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Kak přećelow so spomina
Srjedź knjejstwa zymy hrubej,
Zo lubosć swěrna wostawa
Jun swjećenemu slubej,
Kiž zadźěwka móc njeznaje:
To njech Waj lubosć wuhladnje
We tutych wobrazach,
Kiž pisać musa dowoleše
Při pomjerznjenych woknješkach.
A dokelž wobwod zeminy
Zas lubi nowu meju:
Dha přez mój wěnušk sněhojty
Tu Wamaj zbože přeju
Po wobćežnosćach přětratych,
A poswjeću a wopruju
Jón Wamaj k rjanom nalěću!
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Zymske wobrazy.
I. Zyminy

přikhad.

Za nowe zemi poslešćo
So z njebjes pjerje saje,
Z nim prěki, pódlu mjetajo
Wětr spodźiwany hraje.
Duž módre hory, khopowcy
So běla z běłej hłowu,
A šěre třěchi, płóniny
Tež krytwu noša nowu.
Štom sam rad ruki přěsćera,
Za lisće sněh sej łoji;
So z wołmu pyši keŕčina,
Kaž runje dźe a hoji.
Tak w dejmantojtej bělini,
We rańšim woblečenju,
Haj miškri so a zyboli,
Kaž w jenym lutym kćenju.
Puć přeměnjeny jasni so,
Swět druhi postupuje,
A koło, kiž je dotal šło,
To sanka wusměchuje.
We zymskej drasće sněhowej
Mi, luba zemja, witaj!
Njech lěs a polo wodźetej
Pod twoju ruku spitaj!
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II. N u t ř k a.
Kak hlada so won spokojnje
Přez wokna sněhowate,
Hdyž howrja wětry hněwniwje
A khopja sněhi sate,
Hdyž ptački polo wopušća
A hospodnu wjes pytaja.
We swojim krytym hnězdźešku
Kak so to derje traje,
A měł tež sćěnu hlinjanu,
Kaž khudy muž ju znaje,
Hdyž nuza, starosć na drohi
Će w wjetkhej drasće njehoni.
Kak šwarnje radźi, baje so
Při wohnju praskotatym,
A słodźi wječor towaŕstwo
Ze přećelom a znatym;
O zyma, runjež tyranka,
Twój sceptaŕ je tež dobrota.
Knjež, luba, dha tež moje dla,
A budź mi postrowjena;
Wšak přez ćěsnosć a ćeŕpjenja
Je radosć korjenjena;
A smy dosć naměli so će,
Ćim lubše nalěćo nam kće.

III. Husleŕ pod woknami.
Piskać dyrbju zradowanje,
Wjeduli tež zrudobu;

—
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Hewak huslički mi danje
Z khudej ruku přinjesu.
Heja heja hyraleja,
Stari, młodźi, poskhajće,
Dušnje moje husle dźeja,
Wjedźa, kak mi njej a je;
Štóž ma wuhlo, tón so hrěje,
Štóž je nima, zymu mrěje —
Moje truny zapraja,
Dyrkotajo woněmja.
Bólež chce mje zyma smudźić,
Přimać hłowu šedźiwu:
Zradomnišo chcu wam hudźić,
Přemóc jejnu złobotu.
Hola hola do koleska,
Kóždy dźeń tu husleŕ njej,
Skakaj, rejwaj, cyła wjeska,
Zo so hrěje studła krej;
Štóž ma kožuch, derje traje,
Štóž jón nima, zymu znaje —
Moje truny zapraja,
Wy žno wěsće, čeho dla.
J e kłós lěćo n a p ł o d ź i ł o ,
Kryja polo
Dha je horjo

zornjatka:
zalećiło,

Syty ptačik njespěwa.
Dyrdom dyrdom dyrdomdejka,
Šwarny kus wam zapiskam,
Za polak je moja rejka,
Hišće pódla zaspěwam;

—
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Khlěb a pjenjez derje přaha,
Štóž jej nima, słabje ćaha —
Moje truny zapraja,
Njezapomńće huslerja!

IV. Wboha syrotka.
Zyma třěska. Na kěrchowje
Třepi kurjo syrotka,
Sedźi na maćeŕnym rowje,
A tak zrudnje zawoła:
Stawaj maći, złota maći!
Luby nan tón doma njeje,
Macochi so boju złeje;
Pój nam domoj zatepić
A mi skibku wotkrejić!
„Zadźěwa mi horjestaće
Skałatwjerda pjeršć a tłaće,
Njemžu z tobu domoj hić
Khlěba krać a zatepić.“
Huhu, maći pohrjebana,
Smil so, złota lubowana,
Stań dha jeno tónle króć.
Wotank našu ćopłu hródź!
„Tujka wboha, čwilowana,
Złote dźěćo, wšak maš nana,
Wšak sy jemu hišće hódź,
Temu k wutrobje so tłóč!“
Bóh wě, hdźe mój nank so wije,
Macocha mje spochi bije:

