
270 snúbiechu jieuc};áze|tseoni-277 nadějieše sáměl naději- 278 cělennl.eíevskutku se do-
mníval - 29L-292: šťastní berou si poučení z ubohých a z cizl škody - 293 rodiěka příbuzná
_ 295:, ktetá se s někým domluvila _ 298 taciej takové - 3o2 téže Íotéž _ 3o3 sdieti učiniti,
počíti si _3o8 nerodila serrt o ňem nechtěla isem ho .3L4 razi radím - 3L5 a at, abysr tgář
podoba - 318: já naň pro hanbu nepromluvím _ 3I9 by učinila kdybys učinila' - 323: o jaký
by ses odvážila říci _ 324jeliž oběcě až kdyŽ sllbila; zlěrdunk čnm kopy (16 grošů, později
více) - 325 toliž tu, tehdy

Sedmé kázanie

339 otjímd odnímá _ 344 lankrabž říšský kníže - 345 chlapstllo poddaní _ 346 žtikozlsttlo
studentstvo, klerici - 349 panošicě dvorští služebníci; oladaři správcové _ 353 plodiece
působíce _355 plodie ukládají, činí; šos daň domovní _356 z:ěrně opravdu _362 by jtněli
i kdyby měli - 371 lotři služebnctvo, chasa _ 374 chudinicě zďtob. k chudina _ 376 zžioúce
strávice _ 377 pomoc mimořádná daň - 379 soÉ žalobce _ 380 běhař běhoun' posel - 383
ztikonník řeholďk, mnich _ 39O duši oinite duši obtěžujete vinou - 3g2 trúp trubec -
393 úsilé práce _ 394l at málo nebo mnoho _ 398 nedadie nedají, nedovolí _ 400 kmet pod-
daný, sedlák - 402: kdyby se jen toho pro hanbu odvážil - 4o3: dává dohromady vinu s ne-
vinou, obviňuje ze všeho možného _ 4o7 dědina děďčné pozemky _ 408 buď s tobú aet budjž
věc tak s tebou srovnána _ 4L0 zle hozlějí. jsou málo shovívaví _ 4IL nalezují snaŽí se naléai _
4L3-4L4 poďe Iz. L'23 a 3'I4

4I5 zákon řehole - 420 z:eléc slušěti rozkazujíc poddánu býti, náležeti - 42L zlelé toz-
kazují - 429 dercě kdo odírá _ 430 bercě kdo bere _ 434 přibil pobil - 435 přěbíjal |oupil^,
zbíjel - 438 zlost zloba, hřích _ 452: dé|ej co dělej _ 453 póteřiez otčenášů _ 454 modlin:
moďiteb _ 455 zbudeš zbavíš se - 45B ndm nic nepřichodi nic nedostáváme _ 459 jedno jen -
464 oděnice oděv - 466 přěludník podvodnÍk _ 467 chtiece vědomě _ 474 zlzímajte berte
_ 475 azýzláte nazýváte - 48L oodné tele vodnate|nost _ 482 bolníej (ďuá|) nemocné - 483
trank nápoj' lék - 490 čin roaný způsob spravedlivý _ 49L lakomý chtivý; Žádostivý _ 499
a 5o5 jeliž dokud ne _ 507 toliž tehdy _ 511 páteř otčenáš, modlitby _ 5L7 přěbojník zbojl1k
- 5|8 ndsilník utiskovatel _ 523:- jestMe jsi komu odňal zlato _ 524 šilink peniz _ 526 na-
snad po ruce - 539 múdřějie moudřeii _ 54| bosdk františkán - 542 křižoz;niá člen řádu kři-
žovďků; žcik kJenk' student - 544 smyslem blúdíš minu| ses s rozrrmem

553 utkti sě potká se _ 555 dobroj tro dobré jitro; azdti dá - 557 otieže optá se _ 558 kmoška
kmotřička _ 560 ozmluol promluví _ 564 brunát hnědé sukno - 568 s sukni. na sukni -
57o krošieo nedoddváchu grošů nedopláce|l - 572 sukénce sukfuko _ 575 spustíti sleviti -
577 rnně domnÍvaje se (Že je tomu tak) - 580 mně dobré po\<ládaje je za dobré - 583 haditi
haněti - 585 konieř koňský handlíř _ 586 kocovnik kramař v kotcích; ounieř btt:LčLř _ 587
ščíoalnik oburrník; oalchcÍř kdo valchuie sukno - 589 tsěrujíce zaklínajíce se

595: myslíš' že nejsi zloděj - 602 oplýzlá tone' topí se - 609 ni'komému nikomu - ó13
otrpěti přeÍÍpěti - ó19 kromě jenom _ 624 tcipati tonouti _ 625:- jest|iže toho nezanecháš
_628pakostiškod|_629 diez:kasllužI<a_ 632k(izntfest_636 sňatekshromáždění- 638 zldžena
nevěstka; kostečnik hráč v kostky _ 640 kaas hody _ 64L pie pijq přičítajě připočítávaje _
647 čiestčást_654ozýoášsěnazýntášse_658 a zselikúdiekuveLmi vděčně _660t:zkltidal
r.ynakládal - 66I prazsdu mluzsiece povíme-li pravdu, po pravdě řečeno _ 662 ulim mnohem
- 669 chcete-l' chcete-li _ 680 nezlelé nemnoho - 679-684 poďe Luk. 19,17,lépe Mat.25,37,

SATIRY o  KoNŠELÍCH A ŘEMEsLNÍcÍcH

V těchto sedmi drobných satirách, mzýttaaých traďčně, ale nepřesně Satiry o ře-
meslnících, osvobozuje se autor místy od úvahy náboženské; některé z těchto básní
nekončí hrozbou peklem, ale vyzrtívaji čistě světsky. Charakteristic\i ie už způsob,
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ja\ým jsou satiry řadi
boženského zahroceď
jakékoli moraliry náslt
další satira je opět za
kováře; čtvftá satira, r
níky, vyznívá podobn
tira' o řeznících, je op
končí motivem pekla,
meslníka. Poďe toho
výzoam symbolic{ý -

|ei zde cetý.
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l LNÍcÍcH

' ale nepřesně Satiry o ře-
ké; některé z těchtó básní
akeristic\ý je už způsob,

ja\ým jsou satiry řaděny' střídá se totíž satira vyhrocená nábožensky se satírou bez ná-
boženského zahrocení: po satiře o ševcích, zakončené čistě světským pozorováním bez
jakékoli morality, následuje satira o konšelích' kde autor hrozí úplatným konšelům peklem,
další satira je opět zakončena světskn totiž vtipnými návrhy autoroqými, jak by trestal
kováře; čwrtá satira, na sladovníkn zase končí poukazem na peklo' kdežto pátá, na lazeb-
níkn vyznívá podobným návrhem pozemského trestu jako satira o kovářích' a další sa-
tira, o řeznících, je opět zakončena motivem pekelného trestu. Poslední Satira' na pekaře,
končí motivem pekla, ale je tu i něco nového' představa nebes' která čekají pořádného ře.
meslníka. Poďe tohoto seřadění, jakož i poďe počtu - číslo sedm mělo ve středověku
význam symbolický - zdá se, že satiry tvořily záměrně uspořádaný ryklus. Otiskujeme
iei zde celý.

(o ŠEvcÍcH)

Ševci divně přěbyvaiú,
často svým ženám z|e |aju.
Když ho Žena jme tresktati
nedadúc jmu v kostky ihráti'

5 an sě rozhněvajě z toho
častoé jiej přibíiie mnoho.
Jako jeden švec činieše,
ten svéi ženě rád lajieše.
Ana vecě v iednu dobu:

10 ,,Co mi učiniti s tobú?
Rač slyšěti' mój milý muži'
však vidíš mú i svú núzi!
Že chceš vždy v krčmě leŽěti,
dietky chtie hladem zemřieti.

15 Poviz o svych dietkách záhe,
viďš jě bosé i nahé,
áuy;i* mohl přioděti
i stravicě utěžěti...
Švec povědě ženě dvorně

20 řka: ,,Jmám prodainé čwery škorně,
ty škorně za věrdunk prodám
a tobě ty peniezě dám;
obratiž jě na své děti'
jázt jich nechci k sobě vzieti...

25 ona počě děkovati
řkúc: ,,Kdy sě chcvě na trh bráti,
ty škorně spieše prodati
a dél tiem neotkládati?
Chcevě-l' jíti u pondělí'

30 zda|t naji buoh nadělí?..
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Tehdy on svéj ženě vecě:
,,ŽeÍo, mně sě na ten trh nechce.
Pójdevě ve čtvrtek ráno,
tué bude lépe prodáno...

A když sě na ten trh brasta'
škorně za věrdunk prodasta.
x ,Svec vecě: ,,Co j'učiniti?

Jižť mi sě chce velmi píti.
Ženo, chceš do krčmy jíti,
jeďný haléř propiti?..
Ona jemu v tom povoli
řkúci: ,,Staň sě po tvéj vóli...
A když do krčmy jidesta,
brzo tři krošě propista.
Inhed počě švec hlédati'
zdaby mohl s kým v kostky ihráti.
A když to uzřě hospodář'
povědě ševci ten krčmář:
,,Hosti, chceš-li vrci krychle?
Neb ty neb jáz zíščeš rychle...
Švec beze všeho potaza
ženě věrdunk dáúkáza,
počě s ďm krychle metati
chtě na krčmáři vyjhrati.
Přistúpivši žena k ňemu
povědě tak muži svému:
,,Muži,.. vecě, ,,nedámé jhráti.
Slíbils mně ten věrdunk dáti.
Již svě tři krošě propila;
bychvě viec neutrati1a!..
Švec svéj ženě tak ottuši
a řka: ,,Ženo, věř rné| duši,
prvé než tři krošě ztraci,
aŽ dřěvnie tři všě navr-ci.
Nechaé naň sadím po kroši'
tohoé jáz na tobě proši...
,,Plaé,.. vecě, ,,jeden kroš jemu,..
i provrže ten kroš k ňemu;
i sadi druhý naň spieše;
ten kroš opět prowžieše.
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chce.

ihráti.
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osm whóv vešdy pospolu
ztrati švec u toho stolu.
Žena uzřěvši to, vecě:
',Mlý muži, nejhraj viece,
nevěrněť na kostku mece
ani kdy kostkú zaklekce...
on vecě: ,'Počakaj málo.
Ještěť mi pět krošiev ostďo:
nebé tu pět k ňemu prowhu,
nebo dřěvních osm qrvrhu...
Žena jmu počě brániti
řkúc: ,,Musíš mě dřiev zabii.
Nedámé ostatka projhrati,
musíš mi jej inhed dáti...
on vecě: ,,Z1Áženo, přěstaň'
neb vetčas budu nekázán...
Krčmář vecě: ,,Buď kázána'
paní, neb budeš svázána.
Jhraj pro ni preč, nejměj péčě!
Nechaj, aé sě hořem vzteče...
A kdyŽ ho ke jhřě připravi
inhed jej všěch peněz zbavi.
Švec chtieše na základ iháti,
žena jemu počě láti
řkúc: ,,Ba, hubenče hubený'
ke mně své viery neplný.
Tys byl mně ten věrdunk otdal,
a jižs jej hanebně projhrál;
ješče chceš na základ ihráti?
Buoh dajé sě dáblu dostati...
on vecě: ,,Nemluviž mnoho,
neboé mě bude hněv z toho;
taz'ut, beř sě preč, biednice,
nebť v ten čas ošiji líce...
ona přiskočivši k ňemu
i vytrže kostky jemu.
Švec sě rozhněvajě na ni
i da jiej políček dlaní,
tu ji přěs stól za wch skloni,
div že jiej hlavy neslomi.
Počě ji tlačiti nohu'
ana úpie k žívu bohu.

urt'
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Nabiv sě iie v jeho domu
i vecě krčmáři tomu:
,,Hospodáři, buoh tě žehnaj!
P,ro buoh, na mě sě nehněvaj.
Musil sem to učiniti,
v tvérn domu nekázán byti.
To vše pro tuto zlukóži.
lázt jíej toho doma zbozí.,,

A když cěstú spolu iďešta'
v ten čas sě spolu smířiešta.
Počě své ženy prositi
řka: ,,Rač mně to otpustiti...
ona jemu otpovědě
řkúci: ,,Jáz to dobřě vědě,
že ty velmi zlý obyčěj máš:
co dobudeš, to vše projhráš.
Veleché na trh u pondělí
řkúc: ,Tuť naií bóh nadělí!.
A ty počě otkládati
a chtě do čtvrtka nechati.
Když ty jdeš na trh ve čtwtek,
tehdy v tě vstupí malý črtek
i oslepí tvoji oči'
že ot kostek nebudeš moci...
on jiej vecě: ,,Milá Ženo,
jižé jest všechno provrženo.
Ty neroď na to nic tbáti'
musímé tlú potřěbu dáti...
Tu sobě vše otpustista
a dobrá přietele b5'sta.

Tak švec divocě přěbyvá,
žeé svych peněz v krčmě zbývá.
I často jmu sě přihodí'
žeť i základóv otchoď,
anť zlú plachtu prodra na sě
uzříš ho' z krěmy vytasě,
poběhne jako bez smysla
a plachta na ňem owisla.
Zatiem naň lidé uzvo|aji,
mnozí naň blátem vzkydaji,
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Přiběhnať do svých katrčí,
tu jej žena do nich vstrčí,
i svine sě za kamnami
iako zlý pes prostřěd slrímy.

Přěhubené jeho byďo!
Mohl by radéjíŽváti mýďo
nď tak hanebně byďiti,
ničs dobrého neužiti.

I přěbýt:aiú žijí _ 3 jtne tresktati počne kárati - 8 lajieše |ái - |4z děti zemrou hladem -
|5 potliz pohleď'postarej sei zdhe záIty_ 18: vydělati na živobytl -l9 dc)orně pěkně,
zdvořile - 20 škorně selské vysoké boty - 2L oěrdunk čtvrt hřivny (16 grošů, později více)
-26 sě chcc)ě bróti (duál) budeme se bráti _29 chcezlě-l'lri (duál) půjdemc-li _3o naji
(duál) nás -33 pójdeaě (duát) půjdeme

35 br as t a s ě (duál) brali se. 36 prodasra (duál) prod ali - 37 co j, co jest _ 43 - 44 jidesta,
propista (duál) šli, propi|i _ 50 zíščeš získáš' vyhraješ _ 5L potaz rozmýšlení, váhán|_ 59 suě
propila (duál) isme propili - 60 bychoě neutratila. (duát) bychom neutÍatili _ 6L ottaši
odpověděl _ 63-64: dřÍve než ztratÍm tři groše, nawátím všecky tři předešlé - 68 proarže
prohrál- 69scdi vsadi|_15 neoěrněť mecepodvodně metá, vfhá- 76 zaklehce zagepe_79 tu
pě, tu pětku _ 80 agarhu vyhraii _ 86 oetčas v ten čas' hnedi nekózdn le,lkázněný,
neslušný - 87 hdzána ukázněná _ 89 péčě starost _ 90 ozteěe vztekne _ 93 zdklad zá-
stava' záloha -95 hubenče hubený bÍdďku bídná - 96: který neplníš mně daný slib - l03
raz,uť tadlm _ L04 ošiji /íce udeřím tě po líci _ lo9 zlrch temeno' vlasy - LL} neslorni
nezlomil _ ||9 zlú &d.ži nevěstktt _ |20 zhozi nabtad1m, odplatím

12| jdiešta (duál) šli _ |22 smířiešta sá(duál) smířili se - 129 oelechť ve|e|ajsem - 131
počě poč,a| jsi - 134 črtek čettlk - l39 neroď tbdti nedbej _ 14| otpustisra (duál) odpustili -
- |42 bysta (duál) byli - 146: opouští (prohrává) i to, co zastavil _ l47: špatnou plachtu
rozprostřev na sebe _ L48 oytasě vytaziv _ L49 bez smysla bez rozumu _ 75o otzlisla nepři.
lehla (visí nepřiléhavě) _ Í53 hatrčě chatrč - |57 bydlo život - I58 žt)óti žvýkati - l59
bydliti žtti
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o KoNŠELÉcH NEvĚRNÝCH

Konšelé, račte slyšěti
a mně v tom za zlé nejmieti:
jmáte na sobě zlú vadu,
křivym dáváš dobrú radu.

Pohřiechu v tom mnoho blúďe,
že pravé křivelně súdie.
Přída chudý člověk k ňemu
i bude tak řéci jemu:

,'Dobrý druže, tebeť proši,
učiň za své matky duši,

ló0
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pomoz mi mé viny zbýti,
chcué tvój moďitevník bfi'
by tě milý buoh uzdravil
i tě všěch tqfch hřiechóv zbavil...
Konšel sě nic nepotiežě,
inhed jeho sám otieže
řka: ''Móž-li co za mój trud b1;íti,
snadť bych pomohl toho zbýti...
Tento chudý tu řěč slyšě'
stane přěd ním, srdcem vzdyšě
řka: ,,Buoh vie, nejmámť co dáti,
pro buoh rač mi pomáhati...
Když konšeluslyší' co jest,
v ten čas nalezne sobě tu lest
řka: ,,Súsěde, praviť tobě,
teprv sem vzpomanul sobě:

imámť byti zajtra na rocě,
prošeno mne i mého otcě.
Tu jmám při vésti ku právu:
súsěd súsědu ukradl krávu.
Popros někoho jiného
a tě přěslyší nevinného...
Tento pójde preč ot ňeho,
příde druhý ptajě ieho;
a když sě jeho doptajě'
něco sbožie s sobú jmajě'
bude řéci: ,,Rač slyšěti,
pane, coé chci pověděti;
slyšal sem, žes múdrý konšel,
proto sem sěm k tobě přišel'
aby mi dal z toho radu:
učinil sem hroznú svádu,
jednoho sem obelhavil,
druhého do smrti zabil.
Prosímť, by sě, v to uvázal,
dalť bych rád co by sám káza|.,,
Kdyžé konšel uslyší toto,
vecě imu: ,,Nemué sě proto,
chcué pomoci toho zb11iti'
ale hřivný mi dobyti;
musímť mysliti přěmnoho,
abych tě vypravil z toho...

4 křiaý nespfa\
pokuta - L2 modlitezst
L6 jeho otieže optá s
vyslyší _36 sbožiejm
uadzal aby ses toho u,
mi dobyti musím dos
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on vecě: ''Mój milý pane,
toé na wéj milosti Stane...
Vecě: ,,Neulevímť i krošě,
by stál do puol léta prosě.
Musímť jmieti hroznú práci,
i svéhoť spánie ukráci,
žet tě vždy k tomu přivedu,
žet dám z toho dobrú radu...
Ten jistý sě nepotázav,
hned hřivnu z klína vyvázav
vecě: ,,Račiž hřivnu vzieti
a tu práci o mně jmieti...
Takť konšel po hřiechu blúdí,
žeé mnoho lstívě vylúď'
ni pro buoh ni pro všě svaté,
jedno pro sbožíce klaté.
Ktož sě s koláčem uteče,
ten juž nejmá na to péčě:
povieš jmu příhodu svoji'
když on uslyší řěě tvoji,
nalezneť tolik chytrosti
konšel sobě i múdrosti,
žeé tě učiní pravého
a z pravého křivedlného.
Ti sú tak zúfalí l'uďe,
tak svým smyslem dívně blúdie,
umie mnohým radu dáti
a sám na to nechce tbáti,
by toho s pokojem nechal,
by Kivych koláčiev nebral.
Hubený bude tvój koláč'
ažé řkú tobě: ,,Do pekla rač!..
Rád by vrátil ty peniezě,
když povisneš u lemiezě
u pekelného řetězě,
kdež budeš na věky vězě.

4 křioý nespravedlivý _ 6 praaý spravedliqf; křioelně nespravedlivě - LL aina
pokuta - |2 modliteaníŘ kdo se za někoho modlí _ |5 nic sě nepotiežě r;lic se nerozmýšleje -

16 jeho otieže optá se ho _ L7 trud práce - 27 na rocě na soudďm stánÍ _ 32 přěslyši
vyslyší - 36 sbožie jmění, peníze _ 43 obelhaoil učinil belhavým, zchromil _ 45 by sě ts to
uxdzal aby ses toho ujal - 46 kázal řek|' určil, poŽáda|_ 48 nemuť sá nermué se - 50 hřianyť
mi dobyti muslm dostati hřivnu - 52 aypravil vyprostil - 54: to bude záleŽet na tvém

55

yšě
úfr,
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.

323



milosrdenstvl_55neulealnlneslevÍm ti-58ukrdci zkrátÍm- 6Lnepotdzao sěnerozmysliv
se _ 62 ayodzao tozvázav _ 66 z;ylúdí' vymámí _ 68 sbožice majeteček _ 69 koláč odměna,
úplatek, dar - 78 smysl tozum, důvrip - 86 pozsisneš u lemiezě budeš viset u trámu, břevna
- 88 budeš aězě budeš ád jsa uvá'án

o ZLÝCIJ  KoVÁŘÍcH

Kováři' vy zÍulmenaite:
zlého sě diela chovajte;
jázvy vystřiehaji z toho,
byste sě chovali toho,

s ješto mnozí to činíte.
Vy z toho hřiechu nemníte,
by z toho kdy mohl hřiech byti'
že chceš z\e sbožie dobwi.

Vzvěda zloděi wojě chyšě'
příde k tobě v noci tíšě
i ďc ''Milý mistře, rač sěm vstáti'
chci tobě dobrý dar dáti,
by ty mně to taině skoval,
což bych jáz tobé rozkázal..
by mi mocnú pilu skoval,
bych jú všě železa lámal,
by nic přěd ňú neostálo'
ani mnoho ani málo;
což.bych ot železa uzřěl,
aby to vše pilú přětřěl'
a k tomu z ocěli nožě,
jimř přěstřihl vše, co je.
K tomu skuj mi klíčiev desět,
aby jim neostál veš svět,
coŽ bych chtěl kde otmykati,
by to nemohlo osťáti...
A když mu to vše rozkáza,
jakoé mu srdce pomaza.
Tué řěč kovář rád uslyšě,
hned by zloději ottušě
řka: ,,Toé míle vše rád sději,
nožě, pily přihotuji'
jedno ty pomysli o mně,
aby mi zaplatil rovně...
Tehdy zloděj' to vše mina,

10

15

2 chooajte sě sl
schoval _20 pilú při
odolal _ 30 by ottuši
mina mlčky přešed -
- 5l: sotva od něho
59: kdyby některém
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t_ 6| nepottizao sánerozmysliv
majeteček _ 69 holáč odměna,
zá budeš viset u trámu' břevna

I

ěvt

ít vstáti'

t

býti'

vy,-a věrdunk z svého klína:
,,Tento ti,.. vecě, ,,věrdunk dám
a druhý' až přijědeš k nám.
Nalezneš ny prostřěd lesa;

40 přídeš' pily, nožě nesa,
tué tobě všechno zap|aci
wé úsilé i tvti práci...
Také kovář sbožie dobývá'
žetúd s zloději přěbývá.

45 Druhéé jáz do ňeho vědě
i každému naň povědě:
kdyžtoé komu kóň ukuje,
mnohémuť to rád slibuje
řka: ,,Dobřě sem tvói kóň ukoval,

50 bezpečně by sto mil přěhnal...
Netáhneš ot ňeho jěti'
ažť mrcha počne klécěti.
Ba' by mi to bóh ráčil dáti
za dar, což bych chtěl žádati:

55 bycbjáz byl kovářě mocen'
vŽdý by poležal nemocen.
Chtělbych to právo na|éza,
že by musil čwernoh lézti,
kterému by koni zajal'

60 bvch ten hřěbí zasě wňal
i wazil mu v ieho nohu;
vždyt by úpěl k žívu bohu'
aby koval rozhlédajě
a koniem nezajímajě.

2 chotlajte sě střezte se - 3 oy oystřiehaji varuji vás - 13: abys mně ho tajně
schovď _ 20 pilú přětřěl přeřezal pilou _ 2L nožě nůŽky - 24 aby jim neostól aby jim ne-
odolal - 30 by ottušě odpověděl _ 3l sději udělám _ 34 abg abyq rooně přiměřeně - 35
mina m|čky přešed _ 36 tlěrdunk čtvrt hřivny (16 grošů, později více) - 4L zaplaci zaplratlm
_ 5l: sotva od něho iedeš - 52 klécěti kulhati - 55: kdybych měl nad kovářem moc -
59: kdyby některému koni ublÍžil _ 60 \třěbi hřcb - 64 nezajimajě nezabíraje do masa

o  s LADovNÍC IEcH

Sladovníkóm též povědě,
mnoho zlého do nich vědě:
chtie brzo bohati byti,
ač sě jim dá sbožie žíti.

iět,

tr,

l l t
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Ale když kto zle dobude,
tomué nerado probude,
často jim pohřiechu shoří,
potomť musí b;fti v hoři.

Tené obyčěj v sobě jmají,
žeé neradi na to tbaií;
když jmu seďák dá trh rovný
vnesa obilé do sladovny,
budeť s ním lecco mluviti,
zatiem hledá vystaviti,
kdeŽ by jměl najvěčší mieru;
v tomé ukáže svú nevěru.
A když to obilé zméÍi,
an mu na tom dobřě věří'
budeé z nich slady dělati'
chtě mnoho krošóv nabrati.
A ktož po slad příde k ňemu,
sladovník vystaví jemu,
nalezna mieru najmenší
a jinde schová najvěčší
řka: ,,Toé jázberu na mú vieru,
Žet jáz jmám spravedlnú mieru...
Toť sladovník dobřě umie'
ktož jemu v tom nerozumie'

Druhéť opět dvorně čiď,
řiedk1t sě naň toho domní:
ktož mu dá obilé mnoho,
by jmu dělal slady z toho,
on učiní velmi dvorrrě,
ale stane sě nerormě:
vyspa svój slad na hromadu,
ospe jei iako zahradu
okolo cuzími slady,
až k svému nebude kady.
Znamenajž, coé čiď potom'
jáz vám najlép poviem o tom:
dosáhna hřebla ďúhého'
nepomně svědomie svého'
budeé okolo hrabati,
k svéj hromadě přitáhati;

4: ačkoli mají slr
Ll dd trh rconý dá t<
faleš - 24 jinde jinam
to pomyslí _ 34 neroz
hÍábě, hrabaďa - 45
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45 vešdyt hrabe neusada,
aŽé bude hrozná hromada,
ze všěch těch hromad najvěčšie'
jenž bieše ze všěch najmenšie.

Také umějí falšovati,
50 dobnÍmi lidmi klamati.

Nebóžátka, ostavte sě'
ďúhého hřebla zbavte sě:
pro jediné ďúhé hřeblo
musí wá dušě jíti u peklo.

4: ačkoli majÍ slušný majetek' ačkoli mohou být slušně živi _ 6 probude prospěje -
|l dd trh rooný dá rovnou mÍru- 14 oystaoiti naměřiti (tak, aby měl ...) - 16 nezlěru
faleš-24 jinde jilam_29 doorně pěkně (iron.) _3o řiedkýť sě toho domní má|okdo na
to pomyslí _ 34 nerovně nespraveďivě _ 35 agspa vysypav _ 36 ospe obsype _ 4| hřeblo
hrábě, htabaďa - 45 neusada neustav _ 5| ostazlte sá zanecheite toho

o  LAZEBNÍc rBcH

Lazebďci, ti jsú správni'
u svých peněz velmi stravni;
chce sě vešdy dobřě jmieti,
mezi dobrými seděti,
bohaqfm sě rovnajíce,
podlé ďch píce, iědúce;
nemóž jmu tak brzo příti,
až musí všechno propiti.

Ti sě horníkóm vrovnají,
ješto zlata mnoho jmají.
Horník tento obyčěi imá:
kehdyŽto peněz drahně jmá'
nechceť nikdy utrpěti,
musie dobrú stravu imieti;
byt věděl' žeť jmu žebrati,
zajtra sě s dětmi preč bráti,
na toé sě nerozpomíná,
musíť vždy b1'ti pln vína.
fuedkýť sě na to rozmyslí,
dte: ,,Zajffa mě bóh omyslí...
Ti jsú najsprávnější l'udie,
že na lidech nic nelúďe.

vleru,
[ieru.t'

te.

u,

10

t 5

)m:

327



T éŽ iáz pravi lazebníkóm,
přirovnaji jě k horníkóm'
že jsú také správní l'uďe,
na lidech zle nic nelúďe,
obchoďe sě po řemesle,
na tomť velmi nečinie zle.
Však by jeďného nechal,
by sě velmi neopíjal;
a druhého sě varoval,
aby proto bit nebyval.
Kdý z1ú břitvú koho holí,
často velmi po ňem bolí
a častoé učiní hóře,
žeť tě chvátaiě uřěže.
Druhéhoť sě rád dopúščie:
když komu krev z rukú púščie,
žeé sě žíly rád chybuje;
řiedkýť imu z toho děkuje.
Učiníť člověku bolest,
a to jeho hrozná nečest.

Co by to škodilo komu,
bych jáz sě přimluvil k tomu,
aby právo nalezeno
bylo naň i ustaveno:
kdyŽ by koho hole uřězal,
by imu ten dobrý políček dal?
Druhé bych chtěl vymysliti,
to bych jmu chtěl naplrriti:
když by mi žíly chybil,
bych jmu pěstí zuby vybil;
snadť by púščal rozhlédajě,
věčší na tě péči jmajě.

2 straoný kdo hodně stráví' spotřebuje _ 6 píce piiíce - 7 přlti odpkati _ L2 kehdyžto
když - 19 řiedkýl má|okdo - 2o omyslí obmyslí, vzpomene si _ 27 obchodie sě po řemesle
zaměstnávail se řemeslem

ŘĚzNÍr

Řgznit sě takto obchodí,
dobrým lidem často škoď:
kdyžběži po vsi volajě,
na prodainé bravy ptajě,
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budeé kupovati bravy'
chtě z nich utěžěti stravy.
Když ho uzří dobytčátko'
uŽěsneé sě nebožátko,
neb jmá řězník rucě račiei:
když on dobytčátko zmácíe,
nelzěé sě jmu popraviti'
musíé vždy churavo b1ti.
A tu líb kup líb nekupi,
jtžt bez škody neotstúpí'
vždyt škodu učiní tomu,
kdyžtoé bravy mácie komu.

Druhúť jmá nevěru v sobě,
tué chci vypraviti tobě:
ktož dobytek na trh vodí,
seďákóm rád na tom škodí,
budeé s ďm lidmě tržiti'
bráně každému kúpiti;
v tom mu činí mnoho núzě,
žeť jemu všě kupcě zapuzie,
aŽ utůi po svéj vóli'
jakžto jemu líbo koli.

Třetieť jáz vědě do ňeho:
ktož masa kúpí u ňeho,
že jmu prodává kozinu
za najlepší skopcěvinu,
a častokrát býkovinu
za najlepší hovědinu.

Čmrtéhoť sě rád přijímá:
kdyžtoé iest najvěěšie zitna,
budeť vodú oblévati
maso, rožny rozpierati,
aby jemu zmrzlt v noci
hovědina i ti skopci.
Také po jeho vóli bude'
tři čiesti jemu ho přibude;
mnohoé lidu oklamává'
když on to maso prodává.

tIDUr

_ 7 přiti odpÍrati _ L2 kehdyžto
si-27 obchodie sě po řemesle

lL 1
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Takť isú nevěrď řězníci,
horšíť jsú nežli věžníci.

45 věžník nemóž tak zlý byti:
když sě udá kde v dvór vníti,
vždyt poščeká prvé na tě,
cbtě sě přihrabati k patě;
a když jmáš ďěvo při sobě,

50 tué sě nestane ničs tobě.
Ale řězďka nezbudeš,
když masa jeho kupuješ;
musíš dobřě chytrý býti'
by ho mohl bez škody zbyti.

55 ProtoŽ jáz pravim řězníkóm'
jich panošiem jelitníkóm,
což na lidech zle dobudú'
že pro to pekla nezbudú,
ač sě toho neostavie

60 za svého života sdravie.

L obchodi sě zaměstnává se - 4 braayďobytek_6utěžěti získati; stratsanák|ad,vy.
naložené peníze, strava - 9 rucě račiej (duál) ruce jako račí klepeta - L0 zmdcie ohmatá
- 1 l : n emůžese  s p r a v i t i , v y k rm i t i ( :  j e dob ré i enna z ab i t í ) _13  l í b . . . l í b bud . . . b uď -
14 neotstúpi neodejde, neodstoupí _ L6 mdcie ohmatává _ 17 neaěra faleš, nepoctivost
_ 2L lidmě (adv.) před lidmi' na oko' klamně; tržiti kupčiti _ 23 núzě škoda - 33 přijiná
sá přidrŽuje se _ 36 rožng rozpierati toztahovati na roŽně _ 44 uěžník hlídací pes - 5l
nezbudeš nezbavíš se, neujdeš mu - 54 by mohl abys mohl; zbýti zbaviti se - 56 panošiem
jelitníkónt pomocnikům dělajícím jelita _ 57 dobudú získají - 58 nezbudú pekla neujdou
peklu _ 59: jestliže toho nenechajÍ

( PEKAŘ )

Pekař na duši nepomní;
řiedký sě naň toho domní
jeho zlostí, což jmá v sobě,
ježto jáz vypravím tobě.

Když on chce chleba napéci,
takto bude ženě řéci:
,,Ženo, když pó|deš na město,
dobudeš mi kvasnic v těsto'
ažť múky napytluli
a kvas v dieži přihotuji...
Tué jmu žena kvasnic přimčě'
dobyvši jich pod kraj hrncě;
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a když těsto upravichu,
hrnec kvasnic v ňe nalichu,
umiesivše jidu k stolu,
chtiece obědvati Spolu.
Žena pomeškavši vecě:
,,MuŽi, těsto kyrúti nechce;
musí viece kvasnic býti'
tož bude těsto kynúti...
A když po kvasnicě běžě,
přinesši i nali puol ďežě.
Po obědě pec zapálichu,
k válení sě připravichu.
ona vecě: ,,Muži, věz to'
kdyŽ budeš váleti těsto,
by toho nezapomínal,
žes tři krošě za mieru dal;
padesát koláčiev z toho
naváléš' nebudeť mnoho.
Jmáš v těstě kvasnic třetinu,
tiem vybéřeš vši jistinu
a jinéť v zisku ostane'
což koli potom ostane...
Když těch koláčiev napeku,
hned jě na město povleku;
ktož přijde kupovat k ňemu,
pekař bude řéci jemu:

,,Poďte sěm ke mně, ktož ráčí,
zdeť jsú najvěčší koláči'
slaní' dobřě upečeď
i na všem dobřě udění...
Desětkrát jím vrže vzhóru
řka: ,,Viz, kakť jmá pečenú kóru...
A ktož těch koláčiev kúpí'
každý na své hoře vztlpi.
Nejeden sprostný seďáček
kúpí za haléř koláček'
nevěda jeho nevěry;
uzÍiv ňem přěhrozné diery,
přěkrojě jej na dvě čiesti,
až by veň vložil tři pěsti.
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Také pekař sbožie dob1vá,
žeé své koláčě nadýmá.

55 Věz to, pekaři všelikn
že jmáš z toho hřiech veliký;
pro ty hubené kvasnicě
jsi otlúčen božieho lícě.
Pakli viec toho ostaneš,

60 tehdy sě jemu dostaneš,
s nímž v nebesiech přěbývajě
budeš sě věčně radujě.

t na duši l,epomní nepomyslí na duši _ 3 zlost zlý skutek - 8 dobudeš (kvasnic)
opatříš _ 9 napytluji prosiji - LL přimčě (od přimčieti) přidala _ 27 by abys _ 28 miera
měřice (dutá míra) _ 32 jistina kapitál vložený do obchodu _ 42 uděnl udělanl _ 5t čiesti
části - 57 hubený mizerný _ 58 otlúčen odloučen, vzdálen _ 59 ostaneš zanecháš

oLIŠcĚaoČBÁNU

Mezi satiru o konšelích a satiru o kovářích je v Hradeckém rukopise vsunuta bajka
o lišcě a o čbánu. Toto vsunutí mezi satiry je jistě jen nahoďlé, neboé se jím porušuje
organické seřazení satir o řemeslďcích. Baika se vyskynrie také v prozaické formě, ve
sbírkách kázá^1 (uz zde při exemplech str. 592) jako vysvětleuí vzniku přísloví ,,Dosti
té hry!.. Lze se domnívat, že ji básník (nedá se říci, zda je to tyž básník, který sloál
satiry) mohl znát také odtud, nejde-li o látku lidovou.

Liška jednú běhajíci'
iiesti sobě hledajíci'
uběže do jedněch pústek,
ano v nich jediný chrústek.
Vecě: ,,Pověz mi to, chrúste,
čie jsú toto chyšě pusté?..
on jiej tako otpovědě
řka: ,'Jázť sám nevědě;
teprv sem jedno přišelsěm'
nejmám nice činiti s tiem...
Liška počě sě točiti,
by mohla co uhoniti.
Točivši sě sěmo i tam
i uběže k pusrym kamnám.
A když sě v niestěji vtoči,
inhed v kamrrrích čbána zoči.

Vecě: ,,Dobrý večer, čbáne!
Kak sě jmáš, mój milý pane?..

10
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