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wot

HANDRIJA SEILERJA.
Žiwjenje

rejža.

Žiwjenje je dołha rejža,
Přewiwanje po swěći;
W rjanych wozach jědu knježa,
Kiž jim pjenjez natwari;
Khudy spušća so na nohi,
Jeho puć tón njej tak drohi;
Swój dźěl horja, wjesela
Kóždy ducy namaka.

Přećelnu sej ruku dajće,
Droharjo, a zaspěwajće:
Khwalena budź róžička,
Kiž nam ducy zakćěwa.
Přez młodosće ćiche wrota
Kóždy stupi do swěta,
Nadźija ta hwězda złota
Wjedźe wšěch, dźe do prědka;
Strowosć, radosć k bokej dźetej,
Z róžemi puć posćeletej,
Z lóžkim křidłom myslička
Pře wše hory zejhrawa.
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Přećelnu sej ruku dajće,
Droharjo atd.
Lěta leća, raje spanu,
Wutroby so jenoća;
Stup so dźe, stup konje ćahnu
Račinow a horow dla;
Starosće puć woblětuja,
Ptačne dešće přepaduja;

Krasne róže při puću,
Ale jeno k troštej kću.
Přećelnu

sej ruku dajće,

Droharjo atd.
Puć so dli, .a běła włóska
Připowjeda

starobu,

Ztuleni

kaž radna kłóska

Wšitcy

pomałšo

tež d u ;

Sprócny k ó ž d y k hwězdam

hlada,

Wostatk hospodny tam žada ——
Hač so k rowej přibliža,
A zwón rejžu wuzwonja,
Přećelnu sej ruku dajće,
Droharjo, a zaspěwajće:
Khwalena budź róžička,
Kiž nam ducy zakćěwa.

Njezabudź

mje!

Njezabudź mje! to prosy
Će moja wutroba,
To njech ći kóžda kwětka,
Hdźež budźeš, přiwoła;
We jejnej rjanosći
Mój duch će postrowi.

—
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Njezabudź

mje! to kóžde

Će prosy

ptačatko,

Kiž po zelenej hałzy
Hdźe widźiš lětajo;
We jeho spěwanju
Će lubje postrowju.
Njezabudź mje! to prosy
Će kóžde wětrješko,
Kiž hałžki, stwjelca hnuwa
A přez nje wije so;
Z nim moje strowjenja
Mój wodych zjenoća.

Spodobne

dopomnjeńki.

Słódke hodźinki wy jasne
Młodostneho nalěća,
Wobnoẃće mi waše krasne
Wobrazy a hibanja.
Postupće sym, domy, hona,
Hdźež bě zbožomny mój swět,
Hdźež měd dźěćaceho sona
Woptach wjele krasnych lět.
Tunja

radosć, njekupjena

Ze starosću

žiwjenja.

W twojich pruhach

zwjeselena

Wutroba so wotmłodźa.
Hodźinki wy zalećene,
Róže sće mi edenske,
W wašim błychću ponowjene
Hišće dźens mi kćějeće.

—
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Njebjesa so posměwkuja

Hišće dźens mi nad wami,
Jandźelki was woblětuja,
Myslička was pozłoći!

Hwěžki.
Hwěžki, hwěžki daloke,
Swěty rjeńšej nadźije.
Kiž tam horje, dele dźeće,
Módre njebjo poswětleće,
K wašej wysokosći mje
Něhdy jandźel powjedźe.
Hwěžki, hwěžki
Po njebjesach

slěborne

rozsyte.

Lilije wy rjeńše, jasne,
K wam sej žadam dźěćo časne,
Pod wami sym hinity,
Nad wami sym njesmjertny.
Witaj mi tež błyšćata,
Khryšće, hwězda wutrobna!
Wyše křižow, wyše rowow
Swětło twojich sluba słowow
Troštnje hižom swěći so,
Twoje swětło, zbóžniko!
Rozsylń pruhi přećelna
Rjeńša hwězda wodźeŕska!
Twoju jasnosć lubujemy,
Zbóžny puć za tobu dźemy.
Swěć so, naša nadźija,
Trošt a swětło žiwjenja!

—
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Spokojnosć.
Měj spokojnosć za bohatstwo,
Za boži dar a šac,
Česć ju za žiwe žórleško,
Kiž njese wšědnje wjac.
Z njej přińdźe zbože do domu
A tež do wutroby,
Z njej mysl měrnu, zradomnu
Maš swoje žiwe dny.
Njej kral a kěžor khudźinka
Tež w drasće pórpórskej,
Hdyž trón a króna złoćana
Dosć jemu hišće njej?
Njej khudy muž na wjeselu,
Kiž ma, štož potrjebje,
A nosy so ze zawisću
A spochi hramuje?
Haj njepřećel swój najhórši
Wón je a žiwy skhnje.
Wón nima pokoj na swěći,
Nic měr a wjesele.
Duž spokojnosć budź bohatstwo,
Mój złoty dar a šac,
Chcu česćić ju za žórleško,
Kiž njese wšědnje wjac.

Wot

tebje a bjez

Wón.
Wěm, znaju wbohe městačko,
Njech tež je wjeselše,

tebje.

