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Swěrna

mandźelska.

Ballada wot Jana

Wehle.

Skała steji wysoka,
prosta z nohow do wjeŕcha –
we zastarsku na skale
twjerdy hród so hordźeše.
Do kamjeni rubany
nahły skhód bě hrodowy,
durje z tołstoh’ železa
wobarachu do hroda.
Hordy pan bě na hrodźe,
kralej wón so spjećeše –
krala posoł přijěcha:
„kral će skaza do suda!“
Pan so khrobły zrjehota:
„kajka kaznja přewrótna!
krutej stej mi hród a pjasć –
kral mi móže swinje pasć!“
Miła pani hrodowa
prošeše joh’ sylzojta:
„Doniž je šće po dobrom,
dźi, so pokoŕ před wjeŕchom!“
Pan ji ćmowy zaborka:
„Blabu tulej, struchlica!
što je panam wuprawa,
žónske djasa rozymja!“
Z hněwom kral so zapyrjo
ludu nabra wojeŕskoh’, –
„Natwaŕće jom’ šibjencu
do hembarkow wysoku!“
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Jan Wehla:

Dobywachu na skału
wojacy so do hrodu –
z murjow smjertne kamjenje
walachu jim na šije.
Kral duž: „Stójće wójnarjo!
Lěhwo stajmy wokoło!
Bórzy su tam bjez khlěba,
hłódna smjerć jich spotorha.“
„Póčnu cycać z panochtow,
suki wjazać do črjewow –
skiwlo, wujo přićahnu
psyču prosyć drjebjenčku!“
Jěra smjerć nětk we hrodźe
za hłódnymi hrabaše –
tradancy so bjez sobu
wo pomyje torhachu.
W nocy sowa na hrodźe
z třěchi wutła sutaše –
želne wóčko měsačka
sylzowaše do dwora.
Třicety dźeń zaswěći –
hród so kurčo wotewri –
runja smjerći přikhabła
z hrodu so ta zemjanka.
Před kralom so klaknuši
zběhny rucy běłeji:
„Bože-dla-će! Bože-dla
Stuž te žahłe hněwanja!“
„Winnicy smy žadławi –
ale smil so nad nami –
kaž po błyskach, hrimanjach
zwjedri so na njebjesach.“
Kralej woči błyskaštej:
„Powjedź temu spjećencej:
Jemu steji šibjenca –
Tebi hnada skićena!“
„Pódlanam a słužnikam,
štož so žiwe hiba tam,
wodam winu žadławu;
ći njech z tobu woteńdu.“

Swěrna mandźelska.

A štož ty maš najlubšo,
tebi wostać dyrbi to –
wjelež khribjet wudźerži,
sebi z hrodu sobu wzmi!“
Z wopječicu zawróći
kral so wot tej klečeŕki –
wona z kolen stanjena
horje stupa blědniša.
Słónco ćehnje k wječoru –
durje z nowa kurkaju –
pani čampa ze skhoda
z wulkim njesłom stulena.
Ćežki koš na khribjeće
wbohu žonu zhibuje –
wona skały přima so
z kolenomaj khabłajo.
Kral a wójsko hladaju
na tu bědnu nošeŕku –
wosłabjena z třepotom
k zemi zwróći před kralom.
Hlaj a z koša wuwali
blědy so ji mandźelski,
wuwutleny, zedrjeny
rucy zběha prošicy.
Koš ji wozmu z ramjeni,
wona krala zaroći:
„Přilubił sy ty mi to,
štož mam wotnjesć najlubšo!“
W hladarjach so zaswari:
„Lišče su to jebanki!“
Kral pak miłši zhladuje:
„Mi tu žónsku njehańće!“
„Jakož slubich, činju ja –
žiwoh’ skhować jeho ma!
z cyłoh’ swěta mandźelske
nawuknu njech wot njeje!“
„Naliwarjo, wina daj,
blido přede mnu nam staj!
Khlěba sem a pječenjow,
křewić teju tradancow!“
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Jan Wehla:

Jasnoh’ wina nalachu –
kral swój khelich pozběhnu:
„Sława tebi připita
budź, ty swěrna mandźelska!“
Jako jědel na hori
swěra njech so zeleni!
Njech, hač njebjo njespadnje,
kćěja swěrne mandźelske!“

Jank a Hanka.
(Po ludowej basničcy.)

Wot Jana Wehle.
Chcu wam pěknu bajku bać: Žinki, ćinki, klinčenje,
był je nan a była mać;
słónčko so tak směwkaše –
to je časow njemało,
a hdyž wječor zasměrknu,
lětow snano sto a sto.
hajcu jimaj spěwachu.
Jun’ běWmałko
khěžcy
narostło,
křiwej, lěpjenej
kubłaštej dwě dźěsći sej,
hłód so synu za blidko.
Jank a Hanka blědnještej,
Jank a Hanka běštaj to,
suchoh’
kusa jeju
stradanej.
wulke
wjeselo.
W kromu hole bydlachu,
Nan duž dźeše k maćeri:
žiwjachu tam khudobu,
„Dyrbjałoj tu zemrjeći,
z čornym khlěbom spokojni, Ćehnjetej njech radšišo
z hejdušku a hribami.
w swěće khlěba prosyjo.“
Suchoh’ khlěba wjesełej
Hanka hórko zawrěšća,
dźěsći lubje kćěještej
Janušk rjekny: Njepłač dha,
skačo, hrajo na přemo,
ničo namaj njebudźe,
za ručku ja wjedu će.
z ptačatami spěwkajo.
Hwizdane na swačinku
ptački wšě jej znajachu,
mumlo krjenčku při wokni
sćeleštej jim drjebjenčki.
Wot najlěpšoh’ dórćika
srjódka bě jim skićena,
z ručkow jimaj dypachu
poslenju tu drjebjenčku.

Božmje nanko, maćeŕka!
Božmje lube ptačata!
Smój-li w prječkach narostłoj,
zas drje wšěch was widźimoj!
Smychotajo při sebi
tupotaštej na prječki.
Jank so prěni změrowa:
smyški pojimń sotřička!

Jank a Hanka.

Njech wšak puće wulke su,
k jědźi tola powjedu,
swět je pječa wulki kraj,
khlěba směje dosć za naj.

Radšo doma zawutlić
a ni cuzbu přebłudźić;
nanko, nanko, maćeŕka!
swět je bjez waj ćěsnica.“

Budźe połne brěmješko,
poběhnjemoj skakajo,
ponjesemoj z wjeselom
maćeŕcy a nankej dom.

Wón ju wobja pod pažu,
wjedźeše ju pomału –
hdźež so swěčka miškrješe,
styskny ju tam dowjedźe.

Přetupaštej dołhi haj,
statok běše před nimaj,
prošeštej wo skibušku –
„wobradź Bóh“ tam prajachu.

Khěža bě tu někajka
mjez štomami wosrjedźa.
Hanku złožiwši pod štom
Jank sej wobhlada tón dom.

Hanka spłaknu, Janušk pak
rjekny: „Ničo wo to wšak,
šedši tamle do keŕkow
pytajmoj sej jahodow!“

Běły měsačk wustupi
na tu khěžku zaswěći,
natwarjenu wot całtow,
třěcha běše z poprjancow.

Cyrkaše tam lěsny cwjerč:
„Bjez khlěba je hłód a smjerć,
jahodka drje zesłodźi,
ale dołho njesyći.“
Jahodkow sej šćipajo
nurještej do lěsa so –
šěra ćmička wobja jej,
pućik běštej zhubiłej.
Hanka skradźu zasmycha –
płakać poča bjez hłosa:
„W nocy w dźiwjej husćini
přińdu na naj bobaki.“
Jank drje samy struchły by,
hłós pak zběhnu khrobliwy:
Wšako hwěžki swěća tam,
wobaraju bobakam.
Doprajił bě lědoma,
swěčku pytny nazdala:
Hanka hladaj, štoha to?
njewidźiš to swětleško?
„Luby Janko, widźu drje,
ale wostaj ležo mje –
z hłodom dale njemóžu,
mje žno smjerće přimaju.

Žadyn hawak njeběše
přiwjazany před durje,
njepikny so ničinko
wo jstwje kukla miny so.
Sotru bratřik pozběže,
k nizkej třěše dowjedźe.
Jejderkolej, Hanička,
tu je namaj wobrada.
Łup – wot khěžki łupaštej –
a to słodźi jejkolej!
Całtu, poprjanc na přemo
pupoleštej papajo.
Wrěskajo so zaškrěknu:
„Štó mi łupa wo khěžku?
z duri won so bjezwoče
wjele dźiwne tykaše.
Nós kaž habla jědlowa,
Woči połnej miškrjenja,
hłowa šešeŕ promjojty
ryč kaž kótlik dybawy.
„Hy hy wo poł nocy tu
što mi łupa wo khěžku? –“
dźěsći wulko stróženej
z jenym hłosom wołaštej:
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Zabłudźenej w husćinje
žadamoj po hospodźe,
na smjerć hłodu stradanej
smój tu próška pojědłej.
Prosymoj će wulcyšnje,
pušć dha naju do khěže,
woklep´ do kućika daj –
dosć je lěhwa to za naj!
Wotewricy durička
skhropi starča podźiwna:
„Pójtaj, lubaj hołbikaj,
jědź a łóžko mam za waj!“
Z dobrej škličku syćenej
přemučnej so lehnuštej –
sony jimaj hrajachu
wo maćeŕcy, wo nanku.
Hu ta koča starucha
to bě Wjera, Wjerbaba,
hrozna bě z tej Wjeru wěc,
nalěpiła bě sej pěc.
Małke k sebi wabiwši
kulojte je wukormi
a w tej pjecy pječeše
sebi je na khłóšćenje.
Dźěsći spaštej za morwo, –
starča wošćericy so
znosy jeju do khlěwa,
durje twjerdźe zatyka.
Zajtra jimaj nošeše
dobre kusy wšelake:
Běły wusmuž, kulšicu
z brunej butru polatu –
Kisłe hriby z krušwami
kózlata a khaponki:
„Jěztej, jěztej, hunčeći,
zo tu wotučnitej mi.“
Dźěsći mutnej płačiwej
małke dórtki bjerještej:
štó by mohł to domoj dać,
tam staj hłódnaj nan a mać.

Jan Wehla:

Doma dernu bjez khlěba,
tu je wšědna kermuška,
ale luby pomhaj wšak,
kajki kónc to budźe pak?
Ptački wonka ćinkachu:
Nježiwtej tak zrudobu!
Wjera ta waj njespječe,
ničo wamaj njebudźe.
Wšakoli stej dawałej
drjebjenčki nam pěknuškej!
Tu z tej kłódy wupomha
wamaj dźakna ptačina!
Stara Wjera rampawa
z wulkim nožom přičampa,
z brjenkom kłapaše wo khlěw,
na hubomaj khłóšći směw.
„Janko, tykń tón porsćik won,
sy drje kuluch přez bubon,
sy-li dosć mi kormjeny,
přińdźeš dźensa do pjecy.“
Hanka mudrolenka bě,
šepny Jankej: će-ha-će!
slep´moj Wjeru naslepu,
tykń ji kóstku kózlacu.
Kepa pytnje wampora,
kak ju hudle hudluja –
nóž tón dźěći rězaty
čaka njech šće dołhe dny.
Jankej pjeŕchny přez hłowu:
lestny ptačko, haj to chcu.
Kóstku ze šklě wubra sej,
tyknu z dźěrki khlěwowej.
Wjera za njej hrabnuši
z nožom rězny na prěki,
zasantori złobita:
helsko dołha kormjenca.
Hdźe ta žratwa wostanje?
prosko je šće suchuške –
snadź wot słódkoh’ kormjenja
je ta rancka tučniša.

Jank a Hanka.

„Hanka tykń tón porsćik won,
sy drje kulušk přez bubon –
sy-li dosć mi kormjena,
pře wšo budźeš pjekanca.“
Mudrolenka khwatajcy
tež ji kóstku wutykny .—
Wjera za njej hrabnuši
z nožom rězny na prěki.
Phi phi rancka suchuška,
khudno sy so kormiła.
Jerom šija łuska mi
po dźěćacej pječeni.
Tydźeń zaso nošeše
jědźe jimaj słódniše
a po słódkim tydźeńku
z nožom z nowa přićahnu.
„Janko, wutykń porsćik mi,
nětko budźeš tučniši!“ –
A tu kóstku kozlacu
wón ji zaso wutyknu.
„Na djasa, bowskobano,
sucho, suško, suchuško!
Hanka, ty daj porsćik mi,
tón je wěsće tučniši.“
Kóstka z dźěrki fukny fuk –
to zas njebě žadyn tuk –
nóž po kosći smykaše –
tučna włoha njepřińdźe. –
Morkotata huntora
lampotaše wot khlěwa:
„Dźěćaceje pječenje
chce so mi, hač w krku drje.“
Jank a Hanka skhroblenej
za njej
k lubu činještej, –
syń so pěknje
pomału!“
skačicy a harujo
zhubištej to kosćatko.
Awy-jawy, njezbože!
podarmo wšo pytanje.
Tydźeń so zas pominu –
nětko póńdźe wo waju!
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„Janko, won z tym porsćikom!“
Hanka radźić njewě jom’ –
chcywši abo njechcywši
won jón dyrbi tyknyći.
Wjera na njón pomasnu:
„hy, tu šwarnu kołbasku!
nóž tu rěznyć njetrjeba –
ty sy tučna kormjenka.“
„Hanka, daj tež porsćik ty!“
Płačo ta jón wutykny,
Wjera na njón pomasa,
z khłóšćej hubu zamlaska.
„Wočakńtej šće khwilušku,
pěc sej prjedy wupyrju!
Pišćo wrěšćo nětko dha
čuještej, zo smjerć jej ma.
W khlěwje horka pod třěchu
dźěra běše přez sćěnu –
ptačk tam přileći kaž kłok
zaspěwajcy takle skok:
Stajtej płač a wrěšćenje!
ničo wamaj njebudźe,
padajcy ji z łopaty
nihdy njeńdźtej do pjecy.
Nabłazniwši Wjerbabu
zliščtej ju na łopatu,
a hdyž je so synyła,
suńtej ju do wohenja!
Běły ptačik wuleći,
Wjera durje wotewri,
hrabny dźěsći khwatajo
před pěc z nimaj stupi so.
„Janko, na tu łopatku
A wón čepjo kepsajo
z njeje k zemi kiny so.
„Kliboraty přeměnko!
Hanka, syń ty prěnja so!“
Překlepanka mudrinka
Wjeru prosyć započa:
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Jan Wehla:

„Rjana knjeni Wjerbaba,
najrjeńšo budź prošena,
pokaž mi to synjenje,
mudra wšo wěš najlěpje.“
Wjerbabu to liščeńko
łoskotaše njemało,
syny so na łopatu
před pěc runu złoženu.
Hrabnyštej za toporo
huj tej dźěsći suwajo. –
Wujo, škrěčo Wjerbaba
do pjecy by storčena.
Durička te pjecowe
běchu tołste železne –
„O tyšwap
Milomarćinje,
je Hanka zašwapi,
z hrjebłom Janušk přitwjerdźi.
Ale, ale nětkolej
pod paž wzmimoj tupki sej –
durje dźerža ze zankom,
fukmoj won so z wuhledźom.
Běły ptačik přileća
jasne hrónčko wuspěwa:
ni na prawy, lěwy bok,
runu smuhu domoj skok!
Šćěć a špihel hrabtaj sej,
trjeba wamaj budźetej.
Janko lećo hrab ty šćěć,
Hanka dyrbi špihel měć! – –
Njedaj nichtó nóžkujo
dźeržeštaj za ručki so,
přez te khójny, jědele,
hač so smuha ćehnješe. – –
Wjerbaba so pražeše –
to bě helske smjerdźenje.
Dale w lěsu běše tam
stary kuzłaŕ Činkičam.
Wuj wón běše Wjeriny –
tón te smjerdy začuchny.
„Kyry kraki smorano!
čorna kóčka, što je to?“

Čorna kóčka zamjawči:
„Ćetku su ći smudźili.
Jank a Hanka ćeknjenej
z lěsa domoj čelčkatej.“
Złobny njemdrich zakřipi:
„Jědowatej krodawi –
Ja tón trašny Činkičam
na časće jej roztorham!“
Wichorej wón poruno
huj za nimaj pušći so; –
jeju tupki drobnuške
wumuči to ćěrjenje.
Sprócny Jank tu widźi sam,
Zo je trašny Činkičam.
to so z namaj stało je!“
Hanka křičo zawrěšća,
a so wali bjez dycha.
Trašnik z wětrom bliži so,
z pazorami machajo.
Někotre šće kročele,
a wón jeju dosahnje. –
Huš tón běły ptačk je tu,
woła w wótrym škrěčenju:
„Šmórń tu šćětku, Januško,
zady so ćisń daloko!“
Šćětka zleći do zady,
lěs by hnydy ćernjowy.
Trašnik rujo sakrujo
tu přez ćernje drěje so;
te joh’ drěja, drapaja
jako kwaki z worcela.
Jank a Hanka na zasy
ćěritej kaž kóhlicy –
smuhu stej žno daloku –
Jank so wali na zemju.
„Hanka, zo mnu nimo je,
smjerć mam w boku-kałanje!“
Holčo wrěšćo dyrkota,
zazběhuje bratřika.

Jank a Hanka.
Strach a běda, čepjel sam!
z ćerni won je Činkičam,
pas ma koło žiwota,
tón mu dychej zadźěwa.

Janušk zběhny sej tón pas,
wobhlada jón dołhi čas –
hej tón wjele krasny bě
přez debjenki přeze wšě.

Ric! jón hnydy wotpinje,
hrab jón hrabnje do horšće,
smorčo hanja krawjaty
nastajši te pazory.

Drohi bě wón wósom wsow,
kruw a koni wjele stow –
nihdźe žani zemjenjo
njejsu měli tajkeho. –

Někotre šće kročele
a wón jeju dosahnje.
Huš tón běły ptačk je tu,
woła w wótrym škrěčenju:

Hanka, to bdźe za krala –
kórcny měch tón hriwnow da –
a ty potom nakup´ sej,
na čož woči stejitej!

Šwikń tón špihel, Hanička,
ćisń jón před toh’ złobjenca!
Špihel zleći ćisnjeny
a by jězor lodowy.

Nank a matka móžetaj
tykancy pjec wjesełaj –
njedźele a swjate dny
běłe košle změjemy –

Na nim njemdry Činkičam
smykaše so sem a tam;
motajcy a sakrujo
na dwě połcy rózdrje so.

A hdyž hłódne dźěći su,
damy cyłu pokrutu –
a za lube ptačata
całta budźe drjebjena! –

Kuzłaŕ koło žiwota
běše pas měł ze złota –
puknjeny tón wotleći,
k dźěsćomaj hač pod nohi.

Syła ptačkow přileći:
„Čijom wijom fihifi,
k nankej dom a maćeŕcy
prjedy waju ćehnjemy.“ – –

Wonej z blědoh’ stróženja
přińdźeštej zas do dycha,
na kónc bě to mučenje,
rženje stawy pušćeše.

Mać jej wza na wutrobu,
nanej sylzy běžachu
a za wulke pjenjezy
dom a dwór by kupjeny.

Khudźinki a ptačata
měchu rane wjesela –
Jank a Hanka pěknuškej
přibywaštej nadobnej.
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Wukónčenje ‘-dło’.
Knjezej fararjej Jenčej w Palowje poswjećił professor dr. Pful.
Luby bratře! Ty sy znajeŕ a wobdźěłowaŕ pisanych stawiz¬
nowskich žórłow; ja pak lubuju, historiam non scriptam přepy
tować. Tola Ty tež mojeje wědy njezacpiwaš; a tak mi dowol,
zo Tebi někotre rynčki tudy předłožu.
§ 1. a. Wukónčenje -dło, – kotrež je słowjesnemu ko¬
rjenju přiwješene, a kotrež někajku nadobu (grat, srědk) abo tola
něšto husto nałožowane poznamjenja – rěkaše po swědčenju san¬
skrita něhdy tram, łać. trum, gr. τρον. n. př. ara (wara) *ara
tram, aratrum, `αροτρον, *warátro (z akcentom na druhej) abo
*ratro, radło; my-ti, myć – mydło (waschmittel: seife); pi
skać – piskadło (spielinstrument); nosyć – nosydła (tragbahre),
plural.
b. Wukónčenje ‘-tram’ je hišće prjedy ‘taram’ rěkało, a to
same wukhadźa najskerje wot maskulina na ‘-tar’, při čimž sylba
‘am’ po mojim zdaću tak wjele kaž ‘wěc’ poznamjenja: n. př.
aratar-i-s (arator) – aratar-i-am – aratarjam – arataram – arateram –
aratram (worarjowa wěc), pola nas *ratari-am, radło.
c. Wuraz prajidmo je so takle spřeměnjał: Prajitro –
prajidro – prajidło – prajidwo – prajidmo (redensart).
d. Etymologiscy hinaše je wukónčenje -wo: n. př. palwo
(brennmaterial), pječwo (gebäck).
§ 2. a. Naša serbšćina měješe něhdy słowjeso gad-u (ich
spreche, p. gadam) abo h a d - u , kotrehož infinitiv bě had-ti a
pozdźišo hasć (přir. wjed-u, wjesć). Wot tehole słowjesa wu
tworjeny substantiv had-tar-i-am spřewobroća so pomału takle:
Hadtarjam – hastaram – hasteram – hastram – hastro – hastło –
hasło abo heslo (spruch, wahlspruch, losung, motto).
b. Čěske ‘hádati’ rěka tak wjele kaž ‘hanić (tadeln)’, a naše
‘hanić’ same je něhdy hadnić klinčało.
c. Pola delnołužiskich Serbow je so gadati do godaś (räthsel
rathen) a pola nas do hódać, vulgo hudać, přetworiło.
d. Ke korjenju ‘gad (gud)’ słuša tež naš wěcnik hudmo
abo wudmo (schimpfname).
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§ 3. a. Wot stareho słowjesa gud-u abo hud-u (ich mu¬
sicire), wot kotrehož so w bibliji (Ezech. 33, 32) hišće 3. wosoba
‘hudźe’ čita, wudźěła so neutrum gusło abo husło a pozdźišo
femininum gusl-ia (musikinstrument), kotrež posledniše so nětko
jako plurale tantum trjeba: husle (violine).
b. Za ‘hud-u’ praješe so tež *hud-ji-u, hudźu, infinitiv
hud-ji-ti, hudźić. Tola so tutón wuraz, kaž tež wěcnik hudźba
(musik), jeno porědko nałoži, hdyž lud z wjetša ‘piskaŕ (hrać)’ a
‘piskanje’ rjeknje. Słowo hudźeńc (violinbogen) pak, kotrež wot
‘hudźenja’ wukhadźa, je Serbam wšudźe znajome.
§ 4. Prjedy wujasnjene wukónčenje ‘tram’ je we dwěmaj
wurazomaj swoje zastarske r zakhowało: Bjedro a pjero.
1. a. ‘Bjedro’ (hüfte) klinčeše něhdy bjer-tram, pozdźišo
bjerdro, a rěka poprawom tak wjele kaž nošadło (tragungsmittel,
träger). Němske ‘hüfte’ wotpočuje na słowjesu ‘heben’.
b. Bjedro wukhadźa etymologiscy wot słowjesneho korjenja
bhar abo bhjar, sanskr. bhar-āmi, gr. a łać.φέρ-ω(fer-o), pola
nas bjer-u: kotrež posledniše je něhdy nimale tak wjele kaž
‘zběham (hebe) njesu (trage)’ poznamjenjało. Wot teho słowjesa
z tajkejle mocu (bedeutung) mamy my wěcnik brěmjo (přir. φoρ¬
τiov, φέρω); w němskej rěči je bahre, bürde, fruchtbar (= frucht¬
tragend) atd.
2. a. Wuraz pjero, zastarsku ‘pjat-taram’ a potom ‘pjetro’
(fliegemittel, lětadło), wutwori so ze słowjesneho korjenja pjat
(pat, pet: gr.πέτ-oμαι= leću, lětam). Z tehole korjenja wurosće
tež naš wěcnik ptak (vogel, něhdy ‘peták’, z akcentom na po
slednjej), a pólske kuropatwa (t. j . kura patawa, fliegendes
huhn), pola nas (kuroptwa) kurotwa, kurwota, kurotej (gen. ku- .
rotwje), rebhuhn, pola ruskich Němcow rebscheck, n.
b. Słowo křidło (flügel), na kotrež chcu tež sobu spomnić,
wukhadźa wot słowjesa ‘kry-ć (decken, bergen)’, starobołhaŕscy
‘krui-ti’ abo tež ‘kry-ti’ (Wojerowscy tši-kreć = přikryć). Křidło
poznamjenja potajkim tak wjele kaž ‘kryjadło abo ‘deckel’ (přir.
schwarzdeckel, hołb´ = schwarzflügler).
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Słowo ‘twerdy’.
(твръдъ.)
Wot prof. Dr. Pfula.
1. We starobołhaŕšćinje knježi rjane wotměnjowanje vokalow
a konsonantow; a hromadu tam jeno te konsonanty trjechuja,
kotrež so lohko hromadźe wupraja: kaž wosebje muta cum liquida
(ke kotrymž poslednišim we wěstym nastupanju tež zynk ‘w’
słuša), liquida cum liquida, ‘s’ cum muta, abo tež ‘s’ cum muta
et liquida (runjež so w tajkich padach tež dźělacy połhłósnik
pokaže: n. př.дъва= два). Ale što z twórbuтвръдъzapočnjemy?
přetož ‘twr d ’ tola žadyn zastarski Bołhaŕ wurjec móhł njeje!
Mi so zda, zo mamy tudy grafisku samsnotu (eigenheit) před
sobu, a zo dyrbi tamo słowo so ‘tw r d ’ wurjekować. Kaž
mjenujcy na jenej stronje i a j , tak sebi na druhej stronje u a
w po klinku jara blizko stejitej; a dokelž so při tamym słowje
jeno wo połhłósnik, wo někajke lědy słyšomne ‘u’ jedna, njemóže
nam nadpadować, je-li zastarski Bołhaŕ měnił, zo je tamón ze
zynkom ‘w’ hromadu spłuwowacy, lědy wjacy na vokal podobny
zynk z jednorym ‘w’ dosahajcy sobu wućišćany.
2. Najstarša nam přistupna twórba prašejneho słowa rěkaše
twarada-s (twaredas, twardas: twardy, twerdy, twěrd, twrd);
Bołharjo su akcent přepołožili: Twurádas – twurádas – twu¬
rádus – tw rád – tw rúd – твръдъ. (Naša Wojerowska
zmjehčena twórba ‘twjerdy’ je etymologiscy wopačna.)
P ř i p i s . Teje rjaneje runowahi vokalisma a konsonantisma,
přez kotruž je so po swědčenju starobołhaŕskeho jazyka něhduša
słowjanšćina wuznamjenjała, my w našich nětčišich narěčach
wjacy nimamy, a my tež so wjacy k dobroklinku teje sameje
wróćić njemóžemy, dokelž je wulka ličba něhdušich vokalow
wustorkana a za wšě časy zhubjena. Jene pak móžemy a po
mojim zdaću dyrbimy my činić: my dyrbimy, hdźež so jenož
někak hodźi, połne vokaliske twórby pisać a dyrbimy přećiwo –
skepsanemu a njesłowjanskemu! – khopjenju (häufung) konso
nantow so ze wšej mocu wobarać; přetož hewak mohło so našim
potomnikam stać, zo by so wo jich rěči prajiło: ‘Cela nе se pro-
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nonce pas.’ abo zo snadź něchtó z Herodotom (4, 183) rjeknje:
‘ta rěč klinči kaž šrótotanje njetoporjow.’
Wujasnjenja dla chcu z najmjeńša jedyn přikład z našeje
serbšćiny přistajić. Zwučeny so ‘wětr, wětrnik’, pisa, kaž so tež
wokoło Kamjenca rjeknje, bjez-tym-zo Budyski Serb ‘wět, wětnik’
praji, a Wojerowski pak ‘wěter, wěternik’.

P ě s n j e a pokhěrluški z luda.
(Spěwane w ranišich stronach khrósćanskeje wosady.)

Zběrał Michał Róla.
W hribach, w hribach, w jahodach
:,: za Kamjencom na horach :,:
tam leži běły sněh.
Słónčko k njemu njemóže,
měsačk jom’ nješkodźi.
Pjerchnył je z ćicha Boži dešć,
:,: wšón sněh je roztajił. :,:
Štó by tajkeho konika měł,*)
:,: zo by morjo přepłować mohł? :,:
Tajkoh’ ja konika derje mam,
:,: wuzdźički k njemu nimam. :,:
Hdyž je to zhoniła holička
:,: w swojej nowej komorje, :,:
wona je wuzdźičku kupiła,
wuzdźičku židźanu,
wuzdźičku štangojtu.
Hólčik**) tón rajtwje k morju won,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom’.
Na morjo přišła wilka woda,
na te morjo šěroke,
na te morjo hłuboke.
Do poł wón morja njepřipłowa,
wuzdźička so roztorže,
konik so podmóri,
hólčik so zatepi.
*) Tutón rjadk a slědowace 8 přir. ze Smolerjowej zběrku I, str. 86.
**) Tudy ma so najskerje pěseń hakle započeć.
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Hdyž bě to zhoniła holička
:,: w swojej nowej komorje, :,:
wona staru mać prošeše,
:,: swoju lubu staru mać: :,:
Dowol mi, maći, k morju hić,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom.
K morju chcu ći hić dowolić,
:,: samej ći ja njedowěrju. :,:
Wzmi sej ty młódšu sotřičku,
:,: dźitaj tam w hromadźe. :,:
Młódša je sotra šće jara hłupa,
jara hłupa, njerozomna.
Ja mam tam róžički,
wona mi te rjeńše zešćipje,
:,: te hrozniše mi spotepce. :,:
Druhi króć holička staru mać prošeše,
Dowol mi, maći, k morju hić,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom’.
K morju chcu ći hić dowolić,
:,: samej ći ja njedowěrju. :,:
Wzmi sej ty staršeho bratřika,
:,: dźitaj tam w hromadźe. :,:
Starši je brat wšak wilki šelma,
ja mam tam ptačatka
rjane a tež hrozne.
Wón mi te rjeńše zezatřěla,
:,: te hrozniše mi rozpušća. :,:
Třeći króć holička swoju mać prošeše,
:,: swoju lubu staru mać: :,:
Dowol mi, maći, k morju hić,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom’,
:,: ja mam tam lubeho. :,:
Holička ta dźěše k morju won,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom’.
Prěni króć do morja nutř stupaše
:,: přecy hač do kolen. :,:
Druhi króć do morja nutř stupaše
:,: přecy hač do pasa. :,:
Třeći króć do morja nutř stupaše
přecy so podmóri,
přecy so zatepi.
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Stara mać dźěše k morju won,
k tom’ morju šěrokom’,
k tom’ morju hłubokom’.
Ničo tam wjacy njewidźeše,
:,: štož jenož ton’ rybačka. :,:
Wuwudź mi, rybačko, rybičku
:,: na čłowjeka zapodobnu. :,:
Prěni króć wudu do morja nutř ćisnył bě,
ničo wjacy njewudźi,
štož jenož toh’ hólčika.
Druhi króć wudu do morja ćisnył bě,
ničo wjac njewudźi,
štož jenož toh’ konika.
Třeći króć wudu do morja nutř ćisnył bě,
ničo wjacy njewudźi,
štož jenož tu holičku,
stareje maćeŕnu dźowčičku.
2.

Spowjedaj so ty prěnja duščička:
Što sy ty dobroh’ činiła?
Wšitko sym ja dobroh’ činiła:
rady sym ke mši khodźiła,
rady sym paćerje spěwała,
rady sym khudym dawała.
Hdyž je to přišoł khudy k nam,
kusk khlěba sym jom’ dała,
takle sym jom’ prajiła:
:,: Khudy přińdź druhi króć zasy k nam, :,:
ja ći wjacy Božoh’ khlěba dam.
Nětk dźi ty, moja duščička,
tu jenu wuzku sćežčičku,
ta dźe hač runje do njebjes.
:,: Boži raj je ći šěroko wotčinjeny, :,:
hela ći kruće zamknjena. .
Spowjedaj so ty, druha duščička:
Što sy ty dobroh’ činiła?
Ničo njejsym dobroh’ činiła:
njerady ke mši khodźiła,
njerady paćerje spěwała,
njerady khudym dawała.
Hdyž je to přišoł khudy k nam,
ze psami sym joh’ won wušćuwała.
Nětk dźi ty, moja duščička,
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tu jenu šěroku drohu,
ta dźe hač runje do hele.
:,: Hela ći šěroko wotčinjena, :,:
Boži raj je ći kruće zamknjeny.
Budź mi Bohu skorženo
na tych mi mojich staršich,
zo mje njejsu lěpje wučili,
radšo mje dali swinjom zjěsć.
3.
Běštej, běštej dušcy dwě,
Alleluja, spomhaj nam Marija!*)
wobě dźěštej do čisća.
Jena dźěše w wohenju hač do kolen,
druha dźěše w wohenju hač do kulkow.
Ta, kiž dźěše hač do kolen,
wjesele sej spěwaše.
Čohodla sy wjesoła, duščička?
Kak dha ja njedyrbju wjesoła być?
Mi b’dźe so dźens w nocy sotřička narodźić.
Sydom lětkow stara budźe,
póńdźe prěni króć do šule;
dwanaće lětkow stara budźe,
póńdźe prěni króć k spowjedźi;
dwaj a dwacyći lětkow stara budźe,
budźe so wona woženić; –
lětaško w hromadźe budźetaj,
jenoh’ synka změjetaj.
Sydom lětkow stary budźe,
póńdźe prěni króć do šule,
dwanaće lětkow stary budźe,
póńdźe prěni króć k spowjedźi,
derje budźe wuknyć, študirować;
dwaj a dwacyći lětkow stary budźe,
budźe prěnju Božu mšu dźeržeći.
Tehdom b’du ja lózowana
wot tej’ martry hórkeje
wot tej martry ćežkeje.
Ta, kiž dźěše hač do kulkow,
žałostnje jara płakaše.
Čohodla ty płačeš, duščička?
Kak dha ja płakać njedyrbju,
hdyž ja nimam nikoh’ swojeho,
*) To přistaja so po kóždym rjadku.
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zo bychu za mnje prosyli,
zo bych ja była lózowana
wot tej’ martry ćežkeje,
wot tej’ martry hórkeje.
Bórzy ja njeb’du lózowana,
Dołho šće b’du ja čwělowana.
4.*)
Póšła běše Marija hospodu pytać
z lubym tym swjatym Józefom.
Nihdźe žanej’ namakać njemóžeštaj,
štož jenož w tym městačku Bethlehem,
we tej mi wóslej hródźičcy.
Hdyž bě so minyło wo poł nocy,
wšitke su zwony zazwonili.
Wšitcy ći běrgarjo z łožow stawachu
a sebi bjez sobu prajachu:
Što dha tola to tajke wjeselo
we cyłym městačku Bethlehem
a we tej mi wóslej hródźičcy?
Jene je so dźěćatko narodźiło,
Marijne móličke dźěćatko.
Wšitko tam běžeše pohladać,
zo chcychu Mariju wohladać
a Marijne móličke dźěćatko.
We tym, běše městačku jedyn kowaŕ
a jenu wón dźowčičku měješe.
Žanych wona ručkow njeměješe,
na žane wóčko njewidźeše.
Wona tam tež běžeše pohladać,
zo chcyše Mariju wohladać
a Marijne móličke dźěćatko.
Nihdźe so tam přićišćeć njemóžeše
přez wulku syłu Božich jandźelow,
(přez wulku syłu Božich japoštołow.)
Lědym hač ju Marija wohladała,
z dobom ju k sebi zawołała:
Ty dźěn mi dźowčička kowarjowa,
zakolebaj moje małe dźěćatko.
Kak chcu ja te dźěćatko zakolebać,
hdyž nimam ja žanych ručičkow
a na žane wóčko njewidźu?
*) Přirunaj Časopis 1866.
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Dotkń so teho dźěćatka z ramješkomaj,
z dobom tej ručcy krydnyć budźeš
a na wobě wóčcy widźeć budźeš.
Dźowčička so dótkny z ramješkomaj,
a z dobom jej ručcy narosćeštej
a na wobě wóčcy widźeše.
Ty dźěn mi dźowčička kowarjowa!
twój nan je dźensa dźěłał tu cyłu nóc
a to je wšak była ta Boža nóc.
Ničo je wón wjacy njewudźěłał,
hač štož jenož tři te tupe hozdźe
a potom tu wótru ledźbiju;
z tymi b’dźe tele dźěćatko martrowane,
ručki jom’, nóžki na křiž bite,
a jeho swjata strona b’dźe zwotewrjena.
Dźowčička ta běžeše wjesoła dom
ze swojimaj ručkomaj machajo,
wšitke durje sama sej zwotčinješe
a wšitke sej zas za sobu začinješe.
Ty dźěn mi nano luby mój,
ty sy dźensa dźěłał tu cyłu dołhu nóc,
a to je wšak była ta Boža nóc,
a ničo sy ty wjacy njewudźěłał,
hač štož jenož te tři tupe hozdźe
a potom tu wótru ledźbiju,
z tymi b’dźe tele dźěćatko martrowane,
ručki jom’, nóžki na křiž bite,
a jeho swjata strona b’dźe zwotewrjena.
Hdźe bychmy te hozdźišća zaćisnyli
a potom tu wótru ledźbiju,
zo je nihdy nichtó wjac njenamaka
a zo je nihdy nichtó wjac njekrydnje?
A we tym běše městačku jena studźeń,
třicyći łóhći běše hłuboka.
Chcemy tam te hozdźišća zaćisnyći
a potom tu wótru ledźbiju.
Hdyž běše so minyło třicyći lět,
Židźa tam konje napowachu.
Wšitku woni wodu znapowachu
a hozdźišća te horje spłownychu
a potom ta wótra ledźbija.
Židźa jedyn na druhoh’ pohladachu
a sebi bjez sobu prajachu:
To b’dźe so nam wšitko přihodźići,
hdyž b’dźemy Khrystusa martrowaći,
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ručki jom’, nóžki na křiž bići
a jeho swjatu stronu zwotewrići.
5.
:,: Marija a Józef synka měještaj, :,:
lětko wón stary njeběše,
:,: rybički jemu dawaštaj. :,:
Jěz, mój synko, rybičku,
ćisń te kóstki do morja,
zo budźa rybički spłowaći
:,: křesćijanam k žiwnosći, :,:
khudym dušam k zbóžnosći.
Bóh*) je stworił njebjo a zemju
a tež tón šěroki swět,
wšitke te płody na polach,
wšě róže w zahrodach,
wšitke te Bože stworjenja,
kiž pod zemju běhaja,
wšitke te drobne ptačatka,
kiž pod njebjom lětaja,
tak sej woni wjesele spěwaja,
khwala Boha wjeŕšneho.
6.**)

Pod Róžantom leži łučka zelena,
na tej je łučcy sćežčička,
jena wuzka sćežčička.
Štó je tu sćežčičku wuteptał?
Ta luba swjata Marija.
Hdy ha je ju wona wuteptała?
Ducy ke mši a wote mše,
ducy k něšporu a wot něšpora.
Z kim ha je ju wona wuteptała
ta luba swjata Marija?
Ze swojej ćetu Hilžbjetu.
Stój wšak, mje ty čakaj,
ty moja ćeta Hilžbjeta,
*) Wottudy je zlemk z druheje pěsnje.
**) Hladaj Smolerjowe S. P. str. 274, hdźež je zdźěla lěpši variant.
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hač ja z tobu poryču
tej słowčcy małej dwě.
(Wšitcy ludźo praja,
zo mój wobě płódnej smoj.
Njewěŕ wšak ty temu, luba swjata Marija,
njech ći ludźo praja, štož woni chcedźa.)
Hdy ha b’dźeš so nam ty na swět narodźić
Jězom Khryšće, syno Boži?
Ja b’du so wam na swět narodźić,
runje prawje srjedź zymy,
hdyž budźe so ta khójnička we tym hajku šedźiwić,
hdyž budźe so ta woda we tym morju sydować,
a hdyž budźa te ptačatka we tym lofće zmjerzować;
tehdom budźe, mój Božo, tón jedyn zymny čas!
Hdy ha b’dźeš so nam ty na swět narodźić,
luby swjaty Jano?
Ja budu so wam na swět narodźić
runje prawje srjedź lěća,
hdyž budźe so ta khójnička we tym hajku zelenić,
hdyž budźe so ta woda we tym morju zběhować,
hdyž budźa te ptačatka we tym lofće zlětować;
tehdom budźe, mój Božo, jedyn ćopły čas!
7.*)

Wandrowachu, wandrowachu duški tři
přecy rjenje w hromadźe.
Mały kus dale tam přińdźechu,
jena ta duščička praješe:
Wróćmy so zas domoj wróć,
kak ta naša mać jara pře nas płače!
Tamnej tej duščičcy praještej:
Mój so tola nihdy njewróćimoj,
byrnjež tón swět wšón złoty był,
a byrnjež ta woda te wino była
a byrnjež te kamjenje parle byłe,
*) Přirun. S. P., str. 281.
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Wandrowachu, wandrowachu duški tři
přecy rjenje w hromadźe.
Mały kus dale tam přińdźechu,
jena ta duščička praješe:
Wróćmy so zas domoj wróć,
kak ta naša mać jara pře nas płače!
Tamnej tej duščičcy praještej:
Mój so tola nihdy njewróćimoj,
byrnjež tón swět wšón złoty był,
a byrnjež ta woda te wino była,
a byrnjež te kamjenje parle byłe.
Wandrowachu, wandrowachu duški tři
přecy rjenje w hromadźe
do toh’ mi njebjeskoh’ kralestwa;
tam so wone z ćicha nutř kłapachu.
Bóh wjeŕšen swjatom’ Pětrej praješe:
„Dźi ty, Pětře, pohladać dźi,
što so tam tak z ćicha kłapje?“
Mištrje, to su te duški tři,
kiž so wo jedyn dźeń narodźichu
a wo jedyn dźeń zasy wumrjechu.
Pušć ty tej dwě dušcy nutř
a tej jenej ty zamkń tón Boži raj,
wona je jara wilka hrěšnica.
Nanka je biła z bičikom,
mamku je biła z klučikom.
Prěni króć swjata Marija pře nju prošeše:
Wodaj ty, mój synko, tej dušcy wodaj!
Tej dušcy ja tola njewodam,
wona je jara wilka hrěšnica.
Nanka je biła z bičikom,
mamku je biła z klučikom.
Druhi króć swjata Marija pře nju prošeše:
Wodaj ty, mój synko, tej dušcy wodaj!
Tej dušcy ja tola njewodam,
wona je jara wilka hrěšnica.
Nanka je biła z bičikom,
mamku je biła z klučikom.
Třeći króć swjata Marija pře nju prošeše:
Wodaj ty, mój synko, moje dla!
Što je ći ta duščička činiła,
zo ty tola jara pře nju prosyš?
Wona je swěčičku kupiła
a na wołtaŕ je ju stajiła
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a při njej je so dele poklakła
a jara je paćerje spěwała
a mje je sej k pomocy žadała.
Bóh wjeŕšen swjatom’ Pětrej praješe:
„Wozmi ty tu dušku za ručku
a dowjedź ju tři króć přez woheń.
Prěni króć ju přez woheń wjedźeše,
wona jara płakaše.
Druhi króć ju přez woheń wjedźeše,
wona tak paćerje spěwaše.
Třeći króć ju přez woheń wjedźeše,
to wona so tak Bohu dźakowaše.
8.*)
Wěm ja, wěm ja spěwančko
wot toh’ fromnoh’ mužika,
:,: Strowa sy, Marija :,: **)
Mužik měješe ptačatko
we swojim korbiku.
Wón je njeseše do zahrody,
do tej zahrody Sinai.
Tam je wučeše spěwaći,
k swojom’ Bohu so wołaći.
Ptačatko tak lětaše
a wjesele sej spěwaše.
Přilećał škrahonc z njebjes dele,
popadnył te ptačatko,
Ptačatko tak wrěšćeše
a k swojom’ Bohu so wołaše.
Maćeŕ Boža wusłyša te ptačatko
a wutorže te ptačatko.
Z teje mocy lawjacej
a z tych mi zubow lawjacych.
Ptačatko tak lětaše
a swojom’ Bohu so dźak’waše.
Mužik chcyše te ptačatko popadnyć
a njemóžeše je dosahnyć.
*) Hlad. Časopis M. S. 1868, str. 74.
**) Tónle rynčk přistaja so kóždej štučcy.
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9.*)
Hórki a dołki so zelenjachu,
z młódnym so kwěćom rozkwěć’wachu.
Po nich je tam khodźiła Marija,
po nich je khodźiła maćeŕ Boža,
šćipała je sebi kwětki młódne,
pytała swojoh’ synka Jězom Khrysta.
Tam je ju zetykał swjaty Jan,
tam staj ju zetkałoj ze swjatym Pětrom.
Pomhaj Bóh tebi, Marija,
pomhaj Bóh tebi, maćeŕ Boža!
Bóh wjeršny pomhaj, swjaty Jano,
Bóh wjeršny pomhaj, ze swjatym Pětrom!
Što ty tu činiš, Marija,
što ty tu činiš, maćeŕ Boža?
Šćipam ja sebi kwětki młódne,
pytam swojoh’ synka Jězom Khrysta.
Njejsy jeho widźał, swjaty Jano,
njejstaj jeho widźałoj ze swjatym Pětrom?
Mój nic joh’ njejsmoj widźałoj,
ale smoj słyšałoj jeho hłós.
Twojeho su synka Židźa jeli,
hóŕku jemu martru nakład’wali,
hač su jenož najwjetšu zwjedźeć móhli,
jom’ swjatu hłójčku z ćernjom krónowali,
ručki jemu, nóžki na křiž bili.**)
Hdyž běše so minyło na štwórtk wječor,
wječerjał je Jězom Khryst z japoštołami,
k jědźi jim dawaše ćěło Bože,
k piću jim dawaše krej swjatu:
Jězće moje ćěło, pijće tu moju krej,
wšak ja dyrbju ćerpjeć tu hóŕku martru.
Štóž budźe jěsć te ćěło Bože,
tón budźe dźeržeć kaznje Bože,
štóž budźe pić tu krej swjatu,
tón budźe dźeržeć słowo Bože.
*) Přirunaj Časopis 1864, str. 196: Nalětaško so přibližowaše, Hórki a
dołki atd.
**) Dyrbjało rěkać: chcedźa na křiž přibić, hdyž je po druhej abo dalšej
tudy slědowacej pěsni a wězo tež po bibliji s. Marija pod křižom stała. Lud
je dwě pěsni změšał, kotrejuž žana dotal njeje cyła. Přir. Časopis 1864,
str. 195-198.
Redaktor.
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Hdyž bě so minyło po wječeri,
Mištr je swojim japoštołam nohi mył.
Swjaty Pětr sebi njechaše dać nohi myć.
Štóž sebi njechce dać nohi myć,
tón njebudźe z nami dźěla brać.
Myj mi, myj mištrje! tón cyły žiwot,
myj mi, myj mištrje! tež te cyłe nohi.
A nic pak nic tón twój cyły žiwot,
ale jenož te twoje nohi.*)
10.**)
Póšła běše Marija swojoh’ synka pytać,
haj swojeho synka Jězusa.
Tam je ju zetykał swjaty Jan,
tam je ju zetykał ze swjatym Pětrom.
Hdźe sy ty póšła Marija,
Marija, ty maćeŕ Boža?
Ja sym póšła pytać swojeho synka Jězusa,
haj swojeho synka Jězusa.
Hdy dha sy joh’ zhubiła Marija,
Marija ty maćeŕ Boža?
Ja sym jeho zhubiła, hdyž kury spěwachu,
haj hdyž kury spěwachu.
Njejsy jeho widźał, swjaty Jano?
njejstaj jeho widźałoj ze swjatym Pětrom?
Twój syn Jězus won dźěše z teje khěže židowskej,
haj z teje khěže židowskej.
Što dha Jězus měješe na swojej swjatej hłowičcy?
Njeseše wón njeseše tu krónu ćernjowu.
Što dha Jězus njeseše na swojim swjatym ramješku?
Njeseše wón njeseše tón swój ćežki křiž;
tak wón jón ćežcy njeseše,
hač so k zemi z nim zhibowaše.
Tón njesć wón dyrbješe na horu kalvarsku,
haj na horu kalvarsku.
Tam jeho na křiž přibichu,
ze křižom joh’ horje zběhnychu.
Z tej wótrej ledźbiju joh’ překłochu;
to pak wuběža krej a woda.***)
*) Kónc so njedostawa.
**) Přir. Časopis 1864, str. 197.
***) Taj rjadkaj hišće tudy njesłušataj.

Redaktor.
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Mi běše jeho tak wutrobnje žel,
zo mohła so moja wutroba rozkoćić.*) –
Hdyž Jězus ze křiža pohlada,
swoju mać wón wuhlada,
kotraž tak jara płakaše,
a krwawe sylzy ronješe.
Mjelč wšak a njepłač, moja maći!
Wšak ta martra wša moja je,
a tón Boži raj je waš.
Rozwjazaj sej rozwjazaj tón twój šlewjerik dźělany,
podkitaj jón podkitaj pod mój swjaty křiž!
zo tale Boža krej na zemju njekapa,
zo ći hrěšni Židźa po njej teptać njebudźa,
po mojej swjatej a Božej krwi.
Woni pak njejsu tak dostojni,
po njej khodźo teptaja,
po mojej swjatej a Božej krwi.
To sym ja wšitko rady činił
křesćijanam k žiwnosći
a khudym dušam k zbóžnosći,
zo budźa woni na mnje spominać,
na moje swjate ćerpjenje
a na moje pjeć krwawnych ranow.
11.**)
Běše pak běše nan jedyn
a měješe wón synow dweju;
tón jedyn běše jara fromny,
tón druhi pak běše lidora.
Tón lidora swojom’ nanej praješe:
Nano luby nano mój!
Daj mi ty te moje herbstwo,
Ja chcu hić do cuzeho kraja,
tam chcu ja něšto nawuknyći
a tam chcu ja něšto spytaći.
Nan tón da synej jeho herbstwo,
a syn tón dźěše do cuzeho kraja.
Prěnju korčmu tam nadeńdźe,
tam so wón syny za blido;
*) Nětk snadź je so spěwało, kak je Marija ze s. Janom na kalvarsku
horu přišła atd.
Redaktor.
**) Přir. Časopis 1874, str. 116.
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tam piješe, hraješe, wjesoły bě
a z dobrymi towaŕšemi stowaŕšeny.
Hdyž bě wón wšitko přěhrał a přepił,
potom so přistaji za swinjerja;
tam dyrbješe wón te swinišća pasć
a z tymi swinišćemi te pluwišća žrać.
A tón syn ćěrješe swinje won
na tajku wysoku horu horje.
Tam wón widźeše swojeho nanowy dom
a potom wón widźi tych dźěłaćerjow,
kotřiž maju tam khlěba dosć jěsć.
A wón syn sam sebi praješe:
Jowle ja widźu mojeho nanowy dom
a tež tu ja widźu tych dźěłaćerjow,
kiž maju pola njeho khlěba dosć jěsć.
Ja chcu so wróćić k mojemu nanej
a chcu jemu wokoło šije panyć,
a ja chcu jeho jara prosyć,
zo by wón mje zasy k sebi wzał,
tola nic pak nic za swojeho syna,
ale za jeneho cuzeho dźěłaćerja.
A syn tón dźěše k nanej dom
a nan tón syna nazdala wuhlada,
z wjesołosću jemu napřećo běžeše:
Witaj mi syno mój, ty syno zhubjeny!
Syn tón nanej wokoło šije padźe
a wón jeho jara prošeše,
zo by jeho zasy k sebi wzał,
tola nic pak nic za swojeho syna,
ale za jeneho cuzeho dźěłaćerja.
Nan tón syna z wjesołosću k sebi wza
a jemu da zhotować hosćinku;
wón jemu da zarězać ćelatko
a hišće te pisane kózlatko.
Fromny pak jědźeše z role dom,
a słyši w nanowym domje te wjeselo.
Wón sebi sam při sebi praješe:
Što dha je tola doma tajke wjeselo?
Nan teho syna wuhlada,
z wjesołosću jom’ napřećo běžeše:
Witaj mi syno luby mój,
mój zhubjeny syn tu je.
Ja sym jom’ dał zhotować hosćinku
a jemu dał zarězać ćelatko
a hišće te pisane kózlatko.
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Fromny syn jara płakaše:
Ja sym ći přecy swěrnje dźěłał,
a ty mi njejsy dał zhotować hosćinku,
njejsy mi dał zarězać ćelatko
anic hišće te pisane kózlatko.
Njepłakaj, njepłakaj syno mój!
wšako maš ty te kublišćo.
Najebać, najebać kublišćo,
hdyž je wšitke přěhrate a přepite,
a z dobrymi towaŕšemi stowaŕšene.
12.*)
Šła je ta jena „čista“ knježna
njedźelu rano po wodu.
Hdyž wona z tej wodu domoj dźeše,
zetyka stareho mužika,
tajkeho stareho šědźiweho:
Daj so mi twojeje wody napić,
ty jena čista knježna!
Mojej wody so ći napić dać njemóžu,
moja ta woda wšak čista njej’,
wona je z dešćikom pokrjepjena
a z měsačkom je wobswěćena.
Twoja je wšak woda jara čista,
ale ty sy mi šlundrija nječista.
To dyrbiš mi ty swědkow stajić,
kajka sym ja šlundrija nječista.
To chcu ći ja derje swědkow stajić,
kajka sy ty šlundrija nječista:
Dźewjeć sy ty dźěćatkow skóncowała,
a dźesate šće mysliš tež.
Dźi ty z tej wodu domoj dźi
a staj ty tu twoju wodu dele,
dźi ty wšak tam do zahrody,
natorhaj sebi zelenej ruty
a nawij sebi rućany wěnc.
A staj sej jón ty na hłowu
a dźi njedźelu rano zahe ke mši.
Wona z tej wodu domoj dźěše
a staji tam tu wodu dele,
dźěše pak wona do zahrody,
natorha sebi zelenej ruty
*) Přir. Smol. P., str. 287.
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a nawi sebi rućany wěnc.
Tón staji sebi wona na hłowu,
dźěše njedźelu rano zahe ke mši.
Prjedy njeje wša trawa skhnješe,
a zady njeje du krwawe stopy,
tak wona k cyrkwi stupaše.
Přecy dźěše wona hač do cyrkwje,
tam widźi wona swoje dźewjeć dźěći,
wšitke te swoje dźewjeć synkow.
Te wšitke na nju wołachu:
Maći, luba naša maći!
wšak šće ty khodźiš w zelenym wěncu;
w wěncu ty khodźiš, w heli horiš,
a w heli ty horiš a čertej słužiš.
Wy wšitke moje lube dźěći!
wy chcyli mi tola wodaći.
My drje chcyli ći wodaći,
hdyž Jězus tola ći njewoda.
A přecy wona do cyrkwje stupaše,
bliže wona k wołtarjej stupaše,
prěni wótčenaš njewuspěwa
a přecy so wona přepadźe.
Wot njeje pak ničo wjac widźeć njebě,
štož jenož te jeje žołte włosy
a potom tón wěnašk rućany.
13.*)
Běštaj pak běštaj putnikaj dwaj,
khodźo sej hospodu pytaštaj.
Přińdźeštaj přińdźeštaj k korčmarjej,
k temu mi korčmarjej falšnemu:
Korčmarjo, luby korčmarjo!
njeby ty naj nócku hospodował?
Nócku chcu waj ja hospodować,
fromnaj wój hosćej dyrbitaj być,
ničo mi njesmětaj sobu wzać.
Fromnaj mój hosćej chcemoj być,
a ničo ći njechamoj sobu wzać.
Putnikaj so lehnyć hotowaštaj
a putnikaj z ćicha wusnyštaj.
Hdyž bě so minyło wo poł nocy,
falšny tón korčmaŕ horje stany.
*) Přir. Smol. P., str. 285.
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Měješe, měješe złoty nop,
kiž jeho khoštowaše tři sta kop.
Tykny jón młodemu do kobjełki,
młodemu putnikej do kobjełki.
Putnikaj rano stawaštaj,
putnikaj so preč hotowaštaj,
a wonaj so hospody dźakowaštaj:
Budź ty tu božemje, korčmarjo,
mój smoj ći byłoj fromnaj hosćej,
ničo ći njejsmoj sobu wzałoj.
Mały kus dale tam přińdźeštaj,
falšny tón korčmaŕ poča wołać:
Čakajtaj, čakajtaj putnikaj dwaj,
wój staj mi wzałoj mój złoty nop,
kiž je mje khoštował tři sta kop.
Stary putnik swojom’ synej praješe:
Sy jón ty, mój synko, snadź brał?
Ja jón, mój nanko, njejsym wzał.
Njejsy jón ty, mój nanko, snadź brał?
Ja jón, mój synko, njejsym wzał.
Falšny tón korčmaŕ pak přiběža,
hrabny temu młodemu do kobjełki,
a wuhrabny tam swój złoty nop,
kiž jeho khoštowaše tři sta kop.
Wjedźechu so wjedźechu k sudnikej,
k temu mi falšnemu*) sudnikej.
Sudźachu putnika sudźachu,
wusudźichu putnikej šibjeńcu,
putnika na šibjeńcu wobjesychu. :,:
Stary putnik swojom’ synej praješe:
Wisaj ty, mój synko, lěto a dźeń,
potom chcu ja k tebi zasy přińć.
Hdyž bě so minyło lěto a dźeń,
stary putnik k młodemu pohladać dźěše,
a tón hišće přecy žiwy běše.
Wšak šće sy, mój synko, přecy žiwy.
Haj sym šće, mój nanko, přecy žiwy.
Štó je ći, mój synko, jěsć nosył,
a štó je ći, mój synko, pić nosył?
Sam Bóh wjeršen je mi jěsć nosył,
Boži je mi jandźel pić nosył,
swjata je mi Mariju hečku stajała.
*) Druzy praja: k sprawnemu.
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