Josef Jaroslav Langer:
ÈESKÉ KRAKOVÁÈKY

Z køoví do køovíèka
Honí ptáèek ptáèka
A já vám zaèínám
Zpívat krakováèka
Milá mi ta strana
Kde slunéèko vzchodí,
Ale ta milejí,
Kde má milá chodí.
Oèi, moje oèi!
K èemu pohledáte
V tu stranu, kde ádné
Nadìje nemáte?
Bìí voda, bìí,
Po kamínkách huèí
Kdo vzdychat neumí,
Láska ho nauèí!
ádný neví, neví,
Ani vìdìt mùe,
Co mé srdce trápí,
Jenom ty, mùj boe!
Není kadý vesel,
Kdo zpívá a skáèe,
Nìkdy si v kouteèku
Po tichu zapláèe.
Darmo lásku chovám,
Bez nadìje vzdychám,
Ledva jsem rozkvetl,
alostí usýchám.
Letí vèela spìnì,

Kde jsou sladké tøenì,
A mé srdce práhne,
Kam mì láska táhne.
Oèi, mladé oèi,
Co vy za moc máte,
e vy srdci mému
Pokoje nedáte.
V irém poli sádek
Trním otrnìný
Miluj mì, panenko,
Nebo nemám eny.
Jedna mì nechtìla,
Druhá mì odbejvá
Ale tøetí dìvèe
Samo na mì kejvá.
Tøi vìci na svìtì
Hojí vecky rány
Víneèko, panenka
A sáèek nacpaný.
Och, vy hory, hory
Vùkol Chotìboøe!
Jak na vás pomyslím,
Sladké cítím hoøe;
Kdybych já mìl køídla,
K vám bych se podíval,
A vás, hory, hory,
Celé bych zulíbal.
Povìzte, lidièky,
Co se se mnou dìlo?
Dui mám v cizinì
A doma jen tìlo;

Ach ten   zámek,
Na kopeèku stojí,
Tam roste bylinka,
Co mé srdce zhojí.
Okolo Bohdánèe
Hrázka podlé hrátky,
Chládek za chládeèkem
A samé procházky.
Pøekrásné dìvèátko
kasto si tu chodí
A mnoho mládencù
Chytøe za nos vodí.
Ten lásku nepoznej,
Kdo se za ni stydí,
A ten se chraò dívky,
Kdo se bojí lidí;
Kdy kdo nemiluje,
Vy se mu smìjete,
A jestli miluje,
Zas mu nepøejete.
Kam slunéèko svítí,
To jsou blahé kraje!
Ale v skrytém chladu
Pranic nedozraje
Nu! a to kadému
Vyzradí mé oko,
Co srdce skrývalo
Dlouho a hluboko.
Rybáøko, rybáøko,
Co to má za ruce?
Jak jsem se jích dotkl,

Zahoøel jsem prudce;
Rybáøko, rybáøko,
Co to má za tváøe?
Brzy jako mìsíc,
Brzy jako záøe.
Povìz mnì, dìvièko,
Co to má za èelo?
Jak jsem je políbil,
Hnedky se zardìlo!
Povìz mi, ach, povìz
Co to má za oèi?
Jak do nich pohlédnu
Svìt se se mnou toèí.
eulièka smutnì
Na buku kukala
Abych si dal pozor;
Bys se mi nevdala.
Kukukú, kukukú,
Ach, kukú, kukúku
Komu dá srdéèko,
Tomu té dej ruku.
Nìkdo radìji pøede,
Nìkdo peøí dere
A bujná vodièka
Ta prej bøehy bere:
Ach, voda, vodièka
Bøehy nám pobrala,
A jen dvì kvíteèka
U bøehu nechala.
Ach, lidé, zlí lidé!
Odpus vám to nebe,

e jste dvì srdéèka
Odtrhli od sebe;
Ji na ni nemyslím,
Ji si jí nevímám
Ale ve snu, ve snu
Pøece ji objímám.
Co pak to ten ptáèek
Na dubì povídá?
e prej se hoch smìje,
Jak dìvèe uhlídá;
Ach, ty ptáèku, ty le,
My se dnes potkali,
A ty moje oèi
Div e neplakaly.
Slzy, moje slzy,
Nekalte mi oko,
Radìj se ukrejte
V srdci pøehluboko!
Hluboko se skrejte
Pøed lidskými hnìvy,
Rád trpím pro lásku,
Jen kdy ádný neví.
Vecko mì suuje,
Vecko na mì soèí,
e se mnì líbìjí
Tvoje pìkné oèi
Zda-li mé nebohé
Srdce za to mùe,
es dobrá jak andìl
A krásná jak rùe.
Komu tì Pánbùh dá,

A si tì dostane,
Mé srdce milovat
Pøec tì nepøestane;
A a budu zdøímat
V svém tichouèkém hrobì,
Bude se mnì jetì
Zdávat jen o tobì.
ádný dobøe neví
A uhodne stìí,
Kde asi to nebe
A kde peklo leí;
Pro mne peklo vude,
Kde nevidím tebe
A kde tì uhlídám,
Tam je vudy nebe!
Ten svìt v plné kráse
V deti zelená se
Ach, tak té nadìje
Slzièkou okøeje;
Nic, vy milí páni,
Na slzy nedbejte
A jen vy mi jetì
Vesele zahrejte!
Ach, zle je, zle je to,
Milí kamarádi,
Kdy mají tøi, ètyøi
Jedno dìvèe rádi;
Jeden ji objímá,
Druhý se jen dívá,
Tøetí k tomu kouøí
A ètvrtý si zpívá.

Kdy jsme byli mladí
A mení troièku,
Vytlapali jsme si
Od nás k vám cestièku;
Já jsem ji vyrostl,
A dìvèe dorostá,
Ale ta cestièka
Ta nám teï zarostá.
Ach, vy oèi, oèi,
Vy hvìzdièky havé!
Okate mi cestu
V této noci tmavé;
Vám já jenom vìøím,
Oèi, mladé oèi,
Kam vy zasvítíte,
Ráda noha kroèí.
Kdy slunéèko zalo
Jednou v jarní dobì,
Vyhledal jsem v háji
Tajnou skrýku sobì;
Vøezal jsem do kùry
Tvoje drahé jméno
A to je ode mne
Jako modla ctìno.
Dosti já znám panen
V plné jarní kráse,
Ale tvému srdci
ádné nerovná se;
S jinou nechci íti,
Kde se zlato svítí,
S tebou, dívko, ale

Ve chaloupce malé.
Le, ó, le, vìtýrku,
A do udýchání
Pøes ty vecky lesy
K té vysoké báni;
Vyzraï ty, co studu
levit mono cení,
A dones jí, dones
První políbení!
Nic nedbám, e ten svìt
Lásce pouta kove
A kadý den strasti
Vymyluje nové;
»Trp, trp, trp!« tak radí
Koníèek na poli,
»Kdo pro lásku trpí,
Toho nic nebolí!«
Ach, ji já vím dobøe,
e nebude moje
A e podstupuji
Marnì vecky boje;
A pøec po ní touit
Srdce neustane
Má-li býti nesmí,
Tvá buï vùle, Pane!
Láska v mojím srdci
Hnízdeèko své mìla
A mnoho alosti
Si v nìm vysedìla;
Ty alosti malé
Dennì rostou více.

Ach, a rozko moje
Jest jich denní píce!
Ach, vy tmavé háje,
A vy hory, doly!
Kamkoli zalezu,
vude srdce bolí;
Zjev pak se mi, zjev se
Pro mou velkou lásku!
Zdráv jsem, jak tì spatøím,
Zázraèný obrázku!
Nebudu se souit
Na vzdor tomu svìtu,
A to e mne chtìjí
Zmaøiti v mém kvìtu;
Èasto mluví voda,
Co se houtím pìní,
e ta nae mladost
Tuze stálá není.
Vím já, e v tom svìtì
Moc dobrého není,
Ale, ach! nejtrpèí
Je to rozlouèení;
Necítím, nemyslím
Na nic vùkol sebe,
Jen, e kadým krokem
Dále jsem od tebe.
Huj, koníèku vraný,
Øehci na ve strany,
Aby neslyeli
Moje tajné ely!
Dupej podkùvkami

A utíkej ruèe,
Aby neslyeli,
Jak mi srdce tluèe!
Za tím hustým hájem
Poøád se tam blejská,
Ach, kdybys vìdìla,
Jak se rni tu stejská!
I a se pak blejská
Tøeba týden asi,
Jen jestli to srdci
Prorokuje èasy.
Èasto jsem si myslil
V tiché jasné noci,
Co bych asi dìlal,
Maje ten svìt v moci;
Rozdal bych já vecko,
Celý svìt i nebe
Jenom bych si nechal
Tebe, jenom tebe!
Mohu-li já za to,
e oèima svítí
A ty její líce
e jsou jako kvítí?
Ach, vy lidé, lidé!
Proè mì suujete,
A co pøeje Pánbùh,
Proè vy nepøejete?
Mìjme my se rádi,
Vdy jsme jedno plémì,
Otec ná je Pánbùh
A matièka zemì;

A si dost pokrajem,
U ní se sejdeme
A v jejím klínu si
Spoleènì zdøímneme.
Kdo malièko solí,
Ten se nedosolí,
A kdo tuze solí,
Zase prý pøesolí;
Proto krakováèka
Svého ji zavírám,
Má poslední slova:
Po tobì umírám!
A kdybych i trpké
Podniknout mìl boje,
Pøece musí jednou,
Musí býti moje!
Zdá se, kadá ila
e mluví v mém tìle:
Vítìzstvím se chlubí
Jenom srdce smìlé!«
Huj! vy milí páni,
Trubte na ve strany,
A jsme veselejí
Mládenci a panny;
Neastný ten èlovìk,
 A mi kadý vìøí!
Kdo hodiny èítá
A radosti mìøí.
Smutno je tu, smutno,
Na tom pustém svìtì,
Kde ta závist roste

V zimì jako v létì;
Mìj se dobøe, dívko!
Nadìje nás mámí
A trní, bodláèí
Vzrùstá mezi námi.
Kdy se moje milá
Odtud ubírala,
Smutnou mi památku
Po sobì nechala:
Jednou ranou saty
Spojené dva klásky
A v modlicí kníce
Zvìnèené své vlásky.
Letìla husièka
Pøes hlavu vysoko,
Povìz mi, jak je u
Má milá daleko!«
Ji za pátým lesem
A za tøetí øekou,
A z tìch mladých oèí
Dvì slzièky tekou.
Vezmou·li nám tady
Vecko ti zlí lidé,
Nermu ty se, vdy nám
Pøece nìco zbyde:
Ètyry smutné oèi
Nìkdy k stìování
A ty vìrné ruce
Zase k objímání.
Ach, vdy nae mysl
Ten svìt nepøevrátí!

A co chcem mít delí,
Jetì se nám zkrátí;
Kdybych já tì, kdybych,
Slunéèko mìl v moci,
Byly by veèery
Delí neli noci.
Pozdrav tì tam Pánbùh
Za tím tmavým lesem!
Jetì si zazpívám,
Bys vìdìla, kde jsem;
Slyte mì, ptáèkové
Vichni, co vás je tu,
A co o ní zpívám,
Pìjte vemu svìtu!
Ó, jak je tu hezky,
V této skryté pouti!
Tu jezírko napøed
A besídka v houtí;
Vecko mì tu kouzlí
Na té tiché hrázi,
Ach, jenom to jedno,
To tu jetì schází!
Zhasni, milé slunce,
Pozatmí se, nebe
A já v tiché spaní
Ukonejím sebe!
Nebo po ní ve dne
Marnì oko slídí,
Ale ve snu, ve snu,
Tu ji poøád vidí!
Kadý by rád o mnì

Zvìdìl mermomocí,
Proè si nejøad, chodím
Veèer nebo v noci;
Øeknu já vám, øeknu,
Odkud to pochází:
Mé slunéèko vyjde,
Kdy vae zachází.
eulièka smutnì
Na buku kukala,
e se mnì, ach, e se
Má milá provdala;
Provdala, provdala,
Smutnou svatbu mìla
V chladné ruce køíek,
Rùe vùkol èela.
Ach, ty kostelíèku
S tou mechatou vìí
Vùkol tebe mnoho
Skrytých domkù leí;
Vystavte pak mi tu
Také tichou skrýku,
Z osmi prkýneèek
A drnovou støíku.
Tìívali jsme se
Na ta mnohá léta,
e pùjdeme nìkdy
Spolu s toho svìta;
Ké by bylo mono
Tebe strhnout s nebe,
Anebo tam vletìt
A zùstat u tebe!

Udìlal jsem skrovnou
Zahrádeèku sobì,
A to, má nevìsto,
Na tvém smutném hrobì;
Tu si pøi mìsíèku
U tvé hlavy sedím
A jako památník
Nepohnutì hledím.
Písnì, moje písnì,
Smutné lásky hrany!
Tìte dlouho jetì
Mládence a panny;
Písnì, moje písnì,
Srdce mého hlasy!
Pozdravte ode mne
Také pozdní èasy!

HRABÌNCE *** NA PAMÁTKU
Nejen k jídlu ústa,
Také pro líbání;
Nejen k práci ruce,
Také k objímání;
Jestlie to høích je
Milovati tebe
Ach, ji musím høeit,
Odpus mi to nebe!
Kdy jsem ondy veèer
Sedìl podle tebe,
Myslil jsem, e andìl
Padl ke mnì s nebe!
Neodletuj jetì
A zùstaò rad tady,
Kde ty bydlit bude,
Bude nebe vady.
U cesty vrabeèek
V konopí si sedí,
A kdo okolo jde,
Pilnì na ve hledí;
Jde tamtudy párek 
»Èinèiryryryry!
»Vás já se nebojím,
»By jste byli ètyry!«
Ký mám ze vech moøí
Perly na tvé aty,
Pokryl bych tì nimi
Od hlavy po paty!

Ký mám vecko zlato,
Co má zemì v sobì,
Dal bych samých korun
Nadìlati tobì!
Kdyby tì mé oko
Bylo nevidìlo,
Bylo by mé srdce
Nikdy neelelo;
Kde shledání není,
Není rozlouèení,
Ani kvésti mùe
Bez bodlákù rùe.
Ach, proè tu na svìtì
Vecko mine, hyne!
I ta skrytá rozko
Jako voda plyne;
Vemte koni obrok
Vak vám nezaklue,
A já nyní chodím
Jak tìlo bez due.
»Drahý kámen hledá
»Mezi kamínkami!
»Novou hvìzdu hledá
»Mezi hvìzdièkami!«
Mýlí se ti lidé 
Hledì v zem i nebe,
Kámen ani hvìzdu,
Já vdy hledám tebe!
Kdy jsme pøi mìsíèku
Ondyno si sedli,
Rozum mùj a láska

Spolu vojnu vedli;
Láska se bránila
A stavìla hrady
Ale krutý rozum
Boøí vecko vady.
ustí listí, ustí
V zahradì v oøeí:
e mì tu na svìtì
Pranic u netìí!
ustí listí, ustí
V tom povadlém chrutí:
»Kdo nedoufá více,
»Tomu zhasla svíce!«
Dìkuji, mìsíèku,
Za tu vìrnou lásku,
e jsi dvìma srdcím
Svítil na procházku;
Dìkuji, mìsíèku,
e jsme, kdy jsme chtìli,
Ani tebe, ani
Sebe nevidìli!
Poøád ti mráèkové
Po nebi bìhají
Zdá se, e tam nìco
Vìrného hledají;
Ode mne si radit,
Vy, mráèkové, dejte:
Stálosti na svìtì
Nikdy nehledejte!
Ó, e zas tì tu mám
Po trpké pøestávce!

Pojï, tu se posaïme
Na té známé lávce
Ach, jen blí, jen blíe
Skloò se do náruèe,
Abys ucítila,
Jak mi srdce tluèe.
Tento dùkaz pøíznì
Rád beru a vdìènì;
S tím psaníèkem já se
Nerozlouèím vìènì!
To já na svém srdci
Budu nosit vude
To mì sladce muèit
A zas køísit bude!
S bohem, drahé dìvèe,
Jdi tam k svému mìstu;
Ach, já èasto skropím
Slzami tu cestu!
S Bohem, drahé dìvèe,
Krutý osud kyne
Jdi ji; já tì nutím,
Aè mi srdce hyne.
Co pak je mi po ví
Kráse toho svìta
U mne jest u na vdy
Po vem vudy veta!
Mnì snad tehdy jen zas
Vyjde hvìzda jasná,
A uslyím jednou,
Ty es aspoò astna.
Setøi pak tu slzu,

Dívko nejmilejí
Pohleï na ty hvìzdy
A buï veselejí!
Co se na tom svìtì
Se slzou rozejde,
To se tamto jistì
Vecko zase sejde.
Nesklopuj ty oèi,
Ty okýnka jasné,
Abych jima pohled
Do tvé due krásné!
Sem ty havé ústa
A se sejdou smìle!
Takto due jedna
ije v dvojím tìle.
Jetì jenom jednu,
A to naposledy
Pokud nám nezajde
Ten mìsíèek bledý;
Tisíckrát on vyjde,
Tisíckrát on zajde,
Ale nás tu spolu
Nikdy snad nenajde!
Vìjte bujní vìtøi,
Lesové se chvìjte,
A vy nebesa se
Na ve strany tmìjte:
Abych neuslyel
Vzdychat srdce vìrné,
Abych neuhlídal
Víc ty oèi èerné.

