody!

HÍahia, už si
o krásny,
už v ústrety
nám úkol

tu zase,
íúbostný,
ti vyísť
radostný.

Pamätáš moju milú?
Ach pravda, jakby nie!
Tamto mňa bozkávala, —
dosial mi verná je.

A pre ňu mnoho kvetov
predošle si mi prial,
no dnes ťa prosím zase, —
či by s mi j í ch nedal ?

Nuž vítaj, šuhaj krásny,
s

ty chMbo prírody,
košíčkom kvetným vítaj,
daj zemi úrody!

3. Amalia.
Krásny bol, sťa andei slasti v raji,
najpeknejší z celej mladiny,
nežný pohíad jako slnko v máji
odblesknuté z mora hladiny.
Jeho bozky, — bohovia to znajú, —
jako plamene dva zňaly sa,
harfy zvuky boly to, čo hrajú
súlad tónov v slastné nebesá.
Kvapne, letmo, duch sa v duchu skrýval
ústa v chvení, tváre v plameni,
duša s dušou, svet sa s nebom splýval
vôkol nás vo sladkom vírení.

Už je po ňom! Beda, svetu skrytá

stenám za ním v žiaínych tesknotách;
už je po ňom; radosť môjho žitia
rozplýva sa v ztratené len ach!

4. Hektorovo lúčenie.
Audromache.
Čož sa Hektor na veky mňa stráni,

idúc ta, kde neprístupný v zbrani
Achill druhu kála obety?
Kto ti dietky bude vychovávať,
kopím hádzať, Bohom úctu vzdávať,
v tme ked Orku budeš zajatý?

Hektor.
Žena pravá slzám vždy odolá!
Pusť ma, boja zúrivosť už volá!
Perg’amos tie chráňa ramená.
Za oltáre bohov bojovníka
príjme, padue-li on, stýgska rieka.
no vlasť ochráncom zvať bude mňa.

Androm ache.
Nepočujem viac hluk tvojej zbroj e,
zhrdzavejú v sieňach meče tvoje
Priamov rod veíký pomine.
Pôjdeš, kde už nesvieti deň milý,
Kocytus kde pustinami kvíli,
všetka láska v Lethe zahyue.

Hektor.
Všetky túžby a všetko myslenie
vnorím v Lethe ticlumké vlnenie.
iba moju lásku nie.
Čuj jak pri zdi zúri divoch íutý,
opáš meč mi, zabudni bôl krutý!
moja láska v Lethe nezhyne.

5. Na

radosť.

Vítame ťa, iskru z neba,
elysejskú bohyňu!
Opojení slasťou teba
hladáme, tvú svätyňu.
Tvoja bájuosť znovu pojí,
móda čo rozdvojila,
všetci ludia sú zas svoji,
kdes ty prápor rozvila.
Sbor: Objímame milliouy,
bozkáme sa so svetom;
tam v tereme nadhviezdnom
dobrý otec iste tróni.
Komu tak sa podarilo

priateíom byt priatem,
kto objíma žieňa milo,
zapej pieseň veselú;
každý kto smie svojou nazvať
jednu dušu na zemi:
kto to nesmie, musí pratať
preč sa od nás, sťa nemý.

S b or: Celej

zeme bydlitelia

klaňajte sa súcitu!
Ten vás vznesie do bytu
neznámeho riaditela.
Radosť ssäjú z pŕs, bytuosti
všetky, matky prírody,
dobrý, planý, — v dychtivosti
sledujú jej návody.
Révy mám a bozky dala,
priateíov až ku hrobom;
ba i červom rozkoš priala, —
nehe dajúc Cherubom.
Sbor: Klaniate sa milliony?
Tuší tvorcu stvorenie?
Hor sa v diaíky nadhvezdné!
Nad hviezdami, tam on tróni.
Radosť hnacím perom zve sa
v prírody všech ústrojách,
radosť obracia kolesa
v sveta veíkých hodinách.
Kvietka z púpät vyvoláva,
slnka v neba priestore,
svetom cesty vymeriava
v nepoznanom obore.
Sbor: Veselo, sťa slnka zrejme
po nebeskom priestore,
bratia! dráhou na skoré
ku víťazstvu smelo spejme!
V ligotnom sa pravdy blesku
smeje na zpytatela,
a na cnosti cestu úzku

sprevadí trpiteía.

Na výskumom viery chlmu
zástavy jej videt viať.
z hrobového ešte rumu
v shore andelskom ju stáť.
S b or ; Trpte smelo milliony
za lepšiu vlasť po smrti!
Nad hviezdami pre deti
odplatíte! schystal tróny.
Bohom odmeniť sa nedá;
krásne už, j im rovným byť;
nech sem núdza, hlad sa pridá,
s nami spechá radosť piť.

Pomsta, zášť buď zabudnutá,
odpusťme nepriateľom,
nech jích život slza krutá
neprekáža, žiaíu lom.

Sbor: Zrušme dlhy, bratia milí,
všetci pomerne sa my!
Sudca náš nad hviezdami
súdi,

jak sme my súdili.

Radosť pôvod v čiaši máva,
bo krv révy plamenná
ukrutníkom lásku dáva,
baby v rekov premieňa.
Hor sa bratia! nevzdorujte
kalichu zpenenému,
túto čiašu obetujte
k pocte duchu dobrému.
Sbor; Tomu, jehož chvála svety,
andely slávenému!
Poctu duchu dobrému
skromné jeho pejú deti.

Pevnú inyseí v trudnom žiale,
pomoc bitej nevine,
prisahanie večne stále,
všetkým pravdu jedine;
mužskú pýchu v oči trónu,
budsi trebárs za život,
skutočným zásluhám krônu,
zkazu páchatelom slot!
Sbor: Sostúpte sa v kolo sväté,
svedkom táto čiaša bud,
a nad sluhom súdca sud,
ktorý riadi hviezdy zlaté!

6. Gräckí bohovia.
Ked vy ešte svetom ste vládali,
na vodítku íabkom radosti
blahé ludské plemä vodievali,
krásne, bájočné vy bytnosti, —
ó jak bola vtedy doba milá,
veučaná ked tvoja svätyňa

obrady sa slastnými žiarila,
Venus Amathusia!
Ytody rúcho čarodejné báje
pravdu ešte ladne halilo,
život čulý plnil vody, háje,
čo dnes bezcitné, to cítilo.
Aby v náručí sa lásky znala,
vyšší prírode sa význam dal,
každá stvora zrejmo zvestovala,
že tu boh sa cestou bral.-

Kde tčul, jako veda naša vraví,
guía bezdušná sa otáča,
Helios, odiaty v svetle slávy,
voz svoj dráhou hnal nad úmračia.
Po horách ples viedly Oready,
každý strom Dryádu svoju mal,
z nádobek však milostnej Najady
striebrotok vín penu hnal.
Z vavrína

toť dievka pomoc lkala,

Tantalovna mlčí v skaiine,
Filomela v háji žalovala,
žial Syringy upi v trstine.
Potok ten Demetry slzy prijal,
Proserpinu ked tu híadala,
a ten vršok Cythéru zas vídal
ked, ach darmo! druha volala.
K Deukaliona tvorom sstupovali
nebešťania v dobe tej s neba;
aby Pyrrha dcéry sa mu vzdaly,
pastýra tvar Foeb vzal na seba.
Medzi íudmi, bohy, polboharai
Amor sväzok krásny stvoriť znal,

každý mu, smrteíni s hercami
v Amathunte obecal.
Zasmušilosť, smutné odreknutie
zapudila služba veselá,
blahé bolo každé srdca hnutie,
šťastní boli vaši priatelia.
Vtody krása svätou len sa zvala,
hriešnou radosť žiadna nebola,
bo Kamona na ne dozerala,
Gracia jich viedla do kola.

Veselé vždy boly vaše chrámy
víťazné vás ihry slávil}',
vene o dámy mi na Isthmu hrami
vozy rykom k cieíu pádily.

Krásne vité, duchaplné tance
pri oltároch skvelých kolujú
vaše spánky krášía slavovence,
hlavy koruny ozdobujú.
Šumné evoe thyrsonosičov,

voz s nádherným pantrov záprahom,
javia dárcu všech radostných citov.
s faunov, škriatkov zpitým sprievodom.
Pri ňom skáču zúrivé Menády
tance dejúc k vína oslave,
Bakcha smahlé lica plné vnady
zovú k pitiu, k zábave.
Kludne skonal k smrti pracujúci,
kostlivec mu k lóži nevstúpil,
dušu s perný odňal bozk horúci,
fakíu shasnul génius, brat víl.
Ba i Orku prísne súdne váhy
ruky vnuka smrtnej držaly,
Thraka žiaí a dušeplué snahy
Erynnami hýbaly.

Slasti svoje duša odlúčená
v elysejskom háji naj šla si;
s mužom verným sišla sa tam žena
vodič vozov našiel zápasy.
Známe piesne Linus odohráva
Admet padá do Alcesty rúk,
Orest druha zase si poznáva
Filoktet má šíp i luk.

Vyššia cena silí zápasníka
jeuž tu čnosti dráhou pracuje,
veíkých činov kouateí vyniká,
ked v kruh blahých stieňov vstupuje.
Pýtačovi mŕtvych v kolo žitia
bohov zástup tichý pravdu dá,
búrnym morom plaviacemu svieta
od Olympu dvojčatá.
Kde si krásny svete? Vráť sa zase!
Vráť sa kvetný veku prírody!
Ach, len v spevoch ešte v sviežej kráse
bájne tvoje žijú Jahody!
Odumrelé v smútku ležia nivy,
s žiadnym božstvom

zrak za nestretá,

ach, ten obraz krásny, vrelý, živý
len čo stien tu mihotá.

Opadaly všetky oné kvety
od strašného vetra severu,
zničené sú tieto bohov svety,
zmenily sa v kliatu poveru.
Smutne hladím neba po oblúku,
ťa, Seleno, viacej nevidím,
volám v háji, volám v mora hluku:
vše len prázdne nachodím.

Nezná slasti, nezná svoje dary,
bohov prázdna príroda,
neblažená krásou svojou žiari,
sama uecíťac, ked blaho dá;
ani česť jej umelcov uezronia
putá otrocké bezcitnosti,
svoju šiju bez odporu sklauia
zákonu príťažuosti.

Aby zajtra zrodila sa zase
sama dneska hroby si hrebe,
a sťa na vretienku čas po čase
nasledujú doby po sebe.
Bozi v básne ztratili sa ríši,
zbytoční sňc, nechcú zdať sa klam;
svet vodítku odrastlým sa pýši,
stojí v rovnováhe sám.

Vrátili sa domov, všetky krásy,
všetko vznešené poberúc preč,
všetky barvy, všetky žitia hlasy,
nenechajúc nič, len mrtvň reč.
Vytrhnutí z časodoby tiesní
v Olympe včuí žijú v blahote;
bo čo nesmrtelne žiť má v piesni,
zhynúť musí v živote.

7. Túžba.
Bár bych poznal východ dáky
z hĺbky toho údolia,

na úomž ležia chladné mraky:
ach jak šťastný bol bych ja!
krásne sídla,
Tam zrem večne
\
zeleň, kvety, žiadnu pál;
mať perute, mať ja krýdla! —
k vrškom tým bych cestoval.
Harmónie zvučať slyším,
zvuky svätej pohody,
vôňu sladkých kvetov tuším,
plnú slasti, lahody.

Zlaté plody ligotajú
y hustom, tmavom haluzí,
kvety, čo tam prekvetajú,
žiadna zima nezkazí.
Ach, jak krásne dá sa chodiť
v žiari večnej slnka tam,
jak tých vrchov vzduch lahodiť
musí chorým útrobám!
Xo mne bráni rieky vrenie

krajom sa lieva,
tak mocné je vín vírenie,
čo pred

až mi dušou zachvieva.

Tam bez vodcu a bez kázne
člnok nesú pramene,
chytro doňho a bez bázne,
plachty sň oživené.
Musíš veriť, smelosť treba,
Bob ti nedá pokynu;
div len môže zaniesť teba
v čarokrásnu krajinu.

8. Priazeň okamženia.
Xuž tak zas sa schodíme tu
v knihu jarom, veselom;
nech sa piesne naše spletú
v čerstvom venci zelenom.
Komu z bohov prinesieme

prvý spevu nášho kvet?
Pred všetkými opejeme
ho, jenž radosť soslal v svet.

Bo čo plátno, keď uráči
Ceres živnosť nám Čo rok?

Pupuruý-li révy tlačí
Bakchus do čiaše nám mok?
Nepadue-li iskra s neba,
ktorá v oheú rozplaue,
neopojí duša seba,
srdce chladné zostane.
Z oblakov, od nebešťanov

beráva svoj šťastie vznik,
najmocnejší z všetkých pánov
býva predsa okamžik.
Od stvorenia od prvého

v nekonečnej prírode,
čo tu nájde sa božského
zárodok má v náhode.
Pomaly len v časov ruchu
kameň ku kameňu lue,
rýchlo, jako vzniklo v duchu
chce byť dielo poznané.

Jako v slnka žiarnom skvoste
kvetný obrus zem snuje,
jak na svojom pestrom moste
Iris nebom vesluje,
prchavý, sta blesku žiara,
býva každý vzácny dar;
rýchlo sa mu hrob otvára,
v tmavej noci berie zmar.

9. Očakávanie.
Neni to vrzanie bránky

neštrkla závora?
Nie, v topoíoch to vánky
šoptom si hovoria!
Nastrojte stromy v zeleň sa už Čistú,
verí vnadnú moju milú uvidíte;
vy vetvy spojte v búdku sa tônistú,
chlad pripravte jej v tajomnom úkryte!
Yás budím tiež, vy šelestiace v lístiu
vetierky, že ju milo ochladíte,
ked krásnu svoju ťarchu íahká nôžka
do lásky vernej ponesie brlôžka!
Ticho! Ký šramot cez sady
slyšať tam v krovinách ?
Ach, to od útlej mladi
vyplašil vtáčka strach!
Ó zhasni pochodeň, dňu, svoju jasnú,
ty vyjdi nemá, tichá noc, nad nami,
hod na nás rúšku svoju nachokrásuu,
a zakry hustými nás vetvičkami;
slasť lásky zvedavosť dňa nechce hlasnú,
pred neskromnými prchá paprskami.
Leu nočních mráôkov mlčanlivý svit
smie ticho zrúc jej dôverníkom byť!
Ona snad z diaíky ma volá,
či čo to šoptalo toť?
Labuť, ach, strieborné kolá
tvorí na površí vôd!
Do ucha vpíjam íubých zvukov vnadu,

stroj vodný s tryskom prelahoduým padá.
kvet kloní vetrom vlažným sa západu,
tvor každý blaho v blahu druhých híadá,

tu breskyňa, tam dieťa vinohradu
za temným listom v pôžitok sa skladá;
vzduch, donášajúc rajskej vône skvost,
mi z líca ssaje krve horúčosť.

Teraz však kroky už badá
sluch môj. cez chodbu sem!
Ach, to len ovocie padá
od vlastnej ťarchy na zem!
Dňa oko plamenné už tiež zhasína
vo sladkej smrti, jeho barvy hladnú;
v tme jemnej smelo kalíšky rozpína
kvet každý, jemuž dietky v slnci vädnú.
Púť svoju mesiac jasný už počína,
svet ticho rozplýva sa v spústu ladnú;
z vnád každá odpiala svoj skvostný pás,
a nezakrytú vidím hojnosť krás.

Hlahía! čo biele tam kyue?
Neni to hodbávny šat ?
Pri tmavej tisoviue
vidím stĺp jasný len stáť!
Ach, túžbo srdca, uesvolávaj smelo
pred zrak svoj malieb beztelesných rady!
Náručie prázdno, čo ju objať chcelo,
a tôňa oheň v hrudi neo chladí.
Ach, prived tvorstva majstrovské sem dielo,
daj nežnej rúčky pocítiť mi vnady!
Ba tôňu plášťa drahej devy len
.
A v život vstúpi zrazu marný sen .

...

No ticho, sťa

s

neba soslauá

šťastia prišla chvíía;
milenca deva čakaná
bozkom zobudila.

10.

Mocnosť spevu.

Hla. príval, čo sa z rokle valí,
dun hromu jeho mocný hlas,
tu hory váía, drúzga skaly
a zvracia dúhy raz po raz.
Dojatý hrôzou slastiplnou
zastane pútnik, slyšiac hluk,
zrie, jak sa vlna sráža s vlnou,
a nezná zkade tento zvuk.
Tak spevu toky vychádzajú:
lež odkial? India to neznajú.

Kto s bytnosfami spojenému,
čo pradú žitia nášho niť,
vie opreť pevcu sa ladnému,
moc piesne jeho oslabiť?
Sťa berlou posla božskej ríše
nad srdca hnutím panuje,
hned ponorí ho v mrtvých skrýše,
hned k nebu ho vyzdvihuje,
a medzi hrou a pravdou váži

na citov vrtkom ho závaží.

Jak obrovským ked krokom zrazu
sa v kruhoch jasných radosti
sťa duch, bez znaku, bez odkazu
ukrutný osud rozhostí,
tu pozemská sa korí vláda
pred zjavom sveta druhého,
utícha radosť, v nivoč padá
natvárka lesku lichého,
a pred víťaznou pravdy tvárou
sa boria všetky diela Ihárov:

tak

nám piesne hlas zazvoní,
v nás šlachetnejší vzejde tuch,
pred svätou mocou rád sa kloní
a k nehu dvíha náš sa duch;
on k božstvu príbuzným sa cíti,
už zemskosť neláka ho priam.
strach žiadon sa ho viac nechytí
kecT

a nezvábi ho príšer klam;
žiaí všetok s jeho srdca spadne,
kým kúzlo spevu nad ním vládne.
A

jak po túžbe bez nádeje,
po dlhom trápnom lúčení,

na srdce matky dieťa speje,
svoj bôí jej javiac v kvílení:
tak k jarú žitia, k čistej slasti,
nevinných rokov do blaha,
od čudných mravov cudzej vlasti
spev vrátiť sa nám pomahá,
hy v prírode zas lôžko vnadné
za zákony sme uajšli chladné.

II.

Ideál a život.

Večnečisto v hladučkej rovine

vetroíahký zavše život plyne
na Olympe dušiam blaženým;
roky jdú a pokolenia klesnú,
ony zavše mladé božskú Vesnu
žijú vždy, nehrozí zkáza jim.

Z tých dvoch: mieru v duši, štastia v tele,
človek iba jedno zvoliť smie;
na bohov však ušľachtilom čele
obe spojené sa skvie.

Eovnať-li sa Bohom tu už chcete,
svobodnými byť vo mŕtvych svete,
netrhajte sadov jeho plod!
Y zdánlivosti iba zrak sa pase,
rýchlo marné pôžitky však zase
pomstí útek chtiačov o prekot.
Styx, bár deväťkrát sa vôkol krúti,
návrat dcére Živý nebráni,
lež, ked trhá jablko, sa núti
sama Orku pod stány.
Telo moci tie si podmaňujú
o súd náš čo tmavý sporiadujú,
voíná však od času lietava
družka verná stvorení blažených
v krajoch svetlom večným ožiarených,
božká medzi boby postava.
Ak na jej sa krýdlach vznášať chcete,
odvrhnite všetku zemskú strasť,
vymknúc žitiu na tomto sa svete
v ideálov spejte vlasť.

Mladistvý tam, znakov žitia prostý,
v žiari nech sa skveje nadhviezdnosti
človečenstva bohorodý duch.

jako nemé života íautómy
jasné chodia popod stygské stromy.
jako ľudstvo, nebešťanov druh.
v nebi žiarilo, než äu mohyle
nesmrteľná tá sostúnila.

Kým boj žitia trvá v plnej sile,

tu sa palma zjavila.
Víťazstva však vence nechže vejú,
ustatí tým predsa neokrejú,
nevyviazuu z boja tentoraz.
Bárby klud na chvílu zajal údy,
ucliváti vás život v svoje prúdy,
do víru vás svojho strhne čas.
Ked však omdlie krýdlo už smelosti
pri ohrady pevnej zbadaní,
uzreť smiete s vršku spanilosti
radostne cit žiadaný.
Ke3 sa jedná panovať bo chrániť,
hladí bojuík protivníka raniť,
na slávy a šťastia bojišti;
tu nech sila s mužnosťou sa váža,
s treskotom nech voz sa s vozom sráža,
na prašuatom miesi kolbišti.
Odvaha len odmeny dopáda
u cieía čo z diaíky jej kyne.
silný osud krutý len prevláda, slabý rýchlo zahyue.

Ztesnauý prúd žitia medzi skaly
divo peniac ri Čišťom sa valí.
až zas tichším behom putuje,
po krajinke krásy milostinuej,
na kraji kde vlnky striebroplyuuej
Hesper s Aurorou sa mal uje.
Vzájomnou tu láskou oslnené,
zahalené v nehy voíný plášť,
spočívajú city pomerené, —

zahynula všetka zášť.

Ked, svet mŕtvy chcejúc oživtvoriť,
jednu bytuosť s nemou látkou stvoriť
činný- g énius už zahorí.
tam nech čuv sa v práci napne silne,
bo po dokonanom diele pilue
živel s mysíou spolok utvorí.

Vážnosti, juž neprekoná snaha,
pravdy zdroj sa javí bez vzdoru,
dláta ťažký úder len premahá
krehké zrno mramoru.
Vniknite však krásy do obory
a hned ťarcha s látkou, ktorú morí,
dole v prachu zemskom zostane,
nejsúc z hmoty prácne vydobytý,
labky, štíhly, sťa zrazu odkrytý
obraz pred zrakom vám povstane.
Pochyby a pótky kouec berú
vo víťazstva skvelej istote,
netreba tu žiadnych svedkov veru
ludských potrieb ničote.

Jestli s ludstva zármutnou uahosťou
stojíte pred zákona velkosťou,
ked i svätý cíti ťarchu viu:
tam, pred pravdy lúčom okázalom,
bíadui vaša cnosť, pred ideálom
nech sa kryje zahanbený čiu.
Ziadon tvor tu cieía nedosiahne,
preš tú prepásť, v skutku ohromnú,
nechodí čln, most ju neprepriahue.
kotvice dna neuajdú.
Ale prehnúc z medzí smysíov vtody
do výšky, myšlienok do svobody,

zaraz strašný zjav ten odstúpi;

vyplnenú prepásť uvidíte,
a ked božstvo vôli svej vtelíte,
s trónu svojho ono sostúpi.
Puto pevné zákona opríada
raba len, čo nechce sa nm vzdať,
povolný však menej strašným zbadá
i sám božský
majestát.
Ked vás plnosť íudských žiaíov raní,
Laokón ked pred hadmi sa bráni,
dušu jeho strašný plní bôí,
tu sa opri človek; K nebu smele
žaloby sa neste jeho vrelé,
srdce citlivé bár puknúť zvoí!
Prírody hlas strašný nech zvíťazí,
radosti nech líce obíadne,
nech, ked sväté vo nás city kazí,

nesmrteínosť uvädne!
Tam však v onej večnejasnej výši,
v čistých tvarov preblaženej ríši
búrka strastí viac sa nevhostí,

tu bôí dušu viacej nepreseče,
tu trápeniu slza viac neteče,
iba duchu pravej statnosti.
Milo, jak Iridy oblúk krásny
búrlivé cez mračno presvitá,
tak cez závoj smutku blankyt jasný
pokoja tu prekmitá.
Otrokom súc kráľa zbabelého,
večný boj za života celého
Alcid niekdy kruto podniká,
s hydrou bil sa, levov k zemi hodil,
a, by priatelov svých osvobodil,
v čln sa vrhnul mrtvých lodníka.

Všetky muky žitia pozemského
vrhá nesmierenej bohyne
zášť na plecia volné úbohého,
kým v tom boji nezhyne,
v plameni kým zemský šat nesvlieka,
boh v ňom nedelí sa od človeka,
pijúc nový, čerstvý, íahký vzduch;
nezvyklému letu raduje sa,
už sa vidí otvárať nebesá,
j ako sen mu mizne zemský ruch.
Hudba olympská mu v uši zneje
vstupujúc do Zevsa dvorany,
ružolíca bohyňa však leje
pohár slasti žiadaný.

12.

Hádanky.
1.

Most z perál v smelom napražení
nad jazerom sa šedým pne,
a vystavaný v okamžeuí
u výš sa dvihá závratne.
Najvyšších lodí sťažne snadno
oblúkom jeho prechodia;
on sám nenosí bremä žiadno,
pred hlížacím sa prchať zdá.
On rovno s prúdom vôd povstáva.
a hyne, prúd ked zaniká.

Nuž vrav, kde most ten nájsť sa dáva,
a kto ho umne stvoriť zná ?

Na tisíce sa oviec pasie
na veíkej lúke striebrových.
jak včera dnes sa pasú zase
a tak od vekov vekových.

Nestarnú, zdroj nevyčerpaný
poskýta život večný j im;
i pastýr k obrane j im daný
s ohnutým rohom strieborným.
On vyháňa jich bránou zlatou

každú noc jich sčítava,
vždy šťastne chráni jich pred ztratou,
ved svoju cestu dávno zná.
i

Pes

verný pomahá mu riadne,
veselý š k o p e c predchodí.
Nuž kto to stádo už uhádne?
Kto pastýra nám vyzradí?

13.
1

Epigrammy.

Rozsievač.

Ajhía u zem sveruješ semä skvostné v nádeji sladkej,
ked jaro príde, čakáš, jakž oseuie sa zdarí.
Len sa Činov zdráhaš v času záhony vsiať semä zdarné,
v večnosť nech zkvitá, súc rozumom hodené.

2.

Úloha.

Najvyššiemu budiž každý podoben, druhu nikto!
Jak to činiť ? Každý bnd v sebe svrchovaným.
3.

Eozdieí stavov.

Šlachta i v mravnom má svete miesto. Bo nátury sprosté
tým sa cenia, čo činia ; tým však, čo sú, šíachetné.
4.

Múze.

Čím bych bez teba bol? to neviem, — no mráz ma poníma,
zriem-li, čo bez teba sú stá a tisíce iných.

K í ú č.

5.

Sám-li sa poznať chceš, hlad jak zjavujú sa ti bližní;
chceš-li iným rozumeť, v vlastné sa srdce pohrúž.
6.

Priate!

a

nepriate!.

Ctím si priateía, však chosen z nepriateía brávam i
brat-li mi die, čo smiem: vzdorca vraví, čo musím.
7.

Vnútornosť

a

zovňajšok.

„Boh len srdce vidí.“ Zato však Boh srdce že zrie ti,
hlad, aby tiež sme i my dač zdarilého zreli!
8

Očakávanie

a z

plnenie.

Plavbu počína šuhaj s tisíc sťažni v oceáne,
ochranný ticho čln k prístavu starca nesie.
9. D

i štich on.

V hexamétre vystúpa žriedlo v štipci do výšky,
v pentamétre potom íúbo na zpiatky padá.

10. V

oíba.

Páčiť nevieš sa všem skrz čin tvoj a skrz tvoje dielo:
menšine vôln vyplň; všetkým sa lúbiť je zlé.
12.

Veda.

Jednomu vzácnou jest vysokou bohyňou; no druhému
slúži za kravku len, masla čo dáva mu dosť!

II.
I.

Ritýr

EPIKA.
z

Toggenburgu.

klivú sestru máte vo
pane, zavše ctiť;

mne,

nežiadajte viac daromné,
nemôže

to byť.

KÍudue vaše prichádzanie

i váš odchod zrem,
vašich očú tiché Ikanie
však nerozumiem!“
On

to s nemým bôíom prijme,
rozlúči sa hned,

ešte vrelo ju objíme
a odíde v svet.
Všade ohlas vojny šíri
s

zvesť dá svojim všem,
krížom na prsiach s ritýri
spiecha v svätú zem.

Veíké činy tam sa dejú

rukou hrdinov.
j ej ich prílbic perá vejú
v čatách moslimov;
Toggenburga meno straší
nepriate!ský íud, —
všetko to bôl nevyplaší,
uezhojí mu hruď.
Celý rok tam túžbou hyne,
no nemôže dial;
že mu nikde mier nekyue

vojsko zanechal;
v Joppe nájde lod. čo práve

opustit chce breh, —
s tou do vlasti drahej pláve,
j ej Kde vane dech.
Na jej bránu dobýva sa
hradu rodného,
no zvesť strašná uchom ztriasa

druha verného:
„Ona v svätý vnišla sňatok,
družkou neba je,
včera slávili sme sviatok,
jej zasnúbenie!“
Na to večne zanecháva
otcov svých on hrad,
duše mier nemôže sláva
sveta viac mu dať.
Eitýrskou pohrdnuv sienou
tajne sa vzdiali,
telo panské drsnou žíuou
navždy zahalí.

Vystavia si skromnú búdku
pri päte buka,
kde z líp temných y tajnom kútku
kláštor vykuká;
trvá tam od rannej žiare
až kým klesá deň,
tichá nádej zre mu z tváre, —
život jeho sen.
Na kláštor sa stále díva
v skrytom zátiší.
kým sa neukáže deva,
kým brink neslyší
oblôčku on kláštorského,
z nehož vyzerá
tvár stvorenia andelského
kíudne do šera.

Pokojnejšie vtody líha,
bo to sviatok preň;
tichá radosť hrúd mu dvíha,
že zas bude deň.
A tak mnohé dni sedával,
mnohé roky diel,
žial ni radosť nepoznával,
len na oblok zrel,
v pro stried múru kláštorského
z nehož do šera

tvár stvorenia andelského
kludne vyzerá.
A tak sedel nepohnute
tiež raz z večera, —
oko jeho smrťou tknuté
v oblok pozerá.

2.

Potápäč.

„Ktože si trúfa, mladík bo muž,
vrhnúť sa do toho víru ?
Zlatú hla čiašu vrhám ta už,
zlhtlo ju more, niet po nej chýru.
Kto ju zas vyrve hrtáňu čiernemu
môže ju podržať, patrí mu smelému!“
Vraví to král a s kosorca výšky,
ktorý do mora tu cTaíného strmí,
uhodí čiašu do divokej smiešky
vôd, kde vlna na vlnu hrmí.
„Kto je tak smelý, pýtam sa znovu,
že sa chce ponoriť v hĺbku bezduovú ?“
Eitýri, pauoši okolo neho
slyšiac to, mlčia všetci sťa jedon;
nemo len hladia do mora divého,
čiašu si nebaží zaslúžiť žiadou.
A král potretie zas sa ohlási:
„Nikto z vás pre čiašu netrúfa si?“
Všetko však zase poznovu mlčí;
pauoš len skromný a odvážny spolu,
z váhavých zbrojnošov kola vykročí,
shadzujúc kepeň i opasok dolu, —
páni a pauie zástupu celého
s úžasom hladia na júna smelého.
Postúpäc na kraj ozrutnej skaly
pozre do temnej, vluistej tône,
priepasť opäť zo seba valí
vodstvo, jenž v svojom shltuula lône,
a jako búrka, keď z daleka duní,
valia sa z hĺbky zpeneué vlny.
Syčí a vrie tam a jačí a stená
jako ked s ohňom voda sa mieša,
k nebesiam strieka až zparená pena,
za vlnou nová sa rúti strašnejšia,

neupadá, ale pribúda vody,
j ako ked z mora zas nové sa rodí.
Konečne ztíši sa smesica divá
a v prostried bielej peny tam nová
ukrutná priehlbeň príšerná zíva,
vedúca tuším až k peklu, bezdnová,
do ktorej hrtáňa vody dav íutý
jačiac a hučiac sa o prekot rúti.
Rýchlo vôní, nezlí sa vlnenie vráti,
junoš náš nebesiam dušu oddáva,
divákov úžas všetkých uchváti,
zkríknu, no už ho more schováva,
tajomne ponad plávacom verným
zavre sa tlama s úzadím čiernym.
Úplne mlčí včuí priehlbeň vodná,
v hlbke len duniac: však na stráni

úst ide prosba príhodná:
„Udatný šuhaju, nech ťa Boh chráni!“

z úst do

Hlbšie a temnejšie počuť to vytie,
okamžik zdá sa jim byť živobytie.
Bárby si shodil i korunu dole,
vraviac: „kto mi tú korunu zloví,
bud za mnou kráíom tu na prestole!“ —
mňa by si nezvábil takými slovy.
.Také tá hlbina ukrýva divy
nezjaví, ktokoívek v svete je živý.
Mnohá už lodka vírom ťahaná
zrútila náhle do tejto sa jamy:

sťažeň z nej iba a palúb zlámauá
na javo vyšly z pažravej tlamy;
hlasnejšie, jasnejšie, búrky sťa vzteky
viac a viac blíža sa vnútorné škreky.
Syčí a vrie tam a jačí a stená,
jako ked s ohňom voda sa mieša,
k nebesiam strieka až zpareuá pena,
za vlnou nová sa rúti strašnejšia;

a jako búrka, ked z daleka duní,
bučia tu z hĺbky zpenené vlny.
V čiernej však, íaía! a zmútenej jame

zbadať sťa labuť podobu bielu,
a zjaví sa tylo a videť tam rámä,
veslujúc piluo a nešetriac silu.
Hla! to on! hore íavicu dvíha,
v nej sa čiaša ligotná mihá.
Hlboko z prsú si oddychuje,
vítajúc svet a papršlek neba;
s jásanim jedon to druhým zvestuje:
„Žije! tu je! zachránil seba!
Strašnému hrobu vodnej hlbiny
uchvátil dušu junák hrdiuný!“
Zblíži sa; zástup ho s plesom obdáva;
pokorne kráíovi k nohám sa vine,
kíačiac mu čiašu do ruk podáva,
kráí však dcére milostnej kyne.
táto ju po kraj vínom naplňuje,
šuhaj náš krála takto oslovuje;
„Zdravý bud kráíu! veselo, plesuo
živý bud, v ružovom svetle kto dýcha!
V hĺbke tam ale je strašlivo, desno,
a Boha ludská nezkúšaj pýcha;
nežiadaj nikdy si človek, by zpatril
mrakom a tmou čo Pán milostné zakryl.
Sotva sťa blesk ma vôd schytila sila,
vyrazil prameň zas z rokliny skalnej;
dvojakých moc mňa prúdov zchvátila
vzteklo a besno v prudkosti valnej;
jako vrtielkou v závratnom kole
krňtily mnou a tiahly ma dole.
Zrazu však bol mi Bohom zjavený, —
jehož som vzýval v strašnú tú dobu, —
kosorec ostrý, ku mne zpriamený:
lapiac sa jeho som vyviaznul hrobu;

tu

čiaša v koráloch visela
ináč do bezdna bola by sletela.
Podomnou ešte ohromné doly
nesmierne ležaly v pnrpurnom mraku;
bár tam zvuk neznie a nezahlaholí.
strašlivé veci tam javia sa zraku:
nepočeť Štúrov, a drakov a potvor
plní ten samého pekla snád otvor.
Čierno sa hemžili v hrozlivom smesi,
v ošklivé, hnusné chomáče spiatí,
rajnoci, íudské jíchž oko sa desí,
kladivci, okúui, ježatí skati,
žralok, najhnusnejšia potvora v mori
ukrutné na mňa zuby roztvorí.
A tak som visel, vedomý toho,
v nepočte príšer duša jediná,
vzdialený všetkej pomoci koho,
opustený v tej samote, chudina.
V hĺbke pod lubým človeka hovorom
všelikým v pustine skíúčeuý nestvorom.
Trnúc tak myslím, v tom sa to chýli,
sto klepiet zrazu na mňa otvára,
chce po mne chňapnúť: v tej strašnej chvíli
pustím sa jatého koralu končiara;
zaraz ma vírenie za sebou trhá,
lež k môjmu šťastiu, bo hor’ ma to vrhá!“
Patrne král sa čudujem nad tým,
junošu vraví: „tvoja je čiaša,
a tento prsteň tiež bude tvojim,
na ňomž sa najdrahšie kameuie jasá,
zvolíš-li zkňsiť a odpoved dať mne,
čos videl mora najhlbšom na dne!“
Dcéra však jemná a nežného citu
lahodnou rečou prímluvu činí:
„Nechajte, otče, tej ukrutnej hry tu!
dokázal on vám, čo nezviedli iní;
a

i

nezkrotná vašej však žiadosť-li v duši:
ritýrom panoša zahanbiť sluší ! -í
Král čiašu uchopiv v tom istom čase
vrhá ju v korisť vlnám pažravým.
„Ak mi ju nazpät donesieš zase
zaraz ťa prvým ritýrom spravím,
a ona, jenž za teha prosbu včul skladá
dnes ešte v sobáši ruku ti tadá!“
Xebeská túžba mu hrúd teraz sviera
uzrúc tú milú. nežnú podobu,
zmužilá odvaha z očú mu ziera,
vidiac ju bladnúť a upadať v mdlobu;
takáto odmena k zápasu núti, —
o život, o smrť zas v more sa rúti!
Počuť je vlnenie zpiatočným tokom,
príchod ten búrlivé hrmenie hlása;
v prúd hladí deva milostným okom,
všetok ten príval zas navracia sa;
tisíc vlu chrlí zas priehlbeň zrádna:
šuhaja zpät ale nenesie žiadna!

3. Rukavička,
Pred zverieucom sediac čaká, —
bo zverov boj ho láka, —

král František.
Popri ňom velmoži, stĺpy trónu,
z vysokého však zrú balkónu
dámy a mnohý statný rek.
Ked král kyne prstom s hory
sa silná mreža otvorí,
opatrným krokom v stred
lev vyjde hned,

mlčky vôkol sa díva
a zíva,

hrivu ztriasa,
obzerá sa,
potom sa k zemi nahne
a ticho lahne.

Kráí znovu ruku vztiahne;
a rýchlo na obrat,
div diváci očí:
z druhých

vrát

zas tiger vyskočí.
Ked uvidí leva,
hlasne zrevú,
strašný chvost zvíja
v kolo, a sťa zmyja
jazyk vyplazuje,
leva ohskuluje.
potom divo skučiac
lahne si bručiac,
a na leva z boku sa díva.
Zase král znovu kýva;
tu vybehnú cez bránu
dvaja leopardí na jednu rauu.
I vrhne sa zver táto smelá
na tigra sťa strela;
lež ten jich drapami švihne tklivé,
a revúc vstane lev,
že zrazu ztíši jich sa hnev,
a v kolo divé
vraždy chtivé
uložia mačky sa strašlivé.
V tom hlas na balkóne zkrikue,
z nežnej rúčky sa šmikue
rukavička a padne ta,
medzi tigra a Iva.

A k ritýru Delorgu s posmechom
die Kunigunda tu slečna;

„Skutočne vám-li tak drahá som
jak tvrdieva reč vaša večná,
nuž zdvihnite mi rukavičku !“
Neváha ritýr ani trošičku,
sostúpa, smrť kde istá číha
pevným krokom.
a ležiacu v kole divokom
rukavičku smelo dvíha.
Hrozné na to je podívanie,
zchvejú sa veímoži i pauie:
no ritýr kíudne rukavičku bere
a chválu jeho každá penia hlása.
Lahodne slečna usmieva sa,
jej oko nežnou láskou jása.
vše zvestuje mu šťastie ušíachtilé.
Však v tvár jej hodiv rukavičku priam,
die ritýr: „Vdaky slečno, nežiadam!“
a opúšťa ju hned tej chvíle.

4. Boj s drakom.
Čo beží íud, čo má

ten chvat
po Čriedach mesta znamenať ?
Či oheň v Ehoduse snáď zúri?
Zo všetkých strán sa národ búri,
a koňmo videť ritýra,
jak zástupom sa prediera;
no za ním, čo to za potvora?
sa vlečie dáka mrtvá stvora;

drak vidí sa to čudo byť.
s širokou krokodíla tlamou;
lud nevie dosť sa nadiviť
nad jazdcom i nad šelmou samou.
A krik sa vznáša k nebesiam:
„To šiarkau, ktorý stáda nám, len podte blíž, — i sluhov kazil
a nad ním ritýr ten zvíťazil!
Už mnohý pred ním proboval
ho zniesť, drak všetkým vzdoroval.
zpäť ísť sme žiadnych nevideli:
nech žije tedy víťaz smelý!"
A ku kláštoru bere v pred
sa zástup, Jánskeho kde rádu
ritýri špitalníci hued
vo valnú sišli sa hromadu.
A mladík skromne prikročí
majstrovi svojmu pod oči;
lud za ním tak sa hojne tlačí,
že sotva dvorana mu stačí.
I zdvihnúc slovo pánu die:
„Môj čin ritýrska slušnosť je;
drak, ktorý plienil polia, lúky
od mojej zbitý leží ruky.
Už cesta volná pútnikom
a stáda smelo pásť sa môžu,
už prôvod skalným chodníkom
zas navštíviť smie Matku Božiu!“
No prísno pozre knieža naň :
„„Sťa víťaz skolils lutú sau,
a iste smelosť júna zdobí,
čo nárok na česť svetskú robí.
Lež vrav, čo prvá povinnosť
je tých, ktož Krista v poddanosť
sa vzdali, kríža nosiac znaky?““
A všetky zrú naň v strachu zraky.
No mladík, javiac oddanosť,

sa pánu svojmu slušne klania
a rečie: „To je poslušnosť
u všetkých, byvších v službe Pána!“
„„Tú cnosť však,“ majster odvetil,
„si práve teraz pošpatil,
že zakázanú prísne pôtku
si podujal v rozmarnom skutku!““
„Súd, Pane, ked ti poviem vec!“
die skromne na to mládenec.
„Ja verne k tomu som sa viazal,
čo zákon zachovávať kázal:
nevšiel som v boj s tým nestvorom
snád všetečne a bez rozvahy,
lež Istou a vtipným pozorom
ho zmárniť boly moje snahy.“
„Päť bratov z rádu, — osoby
to statné, viery ozdoby, —
už padlo v boji; v tom križiakom
si boj zakázal s íutým drakom.
Však na srdci to hlodalo,
jarosti pokoj nedalo,
ba v tichej noci kludnom snení
som trmácal sa v lomození;
ked nový potom deň vzchodil,
o nových nesúc žiaíoch zvesti:
bôl dušou mojou vývodil, —
svet zprostiť chcel som tej neresti.“
„I sám som k sebe vravel tak;
Čo statnosti je mužskej
Čo smelí vyviedli ritýri,

znak?

nich dodnes pieseň chýri,
už v slepých dobách pohanov
v sbor zdvihnutí nebešťanov?
že

o

Syet čistievali od netvorov,
ui pôtky nešetriac, ui sporov;
levmi podujali boj
a s Minotaurom zápasili,

i s

vždy vďačne rosiac krv i znoj,
by národ z biedy vyprostili.“
„Či Saracén len hoden suád
kresťanským mečom zkazu vziať?
Má kresťan kácať iba modly?
On v každom sveta nepohodlí
a v núdze pomahať by mal,
a tíšiť každý bôí i žial;
však múdrosti slúž myseí smelá
a lesť podpieraj krušitela!
Tak vravieval som k sebe sám
a šiel som hladať draka sledy,
tu zrazu zkríkuem: Mám to, mám!
duch dobrý vuukuul vec mi vtedy.“

„Ty, pane, slyšals moju reč:
Mňa túžba k vlasti tiahne preč!
a vyslyšal si moje prosby.
Vôd morských ] rekoual som hrozby,
a jak som doma vystúpil,
hued umelca som zakúpil,
ten musel spraviť tvar mi dračí,
jak verná mi ho pamäť zračí;
na krátke nohy vložeuo
ozratué telo strašnej zmyje,
pancieruom ostrým stráženo
jeuž plecá mu a chrbát kryje.“
„Krk dlhý z neho hrozne čnie
sťa vratá lačný pekeluie;
jak keby chuiapal po koristi
roztvára čeíusť od čelusti;
zo čiernej tlamy škliabeué
čnia ostrých zubov hrebene;
von z hĺbky jazyk sa mu točí
a iskry sršia z malých očí;
ohromný chrbát od dola
vždy v tenší chvost sa končí hadí.

ten keď sa smotá dokola
i jazdca spolu s koňom zhladí.“
,.A všetko vypodobím vhod.
na šedo zbarvím vrch i spod.
dla hadov, šťúrov, — po žúžale,
kdes’ zliahlej v jedovatom kale.
A ked som dielo dokonal,
psov velkých svorku Asom si vzal.
už cvičených a bystrých v hnutí
a zvyklých v zubra

napadnutí p

tých na potvoru uahuckám,
vztek jejich podnecujúc hrubý,
a k zápasu j ich privykám,
by na nej zkúmali své zuby.“
,.Kde brucha mäkkosť belavá
sa ostrým zubom podáva
jich huckám, netvoril by jali,
tam ostrie hryzú probovali.
Ja lučišťom ozbrojený
sa k draku blížim na koni;
ten z arabskej pochádza zeme
a vzácne, chýrne jeho plemä.
Ked ostrohou ho rozohním,

draka letí bez odporu,
kým oštepom a mečom svým
ja silno vrážam na potvoru.“
„Bár kôň sa spína nevrlý,
a hryzúc penu vychrlí,
bár psi zaskučia, strachom zkriknú,
ja nedbám, kým sa ueprivykuú.
Tak hladím cviku naporád,
až mesiac zmládne tretíkrát.
Ked po vôli sa vše mi vodí
sa vrátim rýchlo sem na lodi.
Dnes tretí, čo som prišiel, deň
a hued som k sv jmu bral sa dielu,
do

bár bol som velmi imaven.
neprial som spočinku si ch víl u.
„Bo novú cítim v srdci strasť,
že opäť zbubenú zrem vlasť;
drak ondy zas rozdriapal sluhov.
Čo hlbšie zašli si do luhov:
vec netrpí už odkladu, —
nuž v srdci hladám poradu.
Zbrojnošov rýchle si vyučím,
na vranka spešne potom skočím,
a sprevádzaný párom psov
na tajnú vyjazdím si dráhu,
kde neuí žiadnych stíhačov:
sám pustím v boj sa proti vrahu.“
„Znáš, pane môj, ten kostolík,
čo na skale sťa sokolík
od majstra postavený smelo,
si ho ti celei

javí čelo.

Ten chudobným sa síce zdá,
no ve:ký poklad ukrýva :
Panenku s dietkom na oltári
a kráíov troch, nesúcich dary.
Na trikrát tridsať stupňoch ta
do výšky zbožnosť vystupuje,
no blízkosť Boha dieťaťa
nesnádze všetky odmeňuje.“
„Lež v skale, na nej ž visí chrám,
nachodí jaskyňa sa priam,

navlhlá výparmi rybníka,
kam nikdy slnka žiar nevniká;
tam v hĺbke, číhajúc u a plen
drak peleší si noc i deň,
a pekelnému rovný vrahu
stráž u svätyne drží prahu.
Ak pútnik chudiak zabočil
a touto cestou riadil nohu,

hued šiarkau za ním vyskočil
a odvliekol ho do brlohu.“
„Skôr nežli s drakom v boj sa dám
sám navštívil som Boží chrám;
tam kíačiac pred oltárom v tichu
za odpustenie prosím hriechu,
a smíerený už s Bohom svojím
sa v jeho príbytku ozbrojím,
a oštep držiac í meč hritký
tak sostupujem k miestu bitky.
Svoj sprievod hore nechajúc,
dám rozkazy a sa rozlúčam,

a svižko

sedlo sadajúc
len dušu Bohu odporúčam.“
„No sotva schodilo so stráne
už zavzneje psov brechanie,
kôň udatný môj strachom rehce
a spína sa a napred nechce,
bo blízko vidno svinutú
v

vyhrievať sa tú ozrutu,
vo slnka žiare na chodníku.
Psi napadnú ju podlá zvyku,
no vráťa sa mi k nohám.hued,
ked tlamisko roztvorí lačné
a dychom na nich chrlí jed,
a zavýjať sťa šakal začne.“
„Zas nahuckám jich k smelosti,
zas obnovia boj vo zlosti.
I ja sa mocne zbrane chopím
a v netvory bok vrhnem kopím:
to j ako trs C bez blížeuia
sa sklzne s draka brnenia,
a než ho nová rana stihne
kôň podomnou sa zopne, zdvihne,
bo zazrel baziliští zrak,
dech jedový ho ovial zrazu, —

a zdesený sa hodí zpak
a letí spolu so mnou v zkazu.“
„Však rýchlo s koňa sosadnem
a mečom draka napadnem;
lež daromné sxx všetky rany:
ten pancier nikto neporaní.
Y tom chvo stiskom ma opáli
a zaraz k zemi povalí,
už tlama hrozná na mňa gáňa,
xxž na mňa hryzom sa zaháňa,
ked verné psiská v rýchlosti
sa v hachor zatnú hnusnej zmyje,
že v ukrutnej sa boíasti
v bok hodiac, žalostne zavyje.“
„No než jich ztrasie, skočím ja
a znovu dám sa do hoja,
a vidiac slabosť nepriateía
meč do mäkkého vrazím tela,
že po kríž v mäse zanorí sa.
Prúd čiernej krve vyvalí sa,
drak padá, pohrobiv mňa zcela
ohromnou v páde spústou tela,
i smysly zajme čierny mrak.
A ked sa opäť k žitiu vzbudím
hla r krvi mrtvý leží drak,
a vôkol verných druhov vidím.“
Včxxí zdržovaná pochvala
sa všetkým z prstí, vyrvala;
čo utlumili dosial schválne
vo jásauie vypuklo valné;
hlas tisicerých hrdiel sa
od sklepov mocných odráža.
I bratstvo rádu samo chcelo,
’

by ovenčali júna čelo,
von s prôvodom chcú viesť oni
a ukázať ho všemu íudu.
Lež majster tvár zakaboní
a šetriť káže prísno kludu.

a povie: „„Vlasti škodnú saň

víťazná zbila tvoja zbraň;
ty Bohom zdáš sa ludu všemu,
lež nepriate! si rádu svému,
a horšia saň sa zplodila
v tvej mysli, než tam hniezdila :
tá saň, čo v srdciach jedy rodí
a rozbroj, zkázu v ráde plodí.
Tu dá sa zhubný duch ten znať,
čo proti kázni vždy sa vzpňra,
nímž zákon musí konec vziať,
jenž svet vyvracia, pokoj búra.““
„,,I Mameluk má odvážnosť,
lež kresťana ctí poslušnosť,
bo tu, kde Pán, vzdor večnej sláve,
háb chudoby chcel nosiť práve,
na svätej pôde zákonom
bol založený rádu strom,
ku plneniu najťažšej cnosti
ku vlastnej uzdeniu voínosti.
No teba sláva ovláda,
chod s tou sa do sveta honosiť,
komu sa Krista ťažké zdá
suád jármo, nesmie šat ten nosiť!““
To trhne celým zástupom
a od hluku sa ztrasié dom;
o milosť všetci prosia bratri.
Sám mladík skromne k zemi patrí,
šat rádu složiť nemešká,
majstrovi ruku pobozká
a ide. Ten sa za ním díva,
no láskavo hned naňho kýva
a rečie; „„Vráť sa synu môj,
kríž tento prijmúc za odmenu;
bo väčší vyhral teraz boj,
majúci večne stálu cenu!“ 1'
1

XXY. Ján Peter Hebel.
(1760—1828.)

1.

Novoročná.

radosti

bôí
chodí behom roku;
ťažké búre, tiché vánky,

starosti

i

i

radovánky

idú si po boku.
A kde slza vypadne
hned i ruža zkvitá;

lósy padnú, jednako v nich
pre tróny i pre chudobných

slasť

i

žalosť skrytá.

Nebolo tak vlani tiež ?
Či už tak snád není?

Slnká vzejdú, zapadajú,
mračná vznik i koniec majú
a nik to nezmení.
ponad nami
všetkým váži stejne,
každému cit pre radosti,
trpezlivosť v mrzutosti
pre doby nádejné.

Popraj ten,

čo

Každému na dráhe žitia
druha daj verného;
nech ho veselosť sprevádza,
nádeje svit nech mu vzchádza
na chodníkoch jeho!

2. Ukazovateí cesty.
Vieš, cesta k škrichu kade je
a k múčnej truhle? Od svitu
cez žitné pole s pluhom, bránou,
až hviezda pri hviezde sa skvie.

Svet lopotí sa deň po dni
bez obzerania, zastatia,
a prijde tak cez žňa a mlatbu
až k pecňu chleba v kuchyni.

Znáš cestu k zlatému? HÍa tá
za rudým vedie krajciarom,
a kto o krajciar nedbá, ani
na zlatovku nech neráta.

Kde cesta k šťastnej nedeli?
Vždy rovno za delacím dňom,
tu cez dielňu a tam cez pole,
tak nedeln Boh udelí.

v sobotu je blízo priam.
Co v košíčku tam zakrýya?
Fnnt mäsa myslím, do kapusty,
a vína gíg suád tiež je tam.
A

Kde cesta k núdzi? Hore hlad
na viechy krčiem vábivé!
Neobíd žiadnu, víno dobré,
a môžeš sa tam v karty hrať.
V ostatnej visí na lane
žobrácky mech. Ten vziať si smieš.
„Ty starý lampe, jak ten miešok

ti znamenite pristane!“
V ňom nájdeš čiašu drevenú;
na tíi si dobrý pozor daj,
bo poslúži ti vody nabrať,

ked smädný prijdeš k prameňu.
Kde dráha k čestnej starobe
a k šťastiu, blahu v pokoji ?

Vždy rovno cestou striezlivosti
ctnou raysíou v každej podobe.
Ak vedie snád ku krížu tá
a nezdá sa ti pravou byť,

nuž zpýtaj svedomia sa smelo,
to vždy ti dobrú radu dá.

Kde cesta k kroku ? Ach netrucľ,
kamkoívek pôjdeš, nezvratné
ťa každý chodník doprevadí
pod chladnú zem, v tom istý huď.
Len to ti ešte dokladám:
Vše v bázni Božej pokračuj!
Hrob tajné dvierka má a mnoho
na onom svete zjaví nám.

3. Pavúčik.
Hej, pozrite si pavúka,
jak nežné vlákna nasúka!
Tak nevieš, milá Anička,
bár pradieš už od malička.
Pod z priadze tej si príklad vziať;
ja nechcel bych ju navíjať!

Zkiad dostal ían ten vybraný?
Kde môže ten byť česaný?
Z žien mnohá rada bez kriku
by k nemu išla do cviku!
Hlad, nožičku jak vystiera,
a k robote sa priberá!
S jak dlhým vláknom začína!
Most pevný o múr pripína,
a stavia hradskú vo vzduchu
bez náhlenia a bez ruchu;
a pri nej chodník vedía priam,
by mohol chodiť sem i tam.

Tak pradúc neunavene
príprava vlákna ku stene!
Včuí priadzu v kole úprava,
až z toho krúžok povstáva.
Zas vkladá nitky priečne; snáď
nebude bez krosien chceť tkať?
Včuí zastal v diele; kade, kam.
to tuším nevie teraz sám;
zpät bežiac, prácu probuje,
a dokladá, kde chybuje.

Suád myslí; „Mám-li zdaru mať,
nič neosoží slepý chvat!“
Zas neúnavne pradie, tká,
až veru sa to čudným zdá.
Lež učitelov Janko die.
že každá niť z desiatich je;
no neverím mu; kde to vzal?

kto zrakom vypátrať to znal?
Y čul utiera si labočky,
a ztína zvyšné nitočky.
Pak sediac v novom domčoku
na hradskň hladí z obloku
a vraví: Dom dá práce dosť
lež potom dá i výživnosť!“
Na slniečku sa kolíše,
vzduch najčistejší len dýše,
a šťastia ovláda ho cit, —
hej, musí mu tam dobre byť!
Ztiad prizerá sa mušiek hrám
a myslí: „kiež už jednu mám!“
O zviera, zrem ťa s obdivom,
bár malé, si tiež umelcom.
Kto naučil ťa práci tej ?
Viem! Otec s výše nebeskej,
jenž všetky tvory v mysli má,
i teba s láskou pamätá.

Hla mucha! Je to sprostý hyd!
Len že mu nezkazila byt!
No včul sa hádže, trepotá,
a vždy len viac sa zamotá!
Kto oči má, nech pozerá,
a v cudzí dom sa neštverá!
Náš pavúk hneď ju pohadal, —
len skočí, — už ju odpratal.
On myslí: „Ten Čo robiť zná,
chlieb vezdajší vždy istý má!“
I Boh sa teší z pilnosti,
a pracovných rád pohostí.

4. Vianočný stromčok.
Vrav, srdce milé, vieš-li prečo ty
slasť dietok tvojich na tak pichlavý
si stromčok vešať zvyklo ? — Ty mi dieš,
že zelené má lístky v zime, a
že potom pichá, aby chlapčok hneď
tie krásne dárky postrkovať neznal?
Tak velmi nemýliš sa; dohre však
to predsa nevieš, preto ti to poviem.
Hla, srdce milé, nášho žitia má
ten drsný radostník byť obrazom.
Pri sebe blízo stojí radosť, žiaí;
čo milým, sladkým robí život tvoj,
a ešte krajšie z diaíky byť sa zdá,
to vidíš rado, skrýva to však trň.
Čo k tomu povieš ? Najprv toto znaj:
Keď horkosť v slastný kalich ti padá,

a ostrý bôí ti život preniká,
nezíakni sa a nestavaj sa cudzím.
Yeti nebohá ti mať. osláv ju Boh,
čo dietku poznať toho dala zvesť.
Strom vianočný je pre teba to len.
a blízo na ňom býva radosť, žial.
Za druhé diem: Nebolo dobre by
byť tomu ináč. Čo je v bodíačí,
sa mnoho krajším, Íúbeznejším zdá,
a trvá dlhšie, čo je hlavná vec.
To práve tak, jak keby makovuík,
i orechy, a čo na stromku tak
sa krásne skvie, by dajúc na misku
sme predložili komu: „Jedz kým máš,
kým môžeš z toho!“ — bolo by to múdro?
Za tretie vravím: Eadosť svetskú kto
chce získať, nech sa na pozore má,
bo v trnie íahko môže upadnúť,
a dodriapaný iba vyjde von.
Bo radosť visí v tŕňoch. Toto drž
a dla toho sa riad. Však ked ju máš,
nech dvojako ti chutná z božskej lásky!

XXVI. J. 0. Fridrik Haug.
(1761—1829.)

I.

Žiadna bájka.

ít veselo si žil
po boku mladej ženy;

šesť rokov takto snil
vo šťastí bezo zmeny.
A rovno v miere žijú
pes, dieťa a mačička,
tiež s nimi sa nebijú
kos lebo veverička.
Neverím, že poriadku
väčšieho Noe mal,
keď rozličnú čeliadku
v korábe upratal.
Raz, napijúc sa vína.
muž ženu svoju zbil,

mat' vy trepala syna,
ten na psovi sa mstii.
Pes pohryzol zas kocku ;
v tej hnev sa velký vzňal:
poškriabla veverôčku,
od nej kos zasvé zval.
Tak ruší prchlivost
prečasto mier otčiny,
a trpet nevinnosť
za cudzé musí činy.

2. Skokan.
Raz ohňostroj pred ritýrskym bydliskom
ožiaril celú noc. Tu z roztopaše die
premúdry skokan v močarisku blízkom:
„Hla bratia! jaká ihra s vzácnym blyskom.
a jaké utešené žiarenie:
Tak človek pre nás všetko sriadiť vie!“
A naučenie? — Rád ho zavrem v seba!
Nad sprostým smejúci sa skokanom
zapýr sa človeče! — Neranieš, že len pre tela
Boh stvoril slnce, hviezdy s mesiacom ?!

3. Oznámenie.
Dnes sa bude sbierka robiť
v prospech istej osoby,
ktorá, chcejúc do kláštora vstúpiť,
nemá groši do s ti

teraz v hotovosti,
aby složila síub chudoby!

XXVII. Fridrik von Matthisson.
(1761—1881.)

I.

Psyché.

en kde detinstva kvetné cesty svieťa
a
V

v tme smrtnej obydlie mier si bráva
úzkosťach Psyché preto plávajúca
rozdeje závoj.

!

Od hrobu dvíha k priestorom tušiac sa

nesmrtného žitia myšlienka krýdlom
bezputným; vo svetle neistom mizne
zem, pre ňu bíadnúc.

Tak uvodí sen sladký tiež lodníka
končinám k mileným, bár víchry smrť mu
hviždia, blesky objavujú mu priepasť
v žiare ukrutnej !

2. Mesačné videnie.
Mesiačik plný vzchodí

pri väži zrúcanej,
svetíuška rnochom brodí,
žiar slabá kmitá z nej;
koľ lipy Vila y strachu
sem tam preletuje,
a syetlonos v palachu
s dráhami tancuje.

Kaplnky okná syieťa
a v striebre pláve klas,
od drobných hviezd trblieta
sa rybník celý čas;
vo svetle brečtan kýva
kryjúci roklinu,
koľ vrchu, j ej ž zakrýva
les, pary sa vinú.

Jak krásne mesiac vlny
jarku obľubuje,
čo močiar tuto plní,
tam kvety zvlažuje;
sťa vodopád sa rúti
do mlyna v dedine,
po kolies obejmutí

však v iskry rozplyne.
Tam bíadý kmit cez stromy
tak strašne preniká,
že hrôzou plní rumy
zarastié sklenuíka;
no skvelšie barví tisy
pri malom majere,
a zjavuje obrysy
na gótskom kláštere.

Jak

v celok zvláštnej krásy

splývajú v svetle priam
tie velikánske massy
končiarov skalných tam,
kde v nežnom osvetlení
na príkrych kameňoch
sa javí opustený
pústevny dávnej moch.
Víl lahkonohé družky
na lúkach sa bavia,

pastiera striebra prúžky
j ich smer hneď objavia;
kruh, pred nímž ovca bočí.
bár kvetov plný je;
ten znajú jeho oči. —
to miesto Víl, on vie.
Tak neprestajne menia
v čarovnej nežnosti
sa nesčetné stvorenia
obrazotvornosti.
I vence, kvety jaré,
čo v snách nám rozdáva,
mesiačku, v tvojej žiare
po svete sberáva.

XXVI1Í. Ján Gaudenc barón SalisSeewis.
(1762 —1834.)

Večernia zora.

ak keď
!lf tichúnko
lak milo,

žiar červená
pleso zláti,

jur».

a zbarviac Iiáju lupenia,
sa v kvetných húštacli tratí,

na

žite

lahko zvlnenom

vo zlatých kláskoch hrá,
a na potôčku striebornom
div

nový

tvoriť zdá.

Jak milo, jestli púť svoju
ta s potôčkom nadpriada,
a mne cez striešku bazovú
sa do besiedky vkráda.

Keď lahké mráčky v obzore
do purpuru halí.
a zrudlé odbleskom more
zdá láv sa prúd byť zlý!
A ked pri speve škrovaua

žiar tvoja umiera,
leu tichá pieseň do ráua
zuie cvrčkov z cintera:
mne usmieva sa minulosť
cez rúšku pamäti,
na chvílku len, čo vzácny hosť
mi v duši zasvieti.
Cit clivý ruže ostatnie

tvoje vydychujú,
a v tušenia zrkadle mne
ciel púti zjavujú;

duch môj, nádejou oviaty
zabúda bôí i žiaí,
zem vôkol mizne, rozpiatý

sa vznáša v neba dial!

XXIX. Ján Bohumil Seume.
(1763—1810.)

Divoch,
stý Kanadčan, čo Európy
nalíčenú dvornosť ešte neznal,
ale srdce, jak ho pán Boh stvoril,
od kultúry volné, v prsiach cítil,
nosil, čo po zasňažených horách
Kvebekských pomocou kuše vernej
na poíovke zkolil, ku predaju.
Ked hez chytrých výkmtov rečníckych
svoje skalné vtáctvo za maíuôkosť.
za to, čo mu ponúkali, predal,
spiechal s utŕženým vdaône grošom
k rodným v horách chyžkám, svetu skrytým,
do náručia baruavej manželky.

Ale ešte od domova v diaíke
búrka naň pod holým nebom prišla,
s najstrašnejším hrmením a bleskom.
Z dlhých jeho vrauočiernych vlasov
lievaly sa prúdy dolu na pás,

žínená však látka jeho rúcha
lepila sa na vychudlé telo.
Zimou ztriasauý v tom chladnom dáždi
ponáhíal sa hodný, dobrý divoch
k donra, ktorý od daleka zpatril.
„Dajte, pane, kým tá búrka trvá,“
prosil s tvárou srdečnou a priamou
vzdelaného majiteía nežno,
„prístrešia mi v dome vašom, dajte!“ -..Nepraceš sa, mátoho ty hnusná,“ — .
zkríknul naňho rozsrdený sadar, —
„nepraceš tvár kmíôska hned sa ztade!“
A za ťažkou siahal hoíou v kúte.
Smutno kráčal statočný náš Huron
preč od prahu nevládneho dalej,
až neskoro, dáždom, víchrom, v noci
k tichej svojej kolibe sa dostal,
barnavá kde čakala ho žienka.
Ztrmácaný, zmoklý usadil sa
k vatje, v kolo holých svojich dietok,
rozprávajúc o meštiakoch pestrých,
o vojakoch, hromom strieíajúcich,
o prívale, ktorý ho zastíhnul,
o bieleho ukrutnosti muža.
Laskavo mu naslúchaly dietky,
hládkaly mu kolená i šiju,
utieraly dlhé, čierne vlasy,
pre zeraly poíovuícku kapsu,
síúbené kým nenajšly si dárky.

Onedlho na to na poíovke
osadník ten biely zblúdil y horách,
chodil krížom krážom, vrchom, dolom,
po strmých sa neraz skalách plaziac,
aby dáky chodník len vysliedil,
čo hy z hťište tej ho zas vyviedol.

Ale márne hladanie i kriky;
ozvenu len hlasu svojho počul,
ktorú skaly odrážaly čierne.
V strachu tak až do polnoci blúdil,
ked u päty najbližšieho vrchu
svetielko sa slabé kmitať zbadal.
Strach i radosť zmietaly mu srdcom, —
lež pristúpil, posmeliac sa, blížej.
„Kto tam vonku?“ strašným hlasom zavzuie
stvor akýsi z hlbokosti noci.
a z koliby muž vystúpi malej.
„Priateíu, ach, zablúdil so,n v lese,“ —
bojazlivo lichotí mu beloch, —
„doprajte mi odpočinku v noci
a ukážte, — povdačuým vám budem, ráno istú do mesta mi cestu!“
„Vstúpte!“ na to neznámy mu velí, —
„zohrejte sa! Ešte vatra svieti!“
Potom k lóži uvedie ho z trstia,
kročí, temno hladiac, ta do kúta,
donesie mu od večere zbytky,
ryby, rakov, mädvedacie stehno,
pozdnieho tak cudzinca si hostiac.
S hladom lovca slávnostne sa hostil,
j ako pri tabuli veíkopáuskej,
Evropejčan pri divocha stole.
Pevno, no pošmúrno hladel Huron
svojmu hosťu skúmavo do tváre,
ktorý v stehno hlboko zakrájal
a s rozkošou mädovinu hltal,

podávanú v obrovskej mu mušli
s milou tvárou, k ovlaženiu jedál.
Koža mädvedia na mochu mäkkom
osadníku k odpočinku slúži,
tak že spal, až vysoko deň vzišiel.
Jako divej búšte naj divej ší
bojovník, tak strašne s kušou, šípy,
s lučišťom stál Huron véuí pred hostom,
budiac bo, a Evropejčan v strachu
za poíovnou puškou svojou siahal;
ale divocli podával mu čiašu
naplnenú sladkým mokom ranním.
A ked víúdne hosťa si občerstvil,
priviedol ho mnohou dlhou pyrťou
krížom krážom preš doly a jarky,
lesnou húšťou na pravú až cestu.
Zdvorilé mu vdaky vzdáva beloch,
pošmúrno však počúva to Huron,
pozre ostro osadníku v oči
a premluví hlasom plným, vážnym:
„Ci sme snád už v živote sa stretli?“
Jako bleskom tknutý stojí sadar,
poznávajúc v hostiteíu svojom
toho muža včuí, j ej ž pred pár týždni
vo víchrici z domu svojho vyhnal,
i hned v zmätku výhovorky koktá.
S íismevom však tichým rečie divoch:

„Hla vy múdri, cudzí bieli India,
hla: my diví preds’ sme lepšie stvory!“
A v tom bokom do húšťavy zmizne.

XXX. Viliam Humboldt.
(1767—1835.)

Najvrúcnejšia žiadosť.

túžbe za nečiní sa rozohníme,
to neuí chtiač len, by sme to dostali,
lež žiadosť vážna, dychtenia stok stály,
jenž všetky smysly úplne zauíme.
Tak túžbu sladkú v ňadrách pocítime
ked lásky prvé lúče v nás sa vzualy:
i deve krv sa v líčka švarué valí,
ked o našich ju citoch presvedčíme.
Ak túžbou po hrobe sme naplnení,
že prach sa v prach a v ducha duša zmení,
a zemské oddelí sa od večného,
tá z duše najviac žiadosť sa nám rojí,
by, čoho zem sťa tône tu sa bojí.
tam vstúpilo do sväzku nezrušného.

ect v

XXXÍ. August Viliam Sehlegel.
(1767—1845.)

Arion.

rion bol nad zvuky pánom,
chýr jeho v svete nemalý,
kdekoívek prišiel k íudským stáuom
všade ho vďačne vítali.
Veuí k domova oltárom
sa vracia s mnohým darom
nímž tarentskí ho nadiali.
Ku priatelu ho túžba núti:
kráí korintský ho miloval,
a než sa pribral k daínej púti
mu bratsky takto privolal:
„Na mojej spočiň hrudi,
nech zlato ťa nelúdi,
moc tratí, kto moc podujal!-'

Arion die; „To milosť mnohá,
lež voíne musí pevec žiť.
a umenie, čo mám od Bolia,
má mnoho tisíc oblažiť.
Ak cesta sa mi zdarí,
chýr slavný, vzácne dary
mi život môžu osladiť!“
Na lodi druhé ráno stojí,
sa tešiac z vánkov priaznivých:
tie nesklaraaly jeho, ale
on nerátal na ludí zlých.
HÍa, lodníci sa radia
a olúpiť ho hladia
p dary krajov vzdialených.
„Už, Arione, žil si dosti!
ak hrob ťa suchý zakryť má,
hned života sa rýchle zprosti.
bo ináč skoč tu do mora.“
„Ak zničiť ma žiadate,
nuž kochajte sa v zlate
svoj život rád vykúpim ja.“
„Nie, živého ťa nepustíme,
bo beda nám, ak by si žil;
čo Periandru odvetíme,
ked by si nás ty vyzradil ?
Co osoží nám zlato,
ak strach by večný za to
nám návrat k vlasti zahatil ?“
„Ked neni smrti už uniku,
len jednu prosbu na vás mám:
nech aspoň podía pevcov zvyku,
jak žijem, tak i umieram.
Ked pieseň si zaspievam
a k nej na lýre zahrám :
hned do mora sa vrhnem sám!“

Jim smiešnou zdá sa prosba jeho,
' skôr v zlate len sa hrabať chcú,
no slyšať pevca tak vzácneho
i myseí láka divokú.
„Však xnáxn-li z duše spievať
sa musím poodievať,
len v skvoste hrnci mi piesne dmú!“
A mladík krásne údy halí
do purpuru, do zlata zvlášť,
a na päty sa s plecú valí
mu riasuatý, no íahký plášť;
na líca plynú vlasy
a spony zvláštnej krásy
kol rúk zlosynov budia zášť.
V íavej mu ruke lýra leží
a pravá drží vzácnu kosť,
on ssaje ranní vozduch svieži
a z tváre jása spanilosť;
kým žasne národ skúpy
on na kraj lode vstúpi
a ziera v mora hlbokosť.
I spieva; „Družko môjho hlasu,
pod so mnou duchov ku ríši!
Nech Gerbera sa bójky trasú,
moc hudby hned ho utíši!
Vás Olympu druhovia,
čo v slasti už si hovia,
vás slávnej vítam u výši!
„Lež môžte mi i zíavenia dať?
Ved priateía tu zanechám!
Ty šiel si Euridyku híadať,
bo Hádes kryl ju zraku priam.
Ked zmizlo zas, jak vo sne,
čo získals mocou piesne,
si klial i jasným nebesiam!

„Y tvár smrti hladím v tejto chvíli

a všetko vidia nebesá;
lež vy, čo ste ma zavraždili,
mňa bezbranného, traste sal
Prijmite hosťa vlúdne,
o Nereidy kludné! :í —
A s tým do mora vrhne sa.
Hned vody nad nim sa spojujú,
odplávu zbojskí kraj ani.
No pevca delfíni sledujú,
sťa mocným slovom ťahaní:
než v hĺbke vezme zkazu
na chrbte jedou zrazu
ho nesie v prístav žiadaný.
Bár nemé tvorstvo vodnej ríše
ni hlásku samo nevydá,
preds’ vylákať zo soluej skrýše
sa delfín hudbou vclačue dá;
lesť často polovníka
tak hudby milovníka
do svojich tenat vlákať zná.
I nesie pevca v potešení
zver íudolnbá po vode,
zle sedeť na chrbte mu není,
ved je i s lýrou v svobode,
a drobné vlnky znejú
sťa podía strún sa chvejú
po šírom mora obvode.
Kde k brehu pristal delfín svieži
i s ochráneným pútnikom,
na skalnom iste tom pobreží
dej tento zvečnia pomníkom.
Včuí ked sa rozlučuje
mu Áriou dakuje
a v pohnutí die velikom:

„Bud zdravé! — Odmeny ti nemám,
o zviera verné, pomocné,
ja k suchu beriem sa, ty k vlnám,
nás nepúta nič spoločné;
nech odmenu ti dajú,
čo s tebou obývajú
vôd živel, zjavy odvečné!“
I skromnú nesúc batožinu,
chudobný, sťa pred podnikom,
ked korintské mu hradby kynú,
sa pejúc bere chodníkom.
Zrúc vlasti pôdu svätú
zabúda svoju ztrátu,
len túži za vrstovníkom.
A vstúpäc vraví: „Túžba mnohá
včul utíšenia dožila,
no umelosť, čo mám od Boha,

moc tisíc ludí blažila.
Bárs čo mi bozi dali,

zas lúpežníci vzali:
pút slávil moju zmnožila.“
O cestách potom dalej vraví,
až král sa tomu čuduje.
„Ci ujsť snád majú lotri draví?
Nač moc mi daná v ruku je?
Ked ukryješ sa zase
zaiste v krátkom čase
lod jích ku brehu pripluje.“
Jak prídu plavci do prístavu
pred seba viesť jich káže priam.
„O Arionu máte zprávu ?
Už dávno chýru postrádam!“
„V Tarente sme ho práve
najvyššej zreli v sláve!“ —
V tom vystúpi Arion sám.

Jak vždycky krásne údy halí
šat purpurový a zlatý,
a na päty sa s plecu valí
plášť lahký, dlhý, riasuatý;
na líca plynú vlasy
a spony zvláštnej krásy
kol rúk mu lotri vidia tí.
Y íavej mu ruke lýra leží
a pravá drží vrácnu kosť,
k nohám mu. sherba padnúť beží.
jích duše júna zúfalosť.
„My chceli sme, by nežil,
včul Bohom sa nám zjavil,

nás zhubí slušná jeho zlosť!“
„Pán zvukov ešte zavše žije,
bo pevca chráňa bohovia.
Však nesvolávam Eryuuie
a nechcem vašu zhúbu ja.
Do barbarov sa zeme
ber, ziskuchtivé plemä,
nehodné útech umenia ! ;<

XXXH. Karolína Piehler.
(1769—1843.)

Založenie opátstva Vyšebrodského v Čechách.

ak velím tlačia ťarchy denné,
jak strašne páli slnka žiar,
tu, kde od vrchov odrazené
jej lúče dvoj no žhajú v tvár.
Ni vetrík lístím nezaveje.
Vltavy nehne hladinou.
ni vtáčik v húšti nezapeje.
zver uezašustí bučinou.
Lež hla! od lesa hustá valí
sa mračien spňsta hrozivá,
a temné hrmenie sa v diali
z odíahlých dolín ozýva.

Vždy viac sa mraky približujú
vo svojej strašnej tmavosti,
hrom duní. blesky sa križujú
a množia ludí starosti.
„To bude Božie dopustenie!
Pán mocný nech sa smiluje,
a mraky zkazou naplnené
do sveta dakde rozduje.
Ja musím do kaplnky ešte.
bár jak by malý hromy bit,
a v lese na posvätnom mieste,
jak slúbil som, sa pomodliť!“
Vok z Rožmberku tak povedá,
a sluha vranka privodí,
gróf obratne do sedla šedá
a bránou hradu uchodí.
Tu visia mračná rozložené
sťa desných mátoh smesica,
a proti jazdcovi sa žene,
len vyšiel, besná víchrica.
Nad celým krajom búrka leží,
les hučí, rieka vylieva,
a teskný vôkol z všetkých väží
hlas zvonov k nebu zavznieva.
V tom blesk! a hrom! — z oblakov Íutých
sa spustí príval do kola,

-

jako z hatí pretrhnutých
sa valia jarky do póla.
Gróf prizerá sa tej vzteklosti,
jak vlny rastú s treskotom,
a za vodou je staň milosti
a divotvornej Panny dom.
„No predsa musím preš tie toky,
a

ved svevoía ma neženie!“
To reknňc bodne vranka v boky
a skočí v rieky vírenie.

Kôň delí vlny v mútnom plese
a prácne kvapí preš vodu,
no skoro prúd ho vzteklý uese
vždy hlbšie — stranou od brodu.
A voda hučí, blesky planú,
hrom bije, rastie povodeň,
vše javi hrôzu nevídanú,
sťa dnes by súdny bol už deň.
A verný vranko darmo pláve
vôd množstvo jeho zalieva ;
gróf zriekol sa už žitia práve,
len k nehu prosba zavznieva:
„O Pane!

tá-li vôía Tvoja

bych zhynul v rieke zbúrenej,
daj len, by duša našla moja
mier v duchov ríši síúbenej! “
Ked takto prosí, zrazu svitá,
cez šero vidnosť preletí,
mhla ustupuje mrakovitá
blesk zlatý luhy osvieti.

Gróf nad tým príde do rozpaku,
bo nevie, čo to môže byť?
Či vlastniemu smie veriť zraku ?
Či nechce klam ho ošialiť?
Y tom z prostred jasna vystupuje
zjav krásny s dúhou ružovou ;
to audel, ktorý osvetluje
vše vôkol žiarou nachovou.
Ten pravicou mu vztiahlou kyne
na miesto v lóži Vltavy,
a hía, tam voda tichšie plyne,
i cesta sa mu objaví.
Gróf prijme vdačne znak mu daný
a ženie vranka do brodu,
breh dosiahnuť chce vyžiadaný
a ďakovať za svobodu;

lež jako mocne kvapí k predu,
zem víta v slastnom pocite,
zrie, jak i audel mizne v sedu
a rozplýva sa v zásvite.
Pokorne teraz s koňa skočí
a tam, kde úkaz zmiznul mu.
vôul kíačiac k nebu dvíha oči
a koná vrúcnu modlitbu:
v ňom láska k Bohu vzniká väčšia,
a dakuje mu z všetkých síl,
že pomohol mu z nebezpečia
a zázračne ho ochránil.
No nechce, s modlitbou by jeho
snáď zakončený bol i vrták,
nie, dietkam veku budúceho
chce viditeíný nechať znak.
Tam, nebeský kde posol jasný

sa tonúcemu objavil,
chce, aby Stvoriteíu krásny
sa veíchrám k úcte postavil.
Tu v svätyni nech sídlo majú
vždy zbožní Boha sluhovia,
nech slávu Pána rozsievajú
a pamäť íudskú obnovia.
I pravnukovia v budúcnosti
na dnešní div si spomenú,
a v ňom nezlomnej dôvernosti
ku Bohu zpatria odmenu.
Tak vyšebrodský kláštor povstal
a do dnes v celom okolí,
tak, jak ju od počiatku dostal

v prvotnej kráse vrcholí.
Sťa upomienka z toho veku,
kde zbožnosť v svete bývala,
a výhost dajúc sveta škreku
viac o večnosť sa starala.

XXXIII. Ernst Móric Arndt.
(1769—1860.)

!.

Vlasť nemecká.

de vlasť je Nemcov naozaj ?
Ci pruská zem, či švábsky kraj ?
Či tam. kde rýnske hrozno zrie,
či tam, kde Balt breh bičuje?
O nie, nie, nie!
Vlasť jejich iste väčšia je!

Kde vlásť je Nemcov naozaj?
Zem bávorská, či štýrsky kraj ?
Ci Marsy s množstvom tučných stád?
Či Marka, chýrna z hutí snáď ?
nie, nie, nie!
Vlasť jejich iste väčšia je!
O

Kde vlasť je Nemcov naozaj ?
Či

pomorie? Vestfálsky kraj?
či v presypoch kde vetor hrá?
Ci kade Dunaj dráhu má?
O nie, nie, nie!
Vlasť jejich iste väčšia je!

Kde vlasť je Nemcov naozaj?
Nuž menuj mi ten širý kraj!
Či Švajčiarsko? Či suácf Tyrol?
Ľud, tiež i kraj hy hodný hol.
O

nie, nie, nie!

Vlasť jejich iste väčšia je!
Kde vlasť je Nemcov naozaj?
Nuž menuj mi ten širý kraj!
Snáď Austria je pôda tá,
na česť i slávu bohatá?
O nie, nie, nie!

Vlasť jejich iste väčšia je!
Kde vlasť je Nemcov naozaj!
Nuž menuj konečne ten kraj !
Kdekoívek Nemcov jazyk znie,
íud Bohu v ňom sa klaňať vie;
tam je, tam je,
tá statný Nemec svojou zve.

Vlasť šíra nemecká je tá,
kde prísahu stisk ruky dá,
kde z oka vernosť vysvitá,
žar lásky v srdci prekmitá,
tá je, tá je,
tú statný Nemec svojou zve.

Vlasť šíra nemecká je tam,
kde hnev zná rúcať vlašský klam.
kde vrahmi francskú sberbu zvú.
no Nemca v láske obejmú, —
tam je, tam je, —
nech celé Nemecko ňou je!
Nech celé Nemecko ňou je!
Daj. Bože, k tomu žehnanie.
a vlej v nás vrúcny lásky cit.
by smeli sme jej synmi byť!

Tak je, tak je!
Nech celé Nemecko ňou je!

2. Pieseň o vlasti.
Boh náš, čo riasť dal železu.
ten nechcel rabov pluky,
meč preto, šahíu, pavezu
nám mužom vložil v ruky;
a dal nám ducha smelosti,
hnev svätý voíuej reči,
by obstáli sme do kosti,
až k smrti v krutej seči!

vlasti drahá a svätá,
nad teba kraj neznáme,
zem vznešená a zem zlatá,
ti znovu prisaháme !
O

Smrť- rabom, zhúbcom pokoja,

nech havrani j ich žení!
Tak rútime sa do boja
a chceme pomstu veru!

Nech, čo vie hučať, zhučí už
vo skvelom, jasnom ohni!
Vy Nemci všetci, muž čo muž,
v boj každý z vás sa pohni!
Ku nebu srdca zdvihnite
a hore k nehu ruky,

zkriknite;
nech zhynú rabstva muky!

a všetci razom

Nech, čo vie zvučať, zavzuie už,
i

píšťale i bubny,
my chceme krvou, muž čo muž,
dnes zbarviť meč náš zhubný;
ho zbarviť krvou Frankov dnes,
to deň náš pomsty sladký-,
to všetkým Nemcom vzácny ples
a slasť pre naše matky!
Nech, čo viať môže, zveje už,

zástavy,

i

náš prápor,

my chystáme sa, muž čo muž,

na mužský tenkrát odpor.
Za vami smelo pôjdeme
do konca od počiatku,
a zdar bo smrť tu nájdeme,
smrť za svobodu sladkú!

3. Pieseň o železe.
Svet podlý zlato chce
a zlato rabov robí;

zlato sa ligoce.
no mužskú silu liulii.
Mne železo dar Boží.
ten tmavý, šedý kov.
Čo ludské blaho množí
bez zvuku, ligotov.

Pluh z neho pochodí,
čo pôdu zemskú ore,
i všetko na lodi,
ňouž prebiehame more;
tiež sedadlá nám tvorí
a kope

tichý hrob,

blesk Boží ťahá

hory,
zlosť mierňac búrnych dôb.
s

Ked hyue mrav a česť.
rúk mužských sila vädne,
ked právo hubí lesť,
len zlato svetom vládne,
ked svevola vše ruší
a hanbou plní svet:
mlat železný v to búši
a zdrúzga všetko v smeť.

HÍa, vtedy vidí muž,
čo pravá jeho spása
ked v rukách meč mu už,
hrou na prsách mu jása.
A úzko-li je duchom,
tyranstvo víťazí,
železo jedným buchom
vše na prach rozrazí.

Nám. železo, ty praj!
Nech rabi zlato majú!
Tí. čo ta íúba, znaj,
česť velkú si žiadajú:

tí cnostné žiť vždy chcejú
a zomreť vo cnosti,

za to ti slávu pejú,
ó kove voínosti!

4. Slnko a hviezdy.
A slnko sa dalo na ohnivú púť, po nebi;
a hviezdičky chcely sa s ním prebehnúť, po nebi.
No slnko j im vravelo: bndte doma,
bo očička zlaté vám vypálim ja.
na púti svojej po nebi.
A hviezdičky k mesiačku milému ta. po noci,
si zašlý, prosiac mračien panovníka, po noci:
Daj putovať s tebou nám po nebi.
lesk milý tvoj očká nám nezhubí!
A on vzal jich, dietočky noci.

Nuž vítajte hviezdy i s mesiačkom, po noci,
vy tešíte, čo bydlí pod nebom, po noci.
Nuž poďte a svetielka nebeské
na samotnej zažnite na stezke
pútniku tichej po noci!

5.

Plášť

sv. Florenciusa.

Florencius svätý, biskup zbožný,
do Štrasburgu na koni sa nesie,
pokloniť sa Dagobertu kráíu.
Do predsiene v skvelom hrade prijdúc,
z nejž dvojisté do dvorany vedú
dvere, kde král s komonstvom ho čaká,
obzerá sa za stoličkou svätec,
za klincom, ba za háčkom len v okne,
by naň dáždom zmoklý plášť zavesil.
Ale darmo! hladké všade múry,
lavíc, stolcov ani v izbe není.
Hla, v tom dierkou obloka sa vlúdi
jasný sluka lúč, sťa oštep, súci
zavesiť naň dačo. Florencius:
„Dá-li Boh, nuž znesie!“ vraviac, na lúč
vešia plášť. V tom otvoria sa dvere
a vzdať úctu kráíu biskup vchádza.
Div divúci! ked sa neskôr vráti,
ešte z okna slnečný lúč trčí,
na ňom plášť vo vzduchu dosial visí,
a v myšlienkach svätých kráča zbožný
biskup mlčky z hradu dolu k mestu.
Toto zvesť o Florencia plášti,
a o lúči slnka, na ňomž visel. —
Leč uač táto detinská nám bájka?
Snád to klinec, k zaveseniu pravdy?
Ano, klinec, podobenstvo jasné,
o milosti božej skvelom lúči.
Ach, tá klincov nemá tu na zemi,
uepríhodné veci na ne vešať,
ach, tá veru trámov ani nemá,
ťarchy ktoré tlačia, na ne poklásť!

Ale kde z nej iskierka prekmitá.
tenký iba papršlek z jej svetla
s nebies výšin ku zemi sa spúšťa;
chyť ho, drž ho, jako oštep silný,
oštep boží, na nejž ty i s ťarchou,
ty i hriechov tvojich ťažkých čierny
plášť povesiť v dôvere sa môžte;
a moc Božia zjaví sa jak vždycky,
viera tvoja veselo tam utkvie!

XXXIY. Sigfríd August Mahlmann.
(1770—1826.)

Hviezdnatá noc.

skvost sa nebom leje
tisíc hviezd sa na nás smeje,
je to krásny, svätý sbor!
By ti riastlo srdce ďalej,
pozri od zeme sa malej
k večnej tejto sláve hor’!
Prečo zraky k zemi spúšťaš,
prečo na um si pripúšťaš,
čo

ti život

ztrpčnje?
Ten, čo veniec svetiel stvoril
za syna ťa svojho zvolil,
dávno teba miluje.

Z millionov svetov krásnych
a z tých pruhov svetlojasuých

zbudoval si Boh svoj trón;
nesčetné tie svety letia,
morá plameňov tie svieťa.
kam zasiahne zrakom On.
Všetky žehná láska jeho.
že len ani jediného
jeho zrak nezabúda;
vše čo všímmírom sa rojí.
tým sa povedomím kojí:
Sláva mu! Hallehija!

XXXV. Fridrik Holderlin.
(1770—1843.)

I.

Ruži.

ečne v svojom lone skrýva,

kvetín kráíovno hrdá !
ta a mňa tá veíká. snivá,
všeživiaca príroda.
Eužo! naša krása zhyne,
húra zroní mňa i ťa.
vecný klík však zas vývine
skoro v nové kvety sa.

2. Pochvala ludská.
Niet-li hruď mi svätá, odkedy íúbim? Niet
plnšia piesni milých? Zač ste ma viac ctili,
ked viac pýchy a šprýmov,
slov som viac, no činov mieň mal?
Množstvu íirbi sa len, v trh čo sa súcim zdá,
rab mohútnemu česť vdačne a úctu vzdá;
v božstvo viera sa nájde
v tom len, sám čo i božským je.

3. Nemcom.
Smiech netropte z detí, s ostrohy-Iiž, s bičom
sivku na drevenom víťazy byť chcejú.
Vecí vy Nemci, vy tiež ste
bezčinní, vela.nysliací.
Neb, jak z mrákavy blesk, snád činy lietajú
z myšlienok ? lebo snád knižky oživnú už ?

Tak, bratia, ta ma berte,
trest nech stíha to rúhanie!

4. Sokrates a Alkibiades.
ZaČ

to holdovauie, Sokrate vzácny môj,

len vždy mládku tomu? Nič-li nevieš väčšie?

Zač požiera vše s láskou
zrak tvoj tak, sťa na božstvo raň?

Najhlbší veleuni íúbi život najviac,
cnosť pozná vysokú, ktož sveta zkúmal beli.
ach, a kráse klonia sa
často práve vedomej len!

5. Predtým a teraz.
Za mladších dôb veselým
večer sne smutným; včuí,
začínam s žialom deň
však svätý, veselý

som ráno bol
sošedivší už,
svoj, súmrak
mi býva.

6. Hyperionova pieseň osudu.
Tam hore v svetle kráčate
po mäkkej pôde, Géniovia blahí!
Ligotué božské vzduchy
lahko vás tknú,
sťa umelkyne prsty
struny posvätné.
Bezosúduo nebešťania,
nemluvňa sťa spiace, dýšu;
cudno vo skromnom
skrytý púčku

kvitne večne
jích duch.
oči však blahé
zierajú v kíudnej
čistote večnej.
Nám pak nložeuo
na žiadnom nezpočinúť
si mieste; India biedni
hynú a padajú
slepo od jednej
hodiny k druhej,
sťa voda so skál
na skaly shodená
od rokov v neistotu.

XXXVI. Fridrik Hardenberg-Novalis.
(1772—1829.)

I. V

trudnej chvíli.

žalostných kecľ. trudných dobách
naše srdce takmer klesá,
po prestátych ked chorobách
duše našej úzkosť jme sa;
ked vidíme našich milých

jak jich

bôl a

starosť tlačí,

nádejí ked ušľachtilých
obzor stále nám sa mračí:
sklania Boh sa k umdlenému,
Jeho láska všetko hojí,
a pred žiadavším si k Nemu
Jeho andel tešiac stoji,

odníma nm strastí jánno,
šeptá tisíc útech blahých.
že sa nemodlíme darmo
ni za pokoj našich drahých.

2. Z „pobožných piesni“.
1.

bez Teba by bol som býval?
A čo bych nebol bez Teba? .
Len v starostách a strachu sníval
a svetom blúdil pre seba.
Nič neviem, čo bych hĺbil iste,
č’o

budúcnosť rúškou zastrená,
a ked sa zmraôí nehe čisté,
kde našiel bych potešenia?
Samotne hynúc v láske, túhe,
by deň sa nocou vždy mi zdal,
po vábnej pachtiac žitia dúhe,
by divou dráhou som ; a bral.
Len nepokoj bych našiel v hluku
a beznádejný doma žial,
a ktoby v nebi vernú ruku,
kto na zemi rád nostrádal?

Ked Kristus sa mi zjavil milý
a ja rád prijal zvesť novú,
hued mocné lúče rozptýlili
tmy noci v priepasť bezduovú.

Skrz Neho som sa stal človekom,
už iný sa mi vidí svet.
juh hojuý v severe ďalekom
najkrajší rozvíja svoj kvet.
Môj celý život vzdávam Pánu;

svet celý dýcha lásku, kíud,
bo on má liek pre každú ranu
a volne dvíhať sinie sa hruď.
Za všetky mnohé dary tieto
som jeho dieťa pokorné,
že s nami mešká, isté je to,
keď dva len pohromade sme.
choďte von na všetky dráhy
a povolajte blúďacích.
nech získať jích sú vaše snahy,
O

a vriadiť medzi veriacich!
Nám brány neba voíné stoja
bo viera bystrí v diaiku zrak.
čo s nami vo viere sa spoja
tiež ztratia temný duše mrak.
2.

Jestli mám len Pána.
On mi štítom je;
ak môj duch do hrobu rána
na Neho nezabudne,
neznám nič o žiale,
cítim zbožnosť, lásku, radosť stále.

Jestli mám len Pána,
všetko zanechám.
idem, kade uehystaná
Ním ma cesta vede priam;

nechám iných v tichu
chodiť dráhu hladkú, plnú, lichú.

Jestli mám len Pána,
sladký sen je môj,
potecha mi nevídaná
Jeho lásky bude zdroj;
moc jej ticho tiahne,
ale vše preniká a dosiahne.

Jestli mám len Pána,
mám i celý svet;
blažený som, jestli Panna
uzreť dá mi neha kvet,
doňhož zadívaný,
nemá pre mňa strachu svet už planý.

Jestli mám len Pána,
mám i pravú vlasť
v nejž do dedictva mi daná
všetkakoívek večná slasť;
zmizlých vrstovníkov
nájdem v shore Jeho ueenníhov.
3.

Ked všetci zrušia vernosť,
ja verným zostanem,
by nevraveli: vdačuosť
že ztrafcila už zem.
Za mňa si trpel zlosťou
až k smrti hrôzu múk,
za to srdce s radosťou
do Tvojich vzdávam rúk.

Jak často plačem, rany
žes toíké podstúpil,
a mnohý nezná ani
že si ho vykúpil;
milosťou preniknutý
si žiadal za nás mreť,
a už si zabudnutý:

pamäti nemá svet.
Ty v láske nedostihlý
každému pomôcť znáš,
a keby všetci zmizli,
Ty verným zostávaš;
no najvernejšia predsa
vždy láska zvíťazí,
ked zbúri celý svet sa,
ju nikdy nezrazí.
uznaj moje city
a neopúšťaj mňa,
vo T vej, Pane večitý!
mi ríši popraj dňa !
Raz preds’ i moji bratia,
pohnutí milosťou,
sa k Tvojej službe vráťa
a zplanú zbožnosťou!
O

XXXVII. Henrik Josef von Collin.
(1772—1811.)
V

Král Max na Martinskej stráni v Tyrolsku, r. 1493.

a hor’, ta hor’!
Do výšky skôr!

Kde íahký j e vzduch a čistá dňa hviezda,
kde kamzíci skáču a orlice hniezda;
kam nevniká íudstva už víreuie.
a podomnou v hĺbke dun hromu znie:
to miesto, kde dôstojne majestát
nad nízkosťou zajme trón jedenkrát! —
Po hlavách skál
len dial! len diaÍ!
Tam píska mi kamzík i — už cválaš vpred ?
Nadskočí ti lovec a má ťa hued!

Bár v pukline
mi smrť kyne:
len cez ňu, ta cez ňu! skok lovca pochváli!
Kto spraví ho za mnou? Tak skáču len králi!
Hej veselo, kamzíku, vopred sa maj
na kosorec vrchu, na priepasti kraj :
ja pomocou želiez si vynútim pŕť,
a dohoniac teha ti pripravím smrť.
Včul smelo hen

krík chopím ten,
a pustí-li halúzka zrádna snád,
nuž zamedzia skaliny ďalší pád!“
Nedrží krík
a panovník
ta do hĺbky padá dve siahy celé:
no predsa mu zbúšilo srdce smelé!
Von z ostatních trčí tam hŕbka skál, —
to nazýva šťastím on, — BohužiaÍ!
Od pádu sa kníše, no zdrží sa
a zostane stáť, ale zdesí sa:
ztiad cesty niet,
len orlí vzlet! Bo pod ním tu martinská stráň sa pne,
najstrmšia to v celučkej krajine!

Zrak upraví
v hrob mlhavý
a zvedá ho k nebeským oblakom hore,
a rozhladí vôkol sa po priestore:
tu k skoku niet miesta ni na piaď, ver!
a k slezeuiu v stráni niet jediný ker!
Hned za ním však vypína diera sa priam
vo skaliskách tvrdých, sťa najvyšší chrám!
V tú hluchú dial
včuí volá kráí;

„Ej, kdeže ma zvábil ten kamzičí svet? —
Ztiad nevedie cesta už k žijúcim zpät!“

Tak chcel to, hla!
a včuí to má.
Kde ľahký tak vzduch a čistá dňa hviezda,
kde kamzíci skáču a orlice hniezda.
kam nevniká ľudstva už vírenie
a pod ním tam v hĺbke dun hromu znie:
tam stojí včuí kráľovský majestát,
len nie k slasti vznesený tentokrát!
Syn žiaľu on,

a vzdušný trón
mu úžasnú zjavuje samotu,
a chvejúc sa najnižším vidí sa tu. —
U päty skál

pasáčik stál,
ten zbadal, ked hore ku stráni sa díva,
že čosi tam hýbe sa, chodí a kýva.
„Hej, toho tam zdržuje iste das?
To človek! Kto znesie ho ztadiaí zas?
Tak zvolá a kynie na súdruhov z nív.
by zistili čudný tiež oni ten div.
„Bud Pán Boh s ním!“
znie ľudom tým:
„no strašlivo zakončí života púť,
ten od hladu musí tam zahynúť!“
Na koňoch z hôr
včuí lovcov sbor
sa dolinou uberá v ľahkej zbroji,
kde hŕba už ľudí sa zvedavých rojí,

pýta sa pasáka, najblíž čo stál:
„Či nejazdil tadeto jasný kráľ?
Za zverou sa pustil do vysokých hôľ,
a

a odtedy bez stopy zanikol.“

A pasák zre
u výš, a die
sa chvejúc ku zbrojnošom na koňoch:
„Nuž teda je tamto! Pomôž mu Boh!“
Muž pozre ta
a zdesí sa.

Hued hlásaciu trúbu si k ustám pritlačí
a kričí, čo íadské len hrdlo ustačí:
„Ak. královská Jasnosť, ste skutočne tam,
na znak toho shodte kus kameňa nám!“
A do predu tisne sa tisíc hláv,
a umlkne od razu hlučný dav. — —
V tom s vysoká
znak letí, hía!
a padá na bydlisko hájnika
u päty, a praštiac krov preniká.
Už krik a lom
po kraji tom
sa na mííu rozlieha toíkých Íudí.
a ozvenu v okolí všade budí.

Ten šum íudu doslyší sám i kráí,
jenž všetkej sa v pomoc už nádeje vzdal.
On napína zrak, on bystrí svoj sluch:
„Co víri tam dole? čo značí ten ruch?“
Načúva, dlie,
tam dole vre —
tak čaká bez kvílby a výhíadov
do poludnia kráí toíkých národov.
No slnka páí

na spúste skál
s tak mohútnym účinkom pripeká,
že umoriť musí to človeka.

poíovky i tak zmorený
a hladom a smädom strašným trápený;
či div to, keď na mysli upadá
a veliká slabosť ním zavláda?
Len jedno rád
Od obťažnej

by iste znať :
či, mdlobe kým upadne do moci,
od Íudí smie úfať kus pomoci?

I hned rada
mu napadá:
na pergament olôvkom uačrtá
otázku na Ind, rýchlo omotá

ju stužtičkou zlatou

mramora kus
a spustí to v dolinu na pokus ;
keď dopadá k zemi, napína sluch:
no odpoved žiadnu mu nenesie vzduch.
Ľud nadmieru
má ho rád veru:
nuž nechce byt z národa v skutku nik
tej prestrašnej smrti mu zvestovník.
o

Preťažko kráí
zvesť tú čakal ;
tak tretí i štvrtý doľ kameu zas hodí,
no vše sa mu s odvetou jednako vodí.
Až ked sa i sluce ku západu má,
pán, vzdychajúc, v duchu sa tak zadumá :
„Ked bola by pomoc, bych dávno to znal,
čas tu. by som k smrti sa pripravoval!“
Duch vznesie sa
u nebesia,
a svätá mu milosť tak srdce rozhára,
že pre všetko pozemské hned sa zatvára,
len túži tam
ku výšinám!

Zas vyníme k písaniu pergament druhý
a píše naň mnoho. — Že nemá už stuhy,
nuž reťazou zlatou tie poviaže listy;
nač zlaté mu rúno ? Veď smrti je istý!
Zo vzdušného hrobu na neschodnej hole
zvesť ostatniu zahodí k žijúcim dole.
Nesmierny žiaí
sa v každom znal,
ked plačúci hlasač list rozbalil
a plačúcim obsah už odhalil.

Tak hlásač die ;
„List králov znie
Bud vdaka ti. Tyrol. za všetku lásku,
čo vernou sa javila v každom sväzku.
Že Boha som zpupne chcel pokúšať,
mám strašlivou smrťou tu zasvé vziat.
Od ludí viac pomoci nečakám;
staň vôía sa Božia ! jej vdačne sa vzdám!
Hriech oželím
snád trápením,
no móžte ma ešte raz potešiť,
vdak ostatní vrelý si zaslúžiť.
V tú hodinu
do Zirlenu

pre sviatosť nech uteká posol skorý,
za ňouž túhou velikou duša mi horí.
A ked potom k rieke sa priblíži kňaz,
nuž dajte mi znamenie, vystreliac raz,
a ked sa už započne žehnanie,
bud druhý mi výstrel zas znamenie.
I to prosím ;
v modlitbe s ním
sa spojte, by dostatok mal som síl,
ked najťažšia počne mi z všetkých ch víl!“

Chlap odletí,
a v

zapätí

kňaz s potechou nebeskou ponáhía sa, —
už pri rieke stojí, a výstrel to hlása.
Král pozre sa dole a démantov svit
mu javí, kde kňaz môže s raonštrancou byť.
Pred Bohom svýra padá na kolená,
mu klania sa duša tiež rozbolená.
Duch zápasí.
no zvíťazí, —
už nesú ho zbožnosti bezputé krýdla,

kde prýšťa sa najsvätšej milosti žriedla.
Z

úst vyprahlých

znie vrúcny vzdych ;
„O všemocný Otče, ty Boh uezplodený,
o láskavý Synu, Boh z lásky zr-dený,
a Duchu tiež Svätý, Boh jednaký s tými
a tvoriaci jedno len Božstvo i s nimi,
o tajomstvo, smyslom čo poznať nedá sa,
lež milosti jehož svet široký hlása:
popraj včui mne,
by ch pokojne
s tým rozkošným svetom sa rozžehual,
čo radostí toiko mi schystať znal.
No mannou tvou

bych pred smrťou
ja nehodný posilnit vi ími si prial!
O smilujúc shliadni na môj sa žiaí,
vstúp s milosťou svojou do príbytku môjho,
a pripoj ma k zvoleným královstva Tvojho,
čo cnosťou a láskou tak božskou sa skveli,
že v raji už s Tebou sa radovať smeli.
Znám nehodnosť
ja svoju dosť,

lež povedz len slovíčko jediné
a srdce mi hned bude uzdravené!“

Tak chvíľu, ach
dlie v modlitbách,

ked druhý už výstrel mu znamenie dáva,
že požehnanie včuí ho už očakáva.
I vrhá sa na tvár kráí na skalnej stráni,
až ruky i kolená v páde si raní,
a poľovník hlásacej na trúbe
mu predrieka modlitby kňazove:
„Požehnanie
nech ovane
Ta Otca, i Syna i Ducha Svätého,
nimž prislúcha chvála, česť sveta celého!“
V tej hodine
po doline
ľud všetok strach úmrtný s kráľom svým sdieía,
a kľačiac zaň modlitby k nebesiam siela.
1 pohne to
kráľom, bo modliacich hluk

mu doráža k uchu, sťa vzdialený zvuk.
On modlitbe vrúcej sa tiež oddá
a prosí za blahobyt národa!
Už vychodí
hen v úzadí
i mesiac a vznáša sa v nebeskom mori,
kde nesčetné množstvo hviezd jasavých horí.
Lež neba jas

prebúdza zas
u mocnára túžbu po nebeskej vlasti,
a pred okom miznú mu telesné strasti.
Kde andelov harfy od stvorenia znejú
a „Svätý!“ preblažení vo sbore pejú,
kde koniec je chtiačom a prestáva blud
kde večnoj len lásky a svetla je prúd:

leu ta. len

ta

si prísť žiada
a pozdvihnúc ruky k Hospodina,

tak čaká už ostatnin hodinu.
ked spanilý
mu v tej chvíli.
sťa blesk ho oslniac, sa sedliačik zjaví
a milostné znejúcim hlasom mu vraví:
„Pred smrťou dnes môžete uniknúť,
lež podteže rýchlo, bo dlhá nám púť!“
Král íaká pred týmto sa zjavením
a neverí sluchu i zrakom svým:
bo hladiac dial
ho strach pojal,
žiar podivná šuhaja odieva,
jak podobnej na zemi nebýva.
Max chytro sa

však zpamätá
a pýta sa chlapca: „Kto si ty? Rci!“
„„Som posol, ti vyslaný k pomoci!““
„Kto zjavil ti cestu na neschodnú stráň ?“
„„Vrch poznám ja dobre i chodníky naň.““
„Snád sám neba Pán mi ťa k pomoci dal ?“
„„O íútosti tvojej zvesť istotne mal.““
A zvrtne v bok
do pukliny krok,
a kráča ňou popredu do hĺbky smelo,
kde pátravé predtým nič oko uezrelo.

Král ohnutý
sa tiež vnúti
do otvoru a hla! svieťac sedliača
po uzuukých roklinách do hĺbky kráča,

kde jasavo na stenách skvejú sa rudy
a po kútoch kryjú sa horské obludy,
od sklepeuí odráža krokov sa zvuk
a z daleka

ručaja zavzuieva hluk:

na míle vpred
jini treba speť;
na kráía sa ešte raz vodca obhliada. —
a pochodeň zhasne. — Kráí ŕukama hiadá
si cestu sám
do predu priam;
v tom vidí. že nad ním už hviezdičky svieta, —
i hladá a nenájde vodiace dieťa.
Strach júna ho zas. On sa nemýlil.
To iste ho andel sem sprevadil!
Už poznáva zirlenský známy kraj
a slyší šum národa naozaj.

Leu zvoína dial
ísť môže kráí.
bo mnohýkrát musí si oddýchnuť,
kým strieborný dostihne rieky prúd.
A z daleka

zre starčeka
tam kňaza neúnavne s mouštraucou stáť.
a v pochodní svetle ju velebne pláť;
a vidí na kolenách íudu tam vela.
jak k nebesiam prosby zaň vrelé posiela.
I zvlhne mu zrak a srdce mu zbúši
a tisíc citov mu zavláda v duši;
stúpäc do kola
hlasne zavolá;
Pochválte že Pána a jeho moc!
On poslal mi andela na pomoc!“

XXXIII. Fridrik Schlegel.
(1772—1829)
Utopený zámok.

Andernachu meste
hlboké pleso znám
hlbšieho snáď není
na celom svete priam.
Uprostred na sihoti

raz krásny zámok stál,
ten s velkou kviíbou zkazu
vo vlnách plesa vzal.

Pre bezdnň hĺbku žiadon
nechodí po ňom čln,
čo živé sa v ňom zjaví
pohltí spústa vln.

Dva pútnici raz cestou
pri plese sa berú,
i dohoní jich tretí
za šera k večera.
„Oi znáte zvesť,
hrad v plese

jak zhynul

zázračný?
Do smrti bol bych za to
vám v duši povdačný.
Už mnohé kraje krížom
som dosial pochodil,
bych slyšiac veci divné
jich v pamäť uložil.“
A mladší z oboch vdačne
mu dáva vývod hned.
Len vraví: „Toíko poviem.
čo o tom báji svet.
V ritýrskych časoch dávnych
hrad v kvete svojom stál,

pán jeho bol však smutný,
žial v sebe ukrýval.
„No prečo toíko trpel,
vo svete nezná nik,
či v hriechoch predkov zkaza

tá strašný vzala vznik,

a či suád vlastné viny
ho strhly v hlbinu,

zkiad nik mu nevie pomôcť
nad tmavú hladinu.“

Tak o príšernom mieste
ten mladší hovoril.
I dakuje mu cudzí,
sťa by to uveril.

No

starší na to:

„

Nieže!

zle slyšal zvesť si tú;
nad druhým nikdy nesúd,
mzdu každý vezme svú.
,.To pravda, dole vládnu
od dávna duchovia,
no kto je zbožný, čestný,
j im pod moc nepadá.
Ten ritýr hol pán statný
a dobrý, prívetuý.
moc piesni starých chváli
rod jeho šlachetuý.
,.Len že mu dušu plní
tak nevýslovný žial,
po samotnosti túži,
sa všetkej slasti vzdal.
Len žalostiace piesne
chce na hudúce čuť,
len týchto zvuky chladia
mu ubolenú hrúd.
,.Tie vody pravda šumia
si nóty žalostné,
a opustený býva
kto v nich si hoví v sne.

Bo všetko, čo minulo.
zrak vábi ligotom,
a v speve zpäf sa vracia
lkajúci svet potom.

Hued prítomnosť nám mizne
budúcnosť sa zjaví.
a čo len íudstvo viaže
s tým prúdom odplaví.

Na vlnách strasti komu
sa oko osvieti,
ten väzby sveta toho

vždy lahko preletí.

„Tak nmiem, že zo závisti
duchovia slavného
dôb všetkých pevca vtiahli
do hrobu mokrého.
Ved známe, všetko krásne
že kazí smrti hnev,
i miznú tóny jasné
a zmlknút musí spev.
„No v budúcnosť kto hladí
a pozná minulosť,
ten v nehe nádej skladá,
na času nedbá zlosť:
a keby ináč smýšíal,
ho zemskosť pokorí;
tá vie ho iste zlákať,
kde smrť ho umorí.“

Tak vstúpa všetci traja
včuí hlbšie do lesa;
jak by jim vdačnosť zjavil,
dovtípi cudzí sa.
„Ak piesne radi máte
chcem sa vám zavdačiť,
a divným svojim darom
vás trochu potešiť.“
Zo všetkých strán to začne

hned čuduokrásne zneť;
raz vidí sa to z dialky
raz s neba výše pet.

Jak morské hučia vluy.
tak šumí hudba tá, —
no chvííou slasť jich pluí

a strach zas uchváta.
I cudzi pútnik zmiznul,
lež obrovský sa tvar
nad plesom tuším vznáša.
sťa jemnej zory žiar;
a zdá sa j im, že vlny
za ním sa dvíhajú, —
a do duše sa zchvejúc
preč odtiaí spiechajú.

XXXIX. Ján Ladislav Pyrker,
(1772—1845.)
Z

básne; „Perly minulosti svätej.“
Eleázar.

Oddanosť.
zahrady svej hlbokom tam lone, vo chládku šumiacej
palmy sedel starčok, Eleázar a smial sa: bo rozkoš
vzbúdzalo miesto v ňom knihy, práve teraz čo prečítal.
Miesto to písalo však: „„Abram synu brvna obetné
niesť dal a sluhom svým dole dočkať chvílu prikázal.
Stúpal u výš uapotom. v ruke sám si nesúc meč i uhlie.
Nasledoval ho Izák. za obeť zvolený, podo ťarchou
trápne idúc. Tak dial spolu kráčali mlčky a kíudno.
tom zavolá zrazu syn: „Môj otče!“ atennato: „Slúcham!“
Die zas Izák: „Drevo len tu vidím a oheň. — ale nič viac
zápalnú na obeť, no to kdež tu nabudneme, otče!“
Abram, plač udusiac, s ťažkým odvráva mu srdcom:
„Mlč synu môj, bo obeť potrebnú Pán zadováži!“
Vzad sa neobzrúc viac spolu spiechali k výške Moríah.““—

\

„Andelská nevinosť!“ povedá starček „patrnýs’ ty
Spáscu obraz! Šťastní, ba čo tliem, blažení to India sú,
jenž zvolení k trpeniu, jasnými so zrakmi mu k vôli
tímových po drabách sa berú k blaženosti nebeskej!"
Sám netušil, že i naň čakajú muky strašnobolastné,
on že je tiež zvolený, aby rovno za pravdu krvácal
Božstvu milú, za svätú praotcov vieru, i zákon.
Ej, surovej chasy húf sa priblížil a lomcuje silne
hnetT do dverí domu, v ňomž stareček samotne si býval.
VÍúdne odomknul j im, toto ustrnulým ticho reknúc :
„Čož tu vidím, zbrane britké, tváre hroziace vojákov?
Lež čo híadáte mojej vo chýžke, u starca slabého ?
Ten, čo lapáte, tu niet; váš krok ste pomýlili iste.“
Však čaty vodca mu die: „Teba priam, Eleázar, hladáme •
Kráí Antiochus, pán a vladár nad pol sveta krajmi,
tvoj spolu kráí, za tebou vysiela nás, žeby pred trón
spútnaného ťa hned, pred súd íudu tam sme uviedli.
Jak sa ti tam povodí, čo čaká teba, Zevs jediný to
vie, s vekovládnuvším osudom; lebo nám je to tajné!“
Usmejúc Eleázar sa die: „Jak, máš-li v putách mňa
Antiochovmu ku trónu a pred sbor obce priviesť snád ?
Starca slabého v putách? Ja ta pôjdem i tak, saraovoíne!“
Hned ho títo na trh odviedli, sediac Autioch kde,
syrský kráí, na kresle zlatom, íudstvom nepočetným
ozbrojeným vojskom tiež obdobený, toť olympským
bôžkom obietky klásť rozkázal a ikrami slávne
jich tuto ctil; lebo prvším v rýchlom jazde o závod,
tým, zahodiť čo terč najlepšie v dialku doviedli,
šípom vystreleným uajblíž čo do ciela zasiahli,
päsťmi iných znali zbiť, lebo predbehnúť druha vládli:
odmennú cenu sám z ruky štedrej hojne podával.
V tom počnúc zavolal: „Moje národy, toť nehynúcim
všetci sa kloňte bohom ; oltár judského Jehóvy
večne mi zničte včuí; kto však by ho ctil na budúce,
kliaty bud a mukám smrti nesmiernym tu prepadni!“

Hrôza celý jala íud zvolený, keď v meste sa príkaz
oznamoval strašný. Mučenia sa bojac, lebo hrozných
trestov, už uejedon modlám obecá a pravého
zaprúc Hospodina, vlastnieho sa národu metlou
stal krutou, j ako Jáson, po sláve lakotue bažiaci
muž, za peniaz hriešný odo kráía nedávno si kúpil
kuazstvo. to najvyššie, — a hía odrezauec bohaprázdny
vzteklo napáda vlasť i dedičnú vieru praotcov.
Dávno nenávidel on Eleázara tajno. jehožto
jasná cnost duše noc veru Jaseňovej mnoho tmavšou,
podlosť smýšíauia jeho objavuje mnoho väčšou;
býva to, ach všade zlý človek dobrému nežičným!
Pomstou lozkatený, día práva že kňaz Eleázar
kuazstva nedôstojným ho Najvyššieho vyhlásil,
naň naluhal Jáson pred kráíom; „vládu že karhá
kráíovskú, pohrdá vraj kráíom tiež, lebo Syrčan
súc, mravy hellenské všade v Izraéli uvádza!“
Medzi davom hlučným íudu hemživšieho sa vôkol
zbrojnoši starca vedú, a zo všetkých strán jemu množstvo
v úcte vyhýba a lká, los rozvažujúc nepochybný
vzácneho starca, jemuž nik v Israéli podobný.
Jáson, u trónu stojác na stupňoch, smial sa radosťou
pekla, demónskou Isťou: v duši odpúšťal mu trpiaci.
Odvracajúc tvár, vztek aby ukryl rozkateného
srdca, o kreslo lokeť podopierajúc zlatoskvúce,
Antiochos sedel na tróne. Kynúc rodozrádcu
Jásonu rozkazoval: „Nech hneď tu obeť nese zjavne
Zevsovi, pánu nebies i pozemských otcu a vládcu,
národa pred tvárou; pokorí-li sa, sláyu-li uzná
neskonalých bohov, dnes odpustím jemu ešte.
Lež ueposlúchne-li nás a našej vzdorovať bude vôli,
škripcom kat ho prinúť, — vo mukách dušu pusťbohovzdornú!“
Hneď vyviedli ho v boj na život na smrť, reka Pána.
Naproti prestolu tam na siedmi vyvýšeno stupňoch
stála Olympčanová z kameňov tesaná socha. Stĺpy
mramorové nad ňou klenutú povznášaly kuplu.

Níž pri modly nohách z okrúhlej obetnice dýmal
zápalný k zemi kúr; po celom trhu tiahla sa vôňa.
Kol cela s pozlátenou stuhou a vo obleku skvostnom
kňazia stáli v okol, čo obetnú spievali hymnu.
Ejhía, svätý stareček s velebou včuí úctu veliacou
všem na podiv kráčal po stupňoch chrámku do výšky;
vyslal zrak plamený, obráťac zpäť sa. na množstvo
ustrnulé; slzy však mu vrelé vynútila sústrasť
jenž po plápolavých sa vyprúdac rýchlo po lícach
preš prsa v lesknavých. perlistých Haly sa kvapkách.
Lež nenadáte vo stĺp zmenený zastál; jeho perný
otvorené sa trasú; oko hasne a hued zase svitne,
tak, sťa mesiac, ked žiar jeho mrak skryje rýchlo letiaci
Yčuí kolo úst utkvel jemu úsmev jasnonebeský:
v oblohu modrú zrel, — toto zástupu índstva sa zdálo
lež milosrdný Boh mu nebešťana k úteche vyslal.
Rýchle na zem Uriel na zlatých sa spúšťaja krýdlach
k starčeku pristúpil. Dve skvostné čiaše mu niesol;
usmial víúdne sa naň, ligotom tvár jása sa rajským;
počnúc však kmeťu die: „Eleázare. už meru dvakrát
prešlo rokov i desať ti. a zbýva desať k hrobu ešte!
Vidz tu v íavej ruke moc, ti predĺžiť tento pozemský
ešte día vôle život; v ruke tejto pravej ale zpatri
náhlu a trapnú smrť, lež íudstva budúceho množstvám
spásu a iítechu vždy skytujúcu. Čož z toho žiadaš?“
Silno sa nahuul kmeť, ba triasol a chvel sa a túžil
neskonalého žitia blaženom po okamžiku tomto.
Málo život si ceniac ztupený, muky málo si vážac.
lež nado všetko držiac smrť vzácnu v milosti Jehovy.
rýchlo za andelovou pravicou siahuúc bere čiašu.
k perue pritíska ju už, no predivnú hned silu cíti.
boj by doválôiť znal, spanilú tú dráhu by zkončil
tiež vydobyl si veniec neuvädlej víťazoslávy.
Ándel v tom privinul v skvelej Eleázara žiare
s povznesenými vetiac jemu zrakmi: ..Ved neopustím
v chvíli ťa zápasu; dám ti smelosti a smrť ti ulahčím! •

Tak volajúc zmiznul v rýchlosti vo priestore vyššom.

Jáson včul prichodí a mocou klade v ústa mu jiedia
kus, čo nečistým vždy bolo v zákona smysle, i die mu;
„K úcte bohom mocným to užij; len tak ťa ochránim!“
Však Eleázar vzal za rukáv a s výšky ho svrhnul.
Ked v hneve strašnom klial a sa nesmiernej v zlobe hádzal
k starčeku stúpil tiež Nikánor, vojvoda syrský,
jenž Eleázara driev na královskom dvore poznal;
na stranu s ním poidúc mu v úzkosťach dohováral:
„Starče milý, pripomeň sebe čas. ked niekdy u krála
Antiócha, jehož svet veíkým zval, sme sa sišli.
kráí teba však vždy ctil, j ako národa júdskeho posla.
Dôb blažených pripomeň, ktoré usmialy sa nám tam
v obchode dôvernom, ked tvoj čo priatel u krála
práva národa som judského mužne zastával,
bránil a z pút vymanil ho a nátlaku neskonalého,
z necty a rabstva tiež všezáhublivého vyprostil:
pomui že starče a svoj zachovaj si život, drahocenný
národu tvojmu i nám, — ba drahý tiež králu samému.
Vidz jedinú tuto k ochrane cestu! Jaké ti dopúšťa
zákon užívať, daj mäsa kus doniesť si po vôli.
len tu užij ho Jhned pred božstvom; — zdánlivo čiň tak,
však ja svedecto vydám, že si v skutku zo žertvy požíval.
Ochránim ti život, získav ti milosť prv u krála.
Čuj mňa! Vidz, jako pot v žeravýchtečeztváremiprúdoch!
Viem to, že zákona vždy zdedeného sa prísne pridŕžaš
preds : ale osvobodiť teba chcem od útrap a múk včuí!
Šetri ctenú hlavu už, maj sám so sebou veru sústrasť,
ak miluješ svoj Ind, tiež priatela nezmeneného !“
Tak hovoril hnutý, tok slz sa ronil mu po lícach.
Však Eleázar vzav ruku vojvodovú. ho zaviedol
k miestu, na ňomž dneska jemu postáť Boh jeho poprial;
pristúpil k soche Zevsa Olympčana; stál a uvážac
včuí vznešenosť rodu priam, tak i prednosť zvláštnu.
čo kmetský

už mu dodával vek, tak šedín svých ozdobu vzácnu,
tiež minulé žitia cnostného letá v um uvádzal
k úteche svej, a dodav sebe mysli, verejne sa ozval:

„Slyš Israélu a vidz, uevčasná vysvobodiť múa
od smrti sústrasť mnie; z nezakázaného požiť vraj
mám tak zdánlivo len, to život mi poisťuje dlhší.
Mám byť pokrytcom? nčiteí íudu, kmeť Eleázar
má si deväťdesiat ročný biednych v svete tomto
pár liet touto cenou ohavnou kúpiť a podlou?
Takto faleš hnusnú mám kázať mládeži útlej ?
Zlým pretvárkam a Isti klamavej, snád tiež pohŕdavkám
s pravdou mal by učiť potomstvo príklad ohavný
môj, aby kliatba zlorečná mňa v hrobe ešte zasiahla?
Nie! ja volím radnej smrť od padavej s hora balty!
Aj keby vôní som ušiel katu ukrutnému, tešiac sa
z pokrytstvom žitia nadobudnutého: čo chosna
bych z toho mal ? Zhola nič! lebo hriešnik ja opovážny
bych neminul veru tam. ni tuná božského sa trestu.
Dajte mi smrť! ticho uplynulého žitia mi nekaíte
sklon, nekazte mi raj čistého a bez viny srdca,
včuí mňa nenúťte k tej ducha mrtviacej zbabelosti!
Príklad chcem juuošom skytnúť. žeby zavše sa štíťac
pomsty Božej, hrozieb smrtuého sa zvauca nebáli,
jeužto zúri a hrozí dnes a zajtra uiieha nemý v hrob, —
dráhu by kráčali tiež. po ktorej ja pred nimi šiel som :
v smrti hrdinskej len radostne za zákony otcov,
vlasť za drahú a za vieru dedičnú krv svoju liali!“
Zkoučil a rýchle sišiel, odhodlan k poprave kráčať.
S úsmeškom pozeral Jásou na Nikánora vodcu,
jeuž ho obrániť chcel. Útrpnosť vodcova však sa
už prevrhla na zášť a slutovuosť už v krvežížeň.
Myslel Syrčan ozaj, že sa nábožný jemu starčok
rúha. I hneď, čo velí. sa krála svojho dotázal:
ten v duši rozvlueuej muky trapné dávno vymýšlal,
včuí ale vzteklo volal: „Rozlámte mu kosti, zlolajcu!“
Hued ho ku temnej von od chrámu bráne vyviedli
popred mesto; za ním Ind rozplakaný sa nbieral.
Mlčky híadel Eleázar v zem na púti pokouuej.
Zrak mu planul, vyšším sa mu líca zapálilý ohňom ;
Hospodinov ho posol predchádzal. Starca milého

lásku javiaci zrak jeho kriesi a síl mu dodáva,
kým ruka v cestu metá ruže vnadné, vône nebeskej.
Pred mestom kati vôuí Eleázara v prach zeme. vrhli,
údy mu roztiahnuc, prúty lámali j ich železnými.
Dôvery však plný k Bohu on v tej chvíli zakríknul:
„Tam ueui útrap viac! Všemohúci, silni slabého
starca! Ty vieš, neverou nechcel som spásu si získať,
podlosť nezvede mňa, preto radnej smrť vyvolil som.
Úzke mi väzby popusť tela už, duši daj k letu krýdla.
Dobrotivý, nech zpäť sa ku Tvorcovi svojmu navráti!“
Sluha Boží sklonil sa ku starčeku v tom mučenému,
naň trasavá z oka hneď sa vyprýštila súcitu kvapka,
v nejžto sa nadhviezduej zasvietila útechy známka;
líca mu ochládzal horúčosť rozhoreného.
jerano ovievajúc zlatým ho krýdlom, vodýchnuc
dôveru k Pánu v nej, a do srdca uzmoreuého.
Jak s hole v rána dobách mhla kúdelavá sa vynáša
k oblohe hor', no užuž len vyššie túži sa vypnúť
k modrej báni nebies, strmivé ale skál ju kosorce
ešte držia, päta jej na hrebienci uviazania útla;
tak jeho duch lúčac zpoueuáhla sa od tela tíško
vzlietol a srdce porád slabšie, slabšie jeho tĺklo,
zachvelo trošku sa len, postálo a — zastalo navždy.
Včul sa nebeský druh mu na hrúd blaženú vrele vrhnul;
vtisnul bozk mu duší, sťaby závdavok neba slastí
ústa na mrtvé. Tak tuto v objeme stáli si sladkom,
kým nevzniesli u výš z pošmúruych nív sa pozemských.
Svlek jeho smrteíný íud očistil v bystrine horskej
od krve, od prachu hned; plačúc ho ku ceste zaniesol,
v ohradenom hrobe tam uložil j ich k spánku tichému.

XL. Ludevít Pavel Tieck.
(1773—1853.)

I.

Zbožnosť.

ečernia kecľ žiara hory

na rozlúčku bozkáva,
v nádhernom ked svetle zory
rannej škovran spieváva,
duša moja pripojuje
v prírody sa jasania,
echo tóny opakuje:
vše sa Pánu uklania.
Morské vlny jasne znejú
ozýva sa les i sad;
no, keď všetky tvory pejú
máme my len mlčať snád?

2. Jasennia pieseň.
Do poía vtáčik odletel
a jasno v žiari sinka pel

hlasom sladkým, dojatým:
ade! už dneska odletím.
Hued, hneď,
odletím v svet!
si

Ked spievaniu som načúval
mňa sladkobolný pocit jal;
slasť trpká a hôí premilý
mi meniac prsá pluily.
Hrúd, hrúd!
Žiaí čili radosť v tebe čuť?
Však vidiac, že list opadá,
som vravel: Už tu jaseň, hla!
Vlastovka tiahne, letní hosť;
tak túžbu tiež i lásky skvost
hned, hued
čas nesie v svet!
V tom sluka na mne lúč utkvel
a vtáčik k uchu priletel;

zrúc uplakanú moju tvár,
die; nespáli sňali lásky žar,
nie, nie

!

tá jarným skvostom vždy sa skvie!

3. Dôvera.

Hla! sluka žiara opäť nás
v ten krásny, boží svet volá;

nuž berte do cesty sa raz
cez hory, doly do poía

!

Ved ani rieka nechce stáť,
jej vlnky vše napredujú;
či slyšíš vetry svižko viať?

tie jedou kraj tiež zunujú.

I mesiac chodí

sem i tam.
a slnko dole hore tiež.

za hory k moru škúliť priam
a za more jich kukať zreš.
Ty človeče len vysedáš
vždy doma v túžbe nesmelej:
hej zrauž sa! hájom brať sa máš

ta

do cudziny veselej.

Ktožvie. kde šťastia tvojho vznik!
Nuž hladajže ho. jako znáš!
Jak rýchlo mizne okamžik:
už dávno na pňti byť máš.
Ta so smútkom a starosťou,
nad nami jasné nehe žhá;
vždy mení žiaí sa s radosťou
a smelých šťastie nenechá.
Kdekoívek siaha slnka svit,
plod lásky všade ujme sa.
hrúd každá môže šťastnou byť
a naísť svoje nebesia.

4. Noc.
Za metrov hluku, po noci
si kráča pútnik sám,
a idúc plače, vzdychá si
a volá k hviezdičkám;
Krv moja vrie, žiaí v duši mám,
tak blúdim v cudziu vlasť,
sám neviem zkade. lebo kam,
a neznám pokoj, slasť.
V tom pri ňom hudba zahučí,

noc zjasnie na chvílu,

bôl hned ho tolko nemučí
a cíti posilu.
Bár chodíš od nás daieko,
nebývaš nikdy sám,
žiar naša padá hlboko,
maj silnú vieru k nám!

5. Nepotešiteíný.
(Z trúchlohry „Genofeva.“)

Zavretý tu medzi skáía
jarka krok kde hrkotá,
smutných vŕb kde pôda stála,
skorý hrob si prajem ja.
V tichom, stinnom, skrytom údolí,
srdce v pokoji si povolí.

Ked urnou opovrhnúť znala
krása jej a čistota.
darmo duša moja lkala,
darmo bedoval som ja.
Úkryt kladám srdcu po vôli
v tichom, stiunora, skrytom údoli.
Úfal som, preds’ mňa sklamala.

za prosby to odplata, —

zavretý tu medzi škála,
jarka krok kde žblnkotá,
v tichom, stinuom, skrytom údolí,
spočiniem si večne do vôli.

6. Voda.
Svätočistý, jemný prúde,
dieťa lásky, vodo čistá!
Ked svet nový v novom žití
zmeravel pred hnevu hrozbou,
všetky jeho sily zmizly,
srdce vnútorné ostydlo:
vznášal sa čo mrtvé telo
po nebeskej prázdnej dráhe,
bez života znaku v sebe,
bez príbuzných hviezd nad sebou.
V najčistejšom vtedy nebi
huni sa bôí, kypiaci láskou,
plný smilovania túžby,
objal, j ako náruč mäkká
vychladlé a nemé ňadrá,
až sa srdce v nich ohrialo.

Zprvu cítilo len chvenie,
potom striasajúcu teskuosť.
nato odtrhlo od strachu
a od nesmelosti seba:
oddalo sa hôíu zplna,
tak že všetko všade zmrelo.
všetka mladosť pominula,
radosť zahynula stará.
A keď svet už bôí pocítil,
a ked rozpomienky prišly,
a ked láska neha z vonku
útlejšie ho privinula,
chcel odumrúc celkom zhynúť;
zátvory však silné pukly
a smrť tvrdú roztrhania
žiadosť silná po umretí,
sväté, sladké žitia slzy
zo vnútornej hlhky tiekly
po vybladlej obličaji
a po premenených lícach;
a v tom bôle zažala sa
nenazdajky radosť; zblkla, —
svetlo rýchle vystúpilo,
vrátilo sa a objalo
milú, zúboženú matku,
a jej dieťa, vodu svätú;
kvety, byliny hued riastly,
rieky zhučaly, sa lejúc
v more, znovu narodené,
a súhvezdia v žiare zlatej
shliadaly milostné s výšky :
slnko, s čistou svojou tvárou,
mesiac tiež, útechy plný,
malé svetlá, divne chodiac,
kvety v hlbokosti modrej;

zvieratá všetky boly
v ruchu žitia; naposledy
stvorený bol zbožný človek.

i

A tie zvery a tie skaly,
a tie ryby a tie býle.
a tie hviezdy a tie svetlá,
a tí ludia tešili sa
z teba, ploditeíko čistá,

svätá, bystrá, čerstvá vodo!

XLI. Luiza Brachmann.
(1777—1822.)

Koíumbus.
o

zlého mi Fernando donášaš,
že bôíne ti zdýma hrúd?“
„Ach. pripravte, drahý sa pane náš,
bo nezkrotím viac ten lud!
Ked teraz sa pobrežie nezjaví,
nuž nastáva vrcholec núdzi:
krv vodcovu žiada rev chriptavý
tej nezbednej, sohnanej luzy!“
Než ritýr reč výstražnú dokončil,
už blíži sa posádka zradná;
sta more, ked víchor ho rozzlobil
tak reve sber besná a hladná.

Zrak hasnúci zjavuje zúfalosť,
a smrť hlása bíadnúca tvár.
„Už, svodníku, už si nás klamal dosť:
kde šťastie a zlata je žiar?
.
,.Ked nedáš nám krmu. nuž krve daj!
krv!“ kričí Ind zbúrený dial.
no vodca náš víreniu naozaj
sa zopre, sťa moru múr skál;
..Ked chcete krv moju. nuž berte ju ta!
Len jediný ešte krát.
kým slnko na východe obnoví sa.
tak dlho mi počkáte suád ?“
„Ak do rána nezjaví breh sa nám.
rád smrti sa podvolím.
však dotedy dôverne k nebesiam
sa obráťte, vás prosím!“
A rekova vážnosť a smelá tvár
lom ešte raz ztíšila,
a

prestaly kriky a zaniknul svár
a tlupa sa vrátila.

„Tenkrát ešte bud! no ked vzejde deň zas
a nevíta ráno nás breh,
si slnko zrel v živote poslední raz
a dýchal svoj poslední dech!“
Tak výpoved znie; lodi veliteí
do rána má lehoty dosť,
by, ak zase zmarí sa cesty cieí
sa pripravil na večnosť!
Deň mizne a slnko už zapadá
hrúd vodcovu rozrýva žiaí.
ked s paluby na more p ohliada
a vidí tú nesmiernu diaí.

hviezdy vyšly už v tichosti
no nádeje žiadnej niet,
bár lod jeho uháňa v rýchlosti
nejaví sa nový mu svet.

X

A s dalekohíadom na palube
noc ostatniu trávi pán,
a neprestajne ku západu zre,
chce preniknúť noci stán.

,.Ta k západu, rovno k západu
lod moja letmo spej,
i v smrti ťa myseí privíta,
ciel túžby

ta

ty horúcej!

,.Lež milostný Pane

ty v nebesiach,

shliadni na upiaci Ind,
ten vysvobod z núdze a vo vlnách
mu nedovoí zahynúť.
Tak hnutý sa modlí do duše až. —
v tom krok vonku náhlivý čuť .
„Čo zlého mi Fernando donášaš,
čo bôíne ti zdýma hrúd ?“
ó

„Ach, pane môj vzácny, už stalo sa,
a zory sa objavia hned!“ —

„Ved zory vysielajú nebesá,
by tesily všetok svet.
Mne zasvieti snád jejich blesk jasný
ku večnému po žiaíoch kludu!“
„Nuž s Bohom bud, pane môj vehlasný.
už slyším krik divého íudu!“
A než

ritýr

reč,

svoju zakončil,
už blíži sa posádka zrádna,
sta more, ked víchor ho rozzlobil.
tak reve sber biedna a hladná.

„Ved viem, čo tu chcete a hotový som,
uech som tedy smrti syu,
lež vedzte, že hlízo sme ku brehom:
Boh odpusť vám zradný čin!“

Zbraň zarinčí temno a pustý škrek
vzduch hrôzou kol do kola plní,
ku smrti sa chystá slavný rek,
do hrobu tam v hlbinách vlny.
Niet kázne už, íudom tým nezdolá
nik v svete, tu vášní snem;
už ťahajú vodcu, — v tom zavolá
stráž: zem! a lud s ňou kričí: zem!
HÍa ligotný breh sa jim objaví
vo purpurnom svetle, sťa kvet,
a pred zraky žasnúce postaví
sa neznámy, nový svet!
Čo bojácne uveriť neznajú,
to odkryla táto jim noc,
pred Kolumbom do prachu padajú
a velebia božskú moc!

XLII. Klemens Brentano.
(1777—1842.)

Večernie zastavenicko.

I.

lyš. už kvíli fiétňa zase.
stokov chladných čuť žblnkania.
sladkým tónom v takom čase
chcel bych slúchať hez prestania!

•

I : tle prosby, túžba milá,
vedia k srdcu hovoriť,
nocou, čo mňa zahalila.
padá na mňa lásky svit.

2,

V

svetle býva spasenie.

V svetle býva spasenie!

Ale chodník nám ztratený.
lebo nedostupný, strmý.
Ked von z nás ním kráčať chceme.

závrat dostaneme;

Ľahko

zato

v

sebe cesty známe,

čisté, hladké uhliadame.

Viera, nádej, láska, kínd:
k tým len majme cestám chuť!
Ä, by závrat nás nehatil,
žiadon pôdu snád neztratil,
pomôž Pán na nebesiach
a Syn Jeho v plienočkách!

3. Vojenská.
Vojaci tak v celosti
z Božej

žijú milosti;

dom pod neba klenom,
stôl v poli zelenom.

postel sa uetrudia.
trubači jicli zobudia:
lepšie sa to vstáva,
hudba ked vyhráva.
Krčma je pod slniečkom,
priate! súdok s vínečkom,
druh mesiac s hviezdami,
svieťací nad nami.
Stráž sa hviezdam raduje,
bo j ich zavše sleduje,
O

sa premieňajú,
ked beh dokonajú.

jak
31 y

len mečom súdime:
telo zemi sveríme,

duch k duchom pristane
kabát král dostane.
Kto padnul, spas ho Bože!

kto nie, zvíťaziť môže;
kto zbude, česť jemu!
kliatba ubehlému.

Nenávisti, lásky tu
v svete všade pásky sú;
nami takže vládnu:
čert len nezná žiadnu.
Chlap ked víno nám nosí,
malváz sám nám ohnusí;
ked však šumná deva,
nech len preč nalieva!

4. Veselí hudobníci.

Tu sme my hudobníci zase,
čo tade často cestujú
a z jejíchž píšťal v nočnom čase
veselé pieseň mestom jdú.
Tu duní a zuní
náš tamburín,
vyzváňa, zaháňa
vám noci stín;
i taniere znejú,
škrek do temna lejú;
a hluk a zvuk,
a shon a tón,

na žiale píšťale vám stále
vylievajú,
a starosť vo radosť premieňajú.
Obloky rady sa osvieťa
ked pod nimi zastaneme,
mzdu milú mnohé švárne dieťa
nám dá, ked spievať začneme.
Tu duní a zuní atd.
A naše srdcojemné spevy

sa všetkým vedia zaíúbiť:

ved starí, mladí, chlapci, devy
nemôžu bez nich temer byt.
Tu duní a zimí atd.

Jak slávikova, tak v temnosti
i naša pieseň hlaholí;
náš spev by nemal veselosti.
ked skrytí by sme nebolí.
Tu duní a zuuí atd.

Dcéra.
Mladosti druha som ztratila,
môj otec gulkou zahynul.
bár pieseň moja vás tešila,
mne bôíom puká srdce vôní.
Tu duní a zuní atd.
M a t k a.

Je deň? je noc? ja nepoznávam,
mňa slabé vodí dieťa, hla!
Vo sbore na taniere hrávam, —
od mnohých slz som oslepla.
Tu duní a zuní atd.

Dvaja bratia.
My na píšťalách vás bavíme

a pritom zimnica nás drobí;
veselosť zjavovať musíme,
no milšie by nám boly hroby!
Tu duní a zuní atd.

Chlapča.
Mňa nosia ramená sestriné,
už dávno, čo som chodiť znal;
vcuí rýchlo hrám na tamburíne:

není to radosť ? Bohužiaí!
Tu duní a zuní
náš tamburín.

vyzváňa, zaháňa
i

vám noci stín;
taniere znejú.

škrek do temna lejú;
a hluk a zvuk,
a shon a tón
na žiale píšťale vám stále
vylievajú,
a starosť vo radosť premieňajú!

5. Boží mur.
Mnohí pred šlezvickou bránou

India núdzni bývajú,
s nepriate!skuu tí sa zbraňou
iste prví obznajú.
Pokoj už je prerušený:
Dáni tiahnu za noci,
Rusi, Švédi pripojení,

niet proti ním pomoci.
Pred všetkými jedon domčok
zkaze je vystavený.
Pred šlezvickou bránou zbožná
v chyži spieva babička:
„Chráň nás, Pane, je-li možná,
jak si nás od malička!“
Lež jej vnuk

je bez dôvery,

dvadsaťročný výrostok.
svetským náukám ten verí
a od pravdy ťahá v bok.
Pred šlezvickou bránou v chyži
spieva zbožná babička.

„Múr svoj okolo nás postav!“
znej e dobrej babky hlas :
„Všetkých zbav nás márnych obáv.

varuj nás!“
„„Babka!““ sveták jej sa rúha.
„„múr mať chcete? Kdeže kde!
Daromná je vaša túlia,
to váš Pán Boh nezvede.““
od nešťastia

„Múr svoj okolo

nás

postav!“

znej e zbožný babky hlas.

„Vuuku, pevná viera moja
v Stvoriteía všemocuosť.
lahko múry vôkol stoja, —
ak Boh chce, to Jemu dosť!“
Z diaíky užuž bubny zvučia,
trúby vreštia, rinčí zbroj;
kone erdžia, vozy hrčia,
už sa blíži zhubný voj !
„Múr svoj okolo nás postav!“
zneje zbožný babky hlas.

Do sňseduých domkov všade
s krikom Rus, Dán sa ženú.
klnú, vreštia, pijú tade:
obídu však starenu.
Vnúčok vraví k nej v starosti:

„Spev nás ešte vyzradí!“
A od rána po noc dosti
vojska mimo pochodí.
„Múr svoj okolo nás postav!“
zneje zbožný balík}' hlas.
Večer hustý suiažik lieta,
mrazný vetor povieva.
„Zatvor obločnice, dieťa!“
starká vraviac dial spieva.

A so sňahom v závod bežia
kozák za kozákom vpred.
po okolných domkoch ležia,
plný jích je zdejší svet.
„Múr svoj okolo nás postav!“

zneje zbožný babky hlas.
„Múr svoj okolo nás postav!“
spev jej nocou hlaholí.
K ránu vonku ztíchne; povstav
chce vnuk pozret v okolí.
Dnu sa otvárajú dvere,
bo by von sa nedostal:
kolom domku v hradskej smere
závoj vyše chlapa stál.
„Múr svoj okolo nás postav!“
pobožnej znel babky hlas.
„Ano, Pán vie stavať múry!
Dobrá babko. podte von!“
Starenu tak vnúčok durí.
a Bohu sa korí on.

Osemnásťstoštrnásteho
roku, v piaty íadua deň,
na dôkaz, jak chráni svého
sluhu Pán, stal div sa ten.
„Múr svoj okolo nás postav!“
pobožnej znel babky hlas.

XLIIÍ. Fridrik

de

la Motte-Fouqué,

(1777—1843.)

í.

Útecha.

všetko by si dostal,
Čo na rozume máš,
i
Boh starosť ti neposlal,
ti žiadnu nedal tiaž :
svet nado všetko milý
by zavše sa ti zdal.
že v poslednej by chvíli
duch tvoj snáct zkazu vzal
ecf

Tak odpadáva tebe
uiejedou žitia list,
a smelšie môžeš v nehe
cez hrobu bránu ísť.

Žiaí úfnosti ti zavdá
a skôr obsiahneš mzdy:
to stará síce pravda,
lež platí ešte vždy.

2. Starenka.
Tys tiež k oltáru raz pod vencom
so švárnym kráčala mládencom.
tak krásna, j ako máj
ty v družok tiež si jasnom kole
sa vyskákala raz do vôle
a život bol ti raj.
Ach j ako líca ti obíadly,
jak ohnivé ti oči vpadly,
mdlé telo ti i duch;

jaro a či jaseň víta,
pod pecou sedáš v kúte skrytá,
už neteší ťa ruch!
či

A predsa — dych — a tvoje vady
sa v andelské zas zmenia vnady

pri tróne Bohsyua;
ved zemské žitie nieje suadné,
púť drsná, človek lahko padne,
no hojná odmena!

3. Chorý víťaz.
Už vonku štíty hučia
a zúri krutý boj,
už erdžia kone, rýchlo
mi slúži dajte zbroj!

meškáte a dliete?
Do sedla, k súdruhom!
Ach Bože! ved zabúdam,
že poranený som!
Čo

Dážd šípov padol na mňa,
a ranil plecia, hrúd:
jak smrť mi telom ryje
do hĺbky duše čuť.
A kedby bola prišla
smrť vonku na poli.
bych odpočívať s predky
si mohol po vôli:
lež takto žijem, žijem

bez ritýrskej cti. hla!
a vonku stojí borba,
a skončí bezo mňa!

I verný sokol smúti,
že ranu v krýdle má:

tiež chudiak dopoioval
a hynie, j ako

ja!

XLIV. Ľudovít Achim

z

Ärnim.

(1781—1831.)

i. Modlitba.
aj lásku mne a ústa veselé.
j by ch Teba, Pane, hlásal vždy smele;
daj zdravie, odním starosti.
daj zbožné srdce, silu mužnosti;
daj dietky cnostné, slušných spôsobov,
zbav nepriatela skromnučký môj krov;
a potom krýdla, kopec piesku, hej!
ten kopec piesku vlasti v milenej;
110 krýdla duši lúčiacej sa daj,
by íahšie brala v slúbený sa kraj!
|

2. Povzbudenie.
Nechaj, dušo, zármutok,
zdvihni oči z dávnej nevrlosti!

Pozri rieky rýchly tok,
mračien obraz na nej však v tichosti

stojí-li ten pevno, ueodplyue,
ani radosť kíudná nevyhyne,
ponad riekou času vrcholí,
vo snách večnosť hlahií utvorí.
Bár

i

plače révy peň,
musí listy, kvety, hrozná rodiť;
dajže puku krátky deň
v skrytosti si pred svetlom lahodiť.
Že vypučiť má. ho v duši hnete,
ale v krátku zaskvej e sa v kvete:
j ako on, tak rohí celý svet,
užij, dus o, tiež života kvet!

Koniec dielu prvého

Miesto predmluvy.
S prítomným dielom podávam

ct. obecenstvu
prvú časť temer 25ročnej literárnej práce a činím
to veru s dosti ťažkým srdcom. Lebo postavenie
slovenského literáta vôbec je velmi krušné. Jestliže
diela na slovo vzatých spisovatelov našich netešia
sa valnému odbytu: jako by ho pre svoju prácu
mohol očakávať ten, s ktorým kritika nevelmi šetrno
zaobchodiť zvykla P A predsa od rozohrania tohoto
sväzku závislým činia hmotné pomery moje vyjdenie
dielu druhého, do ktorého som umiestil menšie

básnické výtvory ešte vyše sto novejších spisova
telov, dve väčšie epické básne, a síce „Slavinu“
od H. E. Jahn-a, a „Zlatoroga“ od Puid. Baum
bach-a. výsvetlivky k básňam a životopisné dáta
o spisovateloch v oboch dieloch prichodiacich, a
konečne krátky prehíad dejín literatúry nemeckej.
Druhý sväzok má tedy celú prácu dokončiť a za
okrúhliť : matéria! k nemu je zväčša pod tlač pri
chystaný. Že moje dielo dokonalé není, o tom, po
znajúc schopnosti svoje a ťažkosti podujatia, pre-

svedčený som najlepšie; že však predsa pribral
som sa k jeho vydaniu, i to má závažné svoje
príčiny. Slávu spisovatelskú, ani peňažité výhody
nehíadal som nikdy: mňa pri všetkých literárnych
podujatiach viedla jedine snaha, učiniť dačo pro
spešného pre národ. Z toho stanoviska nechcel
som ani týmto mnohoročným trudovinám svojim
dať jednoducho zahynúť, lebo mám nádej, že nimi
nielen budúcim prekladateíom pôdu pripravím, na
ktorej íahčie pracovať môcť budú, nežli sa to mne
událo, ale že i nejednomu mladíkovi studium ne
meckej prebohatej spisby značne usnadním a mno
hej spanilomyseínej duši čo len zo pár prijemných
chvií zpôsobím. Jim tedy odporúčam svoje dielo čo
najsnažnejšie.
Písal som v

Trnave

v

prvý jarní deň r. 1890.

Prekladateľ.

Značnejšie chyby tlače.
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„

„

putá.

„

putá;

„

21.

„

.,

„

28.

.,

„

„
„
„
„
„

„

„
,,
.,

„

„
„
„
„

„
„

hodbáhn
zdal

„

„

vdal
všade,

„

všade.

„

„

ze

„

ze

„

„

vykúpil

„

vykúpil:

„

„

bezvšetkeho „

bez všetkého

vzdal
Roskos

„
„

vzdal.
Rozkoš

Str.
„

78. riadok
82.
,.

„

84.
84.
89.

„

94.

„

„

97.

..

„

97.
99.

„
„

„

,,
,,

„
.,
„
v
„

100.
100.
101.
103.
104.
107.
110.
110.

Str. 112.
., 112.
.,
,,
I

,7

,,
,,

„
.,

„
..
,,

„
,,
,,

„

112.
115.
116.
122.
122.
123.
124.
124.
125.
129.
134.
135.
137.
137.
137.

,,

„
..

,,

..

..
..
..
„
..
..

..

14. shora miesto:
19.
,,
„
14.
( „
„
17.
„
„
5.
„
,,
23.
..
,,
11.
,,
,,
16.
,,
„
9. „
..
19.
..
,,
27.
,,
.,
20.
,.
„
18.
..
28.
..
..
33.
.,
,,
1.

.20.

,,

vlákať čítaj -.vlákal
Nestrážení ,, Nestrážene
vdych

„

vzdych

dla

„

dla

sMĎa

„

sZiíĎa

chválim,

„

chválim

položil
nedrží

„
..

položiť,
nedrží,
zná,

napímam

..

napínam

vítazstve

,,

víťazstve

,,
.,

zaslúžili
boje?“

,,

zabíjajú,

..

žaZo.s’Z’

zaslúžilí
Sóje?

zabíjajú

,,

nestrestnú .,

nestretnú

„

vlkom, mädvedom. čítaj: s vlkom, mädveďom.
riadok 13. shora miesto: zpommel čítaj : zpomnel
ze
..
že
16.
.,
,.
„
.. tom,
..
24.
tom
,,
,,
29.
..
:.
,,
krajiny ,, krajiny
10.
rastu
rastú
.,
,.
,,
..
má
22.
ma
,.
,.
,,
27.
má
.. má,
„
.,
,.
..
4.
..
zvoní
..
,,
tŕňa
tŕňa
..
25.
.,
,.
,.
..
26.
oZctc/ŕ
.. poliach'
,,
„
červené .. červené,
12.
..
..
,,
..
5.
,,
bojovníci .. bojovníci,
.,
mw,
8.
mw
..
,,
.,
„
..
5.
/Síí/m
,. S tým
,,
„
7.
.,
,,
spočinúť ,. spočinúť
,,
10.
,.
.,
mat,
,.
,,
12.
,,
,,
„
odvorený ,. otvorený

Str. 140. riadok 14. shora miesto: pokaž čítaj: pokaz
14.
zradcom „ zradcom,,
,,
,, 141.
„
„
..
2.
„
,,
„ 148.
zahyne ,, zaliyne,
149.
7.
.,
,,
nevyčíta ,. nevyčíta,
,,
..
149.
11.
vodil
„
,.
,,
„ vodil,
26.
..
temnosti ,, temnosti:
,, 149.
.,
,,
151.
18.
,,
,,
,.
bohatý „ bohatý,
19.
.. 151.
,,
„
,,
prosby, ,, prosby
mužká „ mužská
152.
8.
,,
,,
„
,,
..

152.

„

,..

152.
154.

,,

154.

,,
..

.,
..
.,
,,
.,
..
.,
..
,.

„
..

,.

160.
163.

164.
166.
167.
168.
168.
180.
184.
186.
188.

„

..

,,
,,
,,
,,
.,

„
.,
..
..
,,

.,

190.
191.

,,

193.

,,

,,

195.

,,

.,

196.
199.
205.
228.
228.
236.
244.

..

,,

,,

„
..
,,

..

„

„

,,
,.

,,
..
.,
..

koílio

kolko

10.
20.
25.
26.

,.

19.
9.
9.
8.
15.
5.
6.
20.
5.
30.
9.
29.
27.
11.
22.
19.
9.
19.
6.
10.
18.
4.

,,
.,

,,
,.

stave
„
rólízbude „
vzdal
,,

.,

„

biedy

,.

stave,
rolí zbude
vzdal,
biedy,

siatiu

,,

šťastiu

„

,,

,,

„
„

„

,,
,,

,,

.,

prevládal ., prevládal
,, práve,
práve

ťažšiu
pochodil

,,

ťažšiu
pochodil,

sweŕ

.,

svet,
to

,,

,,

,,
..

.,

„

do

,,

,,
..

,,

plakali

,,

plalcali.

,,

repych

,,

prepych

..

.,

sfoťee

„

sZwce

.,

liadbáony.,

hodbábny

,,

,,
,,

Čest

,,

Česť

„

..

,,

uzre

,,

.,

uzrie
haním

,,

hanbu,

.,

.,

so

sa

„

„

skrý

„
„

skrýš,

,.

..

hviedzdu

,,

hviezdu

,,

..

„

,,

,.

.,

.,

.,

,.

pažisilnej: ,, paži silnej:
babyzahána!,, baby zaháňa!
bosatan ,, bo satan
svoje.

.,

svoje,

Str. 246. riadok
,,
„
•j

,,

„
„
,.

„
„
„
n

,,
..

„
,,
,,

255.
263.
263.
265.
269.
269.
279.
287.
290.
298.
309.
310.
314.
315.
316.
338.
339.
339.
342.

tak

,,
..

„
„
,,
,,

„
„
„
„
.,

„
,.
.,
..
,.

„
.,

2. sliora miesto: zahýbe čítaj: záhybe
17.
i vlasti ., mňa i vlasti
,,
„
18.
obzerá.
.,
„
,, obzerá,
22.
uvidí.
,,
,,
,,
uvidi,
4.
,,
„
jest
jiest
6.
ne vzájern ., na vzájem
„
,,
7.
vecne
„
,,
,, večné
12.
Pieseň
Pieseň
„
.,
,,
20.
.,
.,
pusténo „ pustého
34.
v svojej, ., v svojej hore,
,.
.,
dol
19.
ďol
„
láska
4.
.,
„
,,
láska,
15.
.,
,, mnohotisíckrát ,. mnoho tisíckrát,
15.
v balov
„
.,
,, z bôlov
2.

,,

.,

18.
2.
14.
33.

.,

„

„
„

,.

.,

.,

.,

Cakej

.,

Čakaj
hostiny,

,,
hostiny
dievičny ,, dievčiny
mnohonásobné„ mnohonásobné

jem

,.

jenl

31. vystal celý riadok, má tam totiž stáť:
si prijímajú na zdarboh, z náhody v dom svoj.
,.

pozde potom lutujúc, že sa tak rozhodnuli kvapne:
Str. 354. riadok 21. shora miesto: bočky čítaj: božský
9.
mám
..
..
,, 362.
.,
,, nám
363.
18.
„
.,
.,
pomerne .. pomerme
..
,,
..
,.
..

375.
376.
394.
407.
418.

,,

20.
24.
25.
9.

..

5.

,,
,,
.,

,,

.,

,,

,.

.,

,,

,,

,,

.,

..

bozká
,,
ri čistom ,,

panciernom
mačička.
dostali.

,,
.,
.,

božská

riečištom
pancierom
mačička,
dostali,

Prosím snažne o prepáčenie týchto chýb. ktoré vzdor
pozornej korrektnre následkom vzdialenosti tlačiarne povstaly.
M.-B.

