Vítìzslav Hálek:

VEÈERNÍ PÍSNÌ

I.
Pøilítlo jaro zdaleka
a vude plno touhy,
ve tlaèilo se k slunci ven,
e snilo sen tak dlouhý.
Vylítly z hnízda pìnkavy
a drobné dìti z chýe,
a pestré kvítí na lukách
pøesladkou vùni dýe.
Z vìtví se lístek tlaèí ven
a ptáèkùm z hrdla hlásky,
a v òadrech v srdci mlaïounkém
tam klíèí poupì lásky.
II.
Já jsem ten rytíø z pohádky,
jen hrdì vyjel do svìta,
abych tu pannu uvidìl,
je jako rùe vykvetá.
O ní la vìsti kdo spatøi ji
ten s kletbou prý to odnese,
buï e se v kámen promìní,
buï e mu srdce vyrve se.
I myslil jsem si u sebe:
Snad pøec je nìkdo vyjmutý!
A vyjel jsem a za ten høích
jsem  v zpìváka teï zakletý.

III.
Umlklo stromù umìní
a lístek sotva dýe,
a ptáèek døímá krásný sen
tak tichounce, tak tie.
Na nebi vzelo mnoho hvìzd,
a kolem je tak volno,
jenom v tìch òadrech teskno tak
a u srdce tak bolno.
Ve kvítkù pìkný kalíek
se bílá rosa skládá 
mùj boe, a ta rosa té
se v moje oèi vkrádá.
IV.
V tom svìtì ve teï usnulo,
a na to srdce v tìle.
Bùh sám ví, e to srdce jen
si nikdy neustele.
V tom boím svìtì zmlklo ve,
a na zvuk srdce hravý.
Bùh sám ví, e to srdce jen
se nikdy neunaví.
Mylenku spánek pøemáhá,
s dnem noc se v bdìní støídá 
jen srdce v prsou stále bdí
a tam si lásku hlídá.
V.
Na nebi na sta hvìzdièek,
mìsíc se s nimi bratøí,

a z nebe pánbùh s andìly
na ten svìt dolù patøí.
A s nebe andìl sstupuje,
na tváøi ani vráska,
a krásný jako jarní dech 
ten andìl to je láska.
Ten kamkoliv se pøiblíí,
ve trne sladkou muknu,
a slavíci a hrdlièky
ty pìkné písnì tlukou.
A koho køídlem dotkne se,
ten celièký se zmìní
a v srdci nìco pocítí,
co není k vyslovení.
VI.
Divoucí div to  boe mùj!
co v lásce k nám se kloní!
Celý svìt v ní by roztál se
a ve jen ije pro ni.
Obláèek tam se po nebi
co lásky posel honí
a pták, co døímá na vìtvi 
ten sní a sní jen o ní.
A èlovìk tady na zemi,
ne smrt mu hlavu skloní,
on pláèe, plesá, touí, lká 
on ije a umírá pro ni.
Ba andìlé tam na nebi,
kdy zpìv jim z harf se roní 
o èem by mohli zpívat jen,
nesmíce zpívat o ní!

VII.
Bùh povolal mne do ráje,
bych tam se uèil zpìvu.
»Ne dobøe být mi samotnu!«
A bùh mi stvoøil Evu.
Ne ebro vyòal z òader mi,
leè srdce mého pùli,
a proto se tak rádo teï
to srdce k Tvému tulí.
A proto tak se divná teï
mí touha v srdce hostí,
a jest mi, jak by srdce nám
zas mìly v jedno srosti.
A proto, kdy jsem daleko,
zpìt noha manì kráèí,
a u srdce mi bolno tak,
e jest mi  ba a k pláèi.
VIII.
Kdyby ten slavíèek
s svou drukou pøebýval,
on by tak alostnì
o lásce nezpíval.
Kdyby to srdeèko
s Tebou noc probdìlo,
vak by tak bolestnì
v tìch òadrech neznìlo.
IX.
Mám Ti to sladké tajemství
jak slavík vyklokotat v doubí 

èi mám to v slzách vyplakat,
co zmítá srdce mého hloubí?
Èi kleèe zbonou modlitbou
mám z lásky vymodlit se Tobì 
èi pìkným snem to poeptat
Ti v tiché, vlídnì noèní dobì?
Èi má ten ráj utajený
jen v srdci døímat jako v hrobì,
a beze slov a bez Tebe
mám vìènì jen to eptat sobì?
O, andìle mùj, vyznávám
se z lásky k bohu nehynoucí;
vak Tobì   ó, nekárej mne
snad z mysli slabé, málo vroucí.
X.
Má milá, pojï a poklekni,
teï právì èas je k modlení 
mìsíèek vyel nad lesy
a èas mùj minul k prodlení.
Vak ruce, drahá, nespínej.
Já Tebe, mne obemkni Ty 
a místo rukou srdce dvì
k modlitbì budou sepnuty.
A ústa k ústùm pøípoj mým,
z jednìch nás úst se modlit nech 
já v ústa vloím slova Ti
a k nebi Tvùj je pole dech.
A bude nae modlitba
tou nejèistí, veø, obìtí 
neb kdy se modlí andìlé
jen v tom se modlí objetí.

XI.
Tys jenom jetì poupátko,
je sotva vzelo do svìta,
a pøece na Tvé tváøi u
pøekrásná rùe vykvetá.
A rùe ta tak spanilá
a tak milounké vùnì,
e due k ní zahoøela
a srdce po ní stùnì.
XII.
Ten slavík ani neuleh
a v zpìvu celý rozplývá;
tu dlouhou píseò o lásce 
mùj boe, kdy ji vyzpívá?
A s vìtvièky zas na vìtev
a odtamtud zas dolù
a zdá se mi, e stejný stesk
nosíme v srdci spolu.
A kolkolem se ohlíí
a jasné oko zvedá
a zdá se mi, e uhod bych,
co tím svým okem hledá.
XIII.
Ty, dívko zvlátì líbezná,
ji v svìtì rovné není,
mnì v Tobì se zalíbilo
a Tys mé potìení.
Tys èistá jak ta rosièka,
co ráno s nebe splývá,

a jemná jak ta hrdlièka,
kdy tu svou píseò zpívá.
Tys pìkná jako lilium,
je vùní odívá se,
a vzneenás jak denice,
kdy vzchází  rozdnívá se.
XIV.
Jí stalo se. Má due bez Tebe
se necítí ji celou víc;
ba sebe myslit bez Tebe,
by bylo  nebýt ivu víc.
S mou duí ji jsi setkaná.
Tys chloubou její, radostí
Tys touhou mou, mou útìchou,
mou rozkoí  mou alostí.
Z mých pustých dnù mi nebe tká,
jak nevìsta svatební at;
Ty ve mnì bdí, Ty ve mnì sní,
co já, co Ty  nevím ji rozeznat.
Co osud mùj  mnì lhostejno.
Vím, èí jej ruka upøádá.
Z Tvé ruky  by i zkázu vzít 
i v tom se nebe zakládá.
XV.
Kdy tak se na Tì dívám 
Tys holubièka krotká,
ta jemná, hravá, líbezná,
kdy s holoubkem se potká.
Mnì nelze dost se nahledìt

na to Tvé krásné oko
to modrojasné brány jsou
do òader pøehluboko.
Mnì nelze dost se nahledìt
na tu Tvou tváø tak jemnou 
z ní celá due bez klamu
i srdce mluví se mnou.
A kdy se na Tì dívám 
ó, sladká s nebe mano!
zda to ta ústa nejsou té,
která mi øekla: Ano!
XVI.
Tvé oko krásné jezero,
je v eru tam se houpá;
v nìm noèních svìtel milá záø
s modrým se nebem koupá.
A èisté jako køiál je,
v nìm vidìt je a na dno
leè hloub kdo do nìj nahlídne,
ten utone v nìm snadno.
XVII.
Má milá, pojï, pøisedni blí,
a zobejímám Tebe,
pánbùh Ti krásnou dui dal,
es jako andìl z nebe.
Mnì jest tak èasto, jako bych
se zpovídat mìl Tobì,
leè slova v. ústech zamknutá
tak jako mrtvý v hrobì.

A co tak èasto Ti chci øíc,
to ani jména nemá,
má due toho plná jest,
leè ústa moje nìmá.
Jen kdy Tì mám obejmutou
a dui v Tebe vhrouím,
tu zdá se mí, e vechno ví,
co povìdìt Ti touím.
XVIII.
Na dubì lkala hrdlièka,
dole potùèek hrèel 
kdy jsem Ti vecko øíci chtìl,
nediv se, e jsem mlèel.
Kdo zabloudil v neznámý kraj,
zda dui svou hned poví?
A èlovìk pøíli èlovìkem,
by ráj mu nebyl nový.
XIX.
Ty hvìzdièky tam na nebi 
to veliké jsou svìty;
a já bych jenom vìdìl rád,
jaké tam tvory osety.
Zda také nìkdo odtamtud
se k nám sem dolù dívá,
a jestli tam, jako zde já,
o lásce písnì zpívá.
XX.
Ten není rekem nejvìtím,
kdo udeøen zas udeøí;

ten velký, kdo byl oklamán,
a pøec se nezpronevìøí.
Kdo lásce doved zloøeèit,
ten nepoznal ji aní,
neb láska umí odpustit
a nezná proklínání.
Kdo není schopen obìti,
ten lásky hoden není,
a patný knìz, kdo sebe víc
ne svojí obì cení.
A kdyby láska ádala
mé iti i mé nebe
já el bych jak ten beránek,
e miloval jsem Tebe.
XXI.
Na nebi plno hvìzdièek
jak z jara sedmikrásky;
ba, na tom boím svìtì
zde má ve svou mluvu lásky.
Fialka plna vùnì jest,
kalíek rosou máèí,
a slavík ten se nazpívá,
div hrdélko mu staèí.
Na nebi plno hvìzdièek
v velebném svìtle kráèí,
a lidé tady na zemi
ti zpívají a pláèí.
XXII.
Na nebi mìsíc s hvìzdami,
a v lese plno hláskù,

a na ten iroirý svìt
jak bùh by rozlil lásku.
Tìch mladých lístkù rùzný hlas
se v sladký hovor mìní,
celý svìt jak by rozkochán
rozplývá v políbení.
A pøece vím, e v samotì
se mnohé srdce trápí
a mnohá tváø e mladistvá
se v hoøkých slzách ztápí.
XXIII.
Sluneèní ár o poledni 
to houcí láska moje,
a noc  kde erokrásný stín 
to tichá láska Tvoje.
Tys velký oheò vznítila
jak zemì centrum havý,
leè oheò Tebou nekojen
teï sám se v sobì tráví.
Já s láskou Tvou chtìl hodovat,
vak mnì jen drobty padly,
a proto sám se nedivím,
e tváøe moje vadly.
Leè srdce mnoho pøetrpí,
je nemoc krotí mocí,
a já se vìru neznám víc,
jsem-li víc dnem èi nocí.
Tak psáno jest. A den a noc
se vìènì, vìènì mínou,

jen jedno jim políbení 
kdy veèer v jedno splynou.
XXIV.
Èím, srdce, èím jsi zhøeilo,
mùj boe, tolik bolu,
e vìènì jen se louèit má,
co vìènì má být spolu?
Jak krásný by ten ivot byl
u vìèném milování!
Vak vìènì musit prahnout jen 
jaké v tom poehnání?
XXV.
A kdyby ve potìení
v tom svìtì bylo vzato
a jenom láska zùstala 
ten ivot stál by za to.
A kdyby pravda bylo ve
a láska jenom snìní
já bych se k spánku poloil
a nechtìl probuzení.
A jestlie jsem posud snil 
tak jsem snil sladce, mile
a vìènì nezapomenu,
kdo usnil mne v ty chvíle.
XXVI.
Mnì zdálo se, es umøela;
slyel jsem zvonit hrany,
a pláèe bylo, kvílení

a náøku na ve strany.
Tak divnì Ti tam ustlali!
Na hrob Ti kámen dali,
a abych na nìj napsal ver 
mne vlídné poádali.
Ó lidé, lidé z kamene 
zde srdce mé si mìjte
a co jsem jetì nezpíval,
to do kamene orejte.
Mé lásce jste nevìøili
a zhrdli mými slovy
kdy bude kámen mluvit k vám,
snad vám to lépe poví.
XXVII.
Kdy bùh byl nejvíc rozkochán,
tu lidské srdce stvoøil
a pak na vìènou památku
svou lásku do nìj vloil.
A kdy pak na nìm utkvìlo
to oko jeho vìstí,
radostí a se rozplakal,
kdy vidìl ve to tìstí.
Leè pøi tom pláèi  do srdce
se jedna slza vkradla
jako ta rosa v kalíek,
a na samé dno padla.
A proto láska velký bol,
leè bol tak sladký, milý,
e koda srdcí nastokrát,
je bol ten necítily.

A proto láska tìstí pùl
a polovic je muka,
leè kdy se slza rozvlní,
tu leckdys srdce puká.
XXVIII.
Tak mnoho vìcí na svìtì,
k nim èlovìk klíèe nemá,
a vechnìm jeho otázkám
vdy odpovìï jen nìmá.
To lidské srdce  strastí v nìm
jak hejno vlkù vyje,
a pøec to srdce, boe mùj,
jen samé lásce ije.
A schopno lásky takové,
e a by èlovìk ílel,
a zklamán, jak ten holoubek
na vìky vìkùv kvílel.
XXIX.
Kdy jsem se díval do nebe
skrz ty hvìzdièky zlaty,
mnì zdálo se, es svìtice
a já e andìl svatý.
Tu vzal jsem harfu do ruky
a písnì jsem Ti zpíval,
e písnì svatých umlkly
a kadý k nám se díval.
Ba sám bùh Otec na chvíli
v svých tvùrèích plánech stanul,
a zdá se mi, e po tváøi
mu slzný démant kanul.

XXX.
Noc byla krásná, prùhledná 
a v nebe vidìt bylo;
ten zpìv, ta vùnì a ten um
a srdce okouzlilo.
Ó, el, e nejsi pøítomná,
by slyela jsi se mnou,
jak vechno, vechno kolkolem
øeè rozpráví tak jemnou.
Jak celý vesmír jeden zpìv,
jen z veho-òader øine,
jak slabounký to ohlas jen,
co z lidských srdcí plyne.
XXXI.
Ji nevím, zda to sen èi ne,
leè v pamìti to posud
já v soudy boí nahlíel
a národù èet osud.
Mylenky, váné jak bùh sám,
ty hlavou jeho táhly,
a krásné, jako jarní noc,
po milém tìle práhly.
Mnohá mylenka  celý svìt,
mnohá jak píseò jemná,
mnohá  budoucí lidstva dìj,
lidskému oku temná.
Tam té jsem nael lásku svou
i Tvoje srdce krásné:
ta nae láska byla tam

jak obláèky dva jasné.
A na tu nai lásku bùh
s zalíbením se díval
a zástup mladých andìlù
mu o ní písnì zpíval.
XXXII.
Tak temnomodrá nebes báò 
a hvìzdièky jak zlato;
èlovìku divno u srdce,
kdy tak se dívá na to.
A tìch hvìzd stále víc a víc,
e ani konce není 
a pøec tam není kadíèká
ta hvìzda k nalezení.
Jen kdy v dvì srdce mladinké
dech první lásky vchází,
tu na tom modrém nebi té
prý nová hvìzda vzchází.
A v jednom-li z tìch srdcí dvou
kvìt lásky schne a vadne,
tu s toho nebe modrého
i zlatá hvìzda padne.
XXXIII.
Ten ptáèek, ten se nazpívá,
jak by byl píseò ivá;
ba, kdo v svém srdci lásku má,
nedivte se, e zpívá.
A ptáèek ten tak od srdce
a k srdci mluvit umí,

e div by èlovìk neplakal,
kdy srdcem porozumí.
Ba èasto mne to napadá,
e jsem mu druhem v lkání,
neb i ty moje písnì jsou
tak jemné naøíkání.
XXXIV.
Tak ticho kolem  zdá se mi,
e sen se k oèím vkrádá,
jako kdy ptáèek k samièce
se v mìkké hnízdo skládá.
Ta noc tak pìknì ustlala 
na nebi hvìzd a milo.
Snad mnohé srdce zabude,
zaè dnem se kormoutilo.
Snad mnohé srdce zabude,
a co proò v svìtì není,
snad snem se mu to navrátí
a bude k potìení.
XXXV.
Mnì zdálo se: »Bol zestár u
a bude s ním u amen,
a slzí  tìch u vyteklo,
e vysch u jejich pramen.«
Tu jsem si vzpomnìl na Tebe,
a due má se chvìla,
a cosi v ní se ozvalo,
jak by Tì ztratit mìla.
A oèi mi se zalily,

radost se v pláè mi mìní,
a já poznávám s bolestí,
e slzám konce není.
XXXVI.
Byly dvì boí mylenky
co hvìzdy vedle sebe,
a ty jsou se milovaly
nejvíc z celého nebe.
I spadla s nebe jedna z nich,
a druhá møela v bolu,
a bùh se nad ní smiloval
a poslal ji té dolù.
Mnohou zde noc protouily
od veèera do rána,
a pak se jednou potkaly
co mládenec a panna.
A jak si v oèi pohlídli,
tu poznali se zcela
a ili v tìstí nejvìtím,
a jedna zase zmøela.
A kdy ta jedna umøela,
tu druhou zvala k sobì,
a bùh ji za ní povolal
a zas jsou hvìzdy obì.
XXXVII.
Mladinký ten zpìváèek 
co tak umlk z nenadání?
Oèi mu se zalily
jak u vøelém s bohem dání.

Mnohý snad si pomyslí:
boe, co ho asi rmoutí?
tváø má hezkou, mladinkou,
a zpìv milo poslechnouti.
Ach, mladinká, hezká tváø
nedá srdci úlevu;
a by se i líbil zpìv 
není vdycky do zpìvu.
XXXVIII.
Tak jak ten mìsíc v nebes báò 
tak láska v srdce vchází,
a tajný bol a tichý al
ji v chùzi doprovází.
A co døív èlovìk netuil,
v tom erém svìtle spatøí,
a tajný bol a tichý al
se divnì v písni sbratøí.
Leè mnohá té se bouøe zlá
v ubohém srdci shlukne,
a ne ji v písni vysloví 
jak mnohé srdce pukne.
XXXIX.
S dnem noc se navdy rozela.
Den jako Jidá zrádný,
a veèer plný krásy jest
a neodolá ádný.
Tu pøijdou jasné hvìzdièky
s tou lunou stále bledou,
a v háji nìné hrdlièky

pøesladký hovor vedou.
Srdce se srdci zpovídá,
mylenky v dálku táhnou,
a ústa touhou íznivá
po políbení práhnou.
X L.
Vy vichni, kdo jste stísnìní,
ji pojïte, pojïte ke mnì,
zde slote s beder útrap tí
a zapomeòte jemnì.
Já lásky øí zde zaloil,
kde druh se k druhu vine,
a ve, co má kdo na srdci,
to v pìkných písních plyne.
Zde nezná soka závistník,
zde øeè jak píseò sladká,
zde lev je jako beránek
a dravci holoubátka.
Zde léky vechnìm útrapám,
zde srdce vìènì mládne,
zde neovadá rùe kvìt
a nepøátelství ádné.
XLI.
Z svých písní trùn Ti udìlám
za velkých pìvcù pøíkladem,
za ezlo Ti své srdce dám
a slávu svou za diadem.
Za zákon lásku vyvolám,
svou písní oslavím Tvùj den,

v Tvou dui vleju lásky slast,
a sladkou touhu ve Tvùj sen.
Ptáèkù Ti písnì pøivolám,
máj nastele Ti k nohám kvìt
a nebes hvìzdám rozkaz dám
a v nebe zmìním celý svìt.
A srdce vech Ti podmaním,
ráj vyzpívám Ti z hrobu zpìt,
a královnou Tì provolám,
kam iroirý sahá svìt.
XLII.
Nediv se, jestli uslyí
o sobì ptáèky zpívat;
onehdy pøili podveèer
se k oknu na mne dívat.
A pøili opìt, pøili zas
co k známému ji druhu,
neb jsem jak oni svoboden
a doma v jejich kruhu.
Já písnì zpíval o Tobì 
ty byly plny lásky,
a podle nich si ladili
i ptáèkové své hlásky.
Onehdy pak jsem navtívil
zas já ty ptáèky v háji 
tu jsem se vìru podivil,
jak ty mì písnì znají.
XLIII.
Ten boí svìt tak daleký
a stálého tak málo;

bolestí v svìtì na tisíc
a radostí tak málo.
To srdce za sto bolestí
si jednu radost koupí
a pøec to srdce, boe mùj,
pro lásku ve podstoupí.
XLIV.
Hej, jaká radost v kole
a v náruèí mít holku!
Pojï, bledý hochu, tanèit 
já dám Ti zahrát polku.
Aj, bledý hoch se zachvìl,
jak mráz by mu vjel v oudy,
a po tìch bledých tváøích
mu tekly slzí proudy.
X LV.
»Nedobøe lidem bez zpìvu«
tak bùh v svých soudech mluvil 
a stvoøil lidem básníka
a to mu vìno uvil:
»Co iv jsi, nemìj pokoje,
jen o bolestech zvídej,
a v nadìji vdy oklamán,
chléb svùj jen v pláèi jídej!
Nech srdce na krev zderou ti 
ty na tu krev se dívej,
nech tvou tì po vech konèinách 
ty miluj je a  zpívej!«
Ten los nám pìvcùm obecný.

Svìt zná jen nae zpìvy,
vak co nás k zpìvu pohnulo 
to ádný v svìtì neví.
XLVI.
Já na èas dlouhý onìmìl,
tak jako skála pustá;
vak jedno Tvé políbení
mi rozvázalo ústa.
To bylo jak de májový
na pudu detì laènou;
teï sladké písnì v dui mé
zas hojnì rait zaènou.
XLVII.
Mùj boe, vecky nároky
zde se své due skládám;
jen aby zpìv mi zùstal mùj 
jen o to Tebe ádám.
Kdybys mnì vzít mìl zpìvu dar 
pak nechci déle íti,
a za zpìv chtìls mi tìstí dát 
já nechci astným býti.
XLVIII.
Poehnaný, jen pomazán
na pìvce rukou Pánì;
on v soudy boí nahlédnul
i v lidských òader bánì.
On zná ten velký svìtù alm
i zpìv, jej zpívá ptáèe,

on srdce tlukùm rozumí,
kdy plesá i kdy pláèe.
Co jiným lidem tajemstvím,
to pøed ním rozestøené,
on vùdcem lidu boího
do zemì zaslíbené.
On králem velkých království,
on knìzem lidstva spásy,
a co v nìm leí pokladù,
jsou neskonalé krásy.
XLIX.
V Tvých rukou mnoho spoèívá;
já srdce své v nì vloil,
v nì pánbùh pìkné písnì dal,
bych lidské tìstí mnoil.
A srdce divná kvìtina 
ne vude koøen vpustí,
a od lásky to závisí,
zda hynout má èi rùsti.
A srdce divná kvìtina,
jí nejvíc tøeba rosy,
a jen, kdy nebe pøíznivé,
pak krásné plody nosí.
A z Tvých-li rukou srdce mé
k národa vzejde zdobì,
vìø, pozdní jetì vìkové
e budou ehnat Tobì.
L.
Já v trouby zahrát rozkázal
k slavnému zmrtvýchvstání;

já veliký mít budu soud 
vy bulte pøedvoláni.
Vy, kdo jste lásce bránili
a strojili jí muka:
vám a je vìèné zoufalství
a vìènì srdce puká.
Leè vy, kdo vìrni byli jste
a vytrvali stále:
vy pojïte na mou pravici
a poívejte dále.
Vám zvlátní nebe v nebi buï,
neb milovave sebe,
jste na zemi ji poili,
co nazývá se nebe.
LI.
Kdo v zlaté struny zahrát zná,
jej ctìte víc ne sebe,
nebo vás tak bùh miloval,
e poslal vám ho s nebe.
Hrozné, kdy bùh neúrodou
a morem trestá pøísnì;
vak ze vech trestù nejvìtí,
kdy národ nemá písnì.
Ten národ jetì nezhynul,
dokud mu vìtec zpívá,
a píseò v nebi zrozená
i ve smrt ivot vlívá.
LII.
Nekamenujte proroky!
Neb pìvci jsou jak ptáci;

kdo hodil po nìm kamenem,
k tìm víc se nenavrací.
Soud boí na se národ zve,
jen pìvce své ctít neví,
a nejstranìjí kletbou jest,
kdy bùh odejmul zpìvy.
Je srdce pìvcù nejèistí
a veho hnìvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste.
LIII.
S nebe se snáí andìlé 
a to jsou zlaté spánky,
a kadý z nich pøináí snem
pøemilé radovánky.
Ti kdekoliv se zastaví,
tam pìkné vìci vìdí;
ti vìdí, jak to v nebi jest
a snem to vypovìdí.
Pojednou víèka klesají 
ó, sladká, sladká spánku moc!
Tvùj obraz vidím pøed sebou 
milenko drahá  dobrou noc!
LIV.
(Mým písním)
Ji jdìte, milé dítky mé,
vám zde víc stání není;
na cestu jetì pøijmìte
otcovské políbení.

Snad e vám leckdes otevrou,
kde budete i ctìny,
vak budou také spílat vám 
to bulte pøipraveny.
Leè to vám mysl nekali,
ni na èelo sej vrásku;
neb mnoho lidí na svìtì,
a málo jich zná lásku.
LV.
V nebi bledá luna stála,
mnì se jedna píseò zdála.
Pøili ptáèci, povídali,
e jsme tak se milovali.
e to jarní polní kvítí
svatebním chce rouchem býti.
e ten bøeètan Tobì v slávu
vìnec podá na Tvou hlavu.
e zdobena sterem vdìkùv
bude mou na vìky vìkùv.
LV I.
Do dálky odjídí
v zármutku mnohém,
jetì se ohlíí 
panenko, sbohem!
Jetì se ohlíí,
áteèkem toèí,
áteèkem utírá
navlhlé oèi.
Ji se s ním zavøely

ty kraje cizí,
jako kdy skøivánek
v povìtøí zmizí.
Zmizí a pøijde a
po èase mnohém,
ale ne pøijde zas 
panenko, sbohem!

