RUKOPIS
KRÁLOVÉDVORSKÝ

ZÁBOJ A SLAVOJ
S èerna lesa vystupuje skála,
na skálu vystúpi silný Záboj, obzíra krajiny na vsì strany,
zamúti sì ot krajin ote vsìch, i zastena pláèem holubiným.
Sìdie dlúho, i dlúho sì mútie;
i vzchopi sì vzhóru,
jako jelen dolóv lesem,
lesem dlúhopustým bystro spìcháe,
ot mue k muu,
ot silna k silnu,
po vsickej vlasti.
Krátká slova ke vsìm skryto rìèe,
pokloni sì bohóm,
otsud k druhu spìcha.
I minu den prvý,
i minu den vterý;
i kda za tøetiem luna v noci biee,
snìchu sì muie sìmo v les èrn.
K nìm zdì Záboj,
otvede je v úval,
v poníený úval
hlubokého lesa.
Stúpi Záboj najníeje dolóv,
vze varito zvuèno:
Muie bratrských srdec
i jiskrených zrakóv!
Vám pìju najníí z dola:
piesò ide z srdce mého,

z srdce najníeje
pohrúena v hori!
Otèík zaide k otcem,
ostavi v dìdinì
dietky svoje i svoje lubice,
i neøìèe nikomu:
báo! ty mluvi k nìm
oteckými slovy.
I pøiide cuzí úsilno v dìdinu,
i cuzími slovy zapovída;
i kak sì zdie v cuzej vlasti
ot jutra po veèer,
tako biee zdieti
dietkám i enám;
i jedinu druu nám imieti
po púti vsìj z Vesny po Moranu.
I vyhánie z hájev vsì krahuje;
i kací bozi v cuzej vlasti,
takým sì klanìti zdì,
i jim obìcati obì.
I nesmìchu sì bíti
v èelo pøed bohy,
ni v súmrky jim dávati jiesti.
Kamo otèík dáváe krmì bohóm, kamo k nìm hlásat chodíváe,
posìkachu vsì drva,
i rozhruichu vsì bohy.
Aj, ty Záboju! ty pìje
z srdce k srdcu piesòu z støeda hoøe;
jáko Lumír, ký slovy i pìniem
biee póhýbal Vyehrad i vsì vlasti,

tako ty mì i vsiu bratø.
Pìvce dobra milujú bozi:
pìj! tobì ot nich dáno
v srdce proti vrahóm!
Zøì Záboj na Slavojeva
zapolena zraky,
i pìniem dále srdce jimáe:
Dva syny,
jejú hlasy pøecházesta v muska,
vycházievasta v les;
tamo meèem i mlatem
i oèepem uèista paí;
tamo pokrysta,
i vracesta sì rozkosem.
Kehdy pae jejú biee dorostla,
i jejú umi proti vrahóm,
i doróstáchu druzi bratøieci:
ajta, vsi vyrazichu vz-vrahy!
i by krutos jich búøúcé nebe,
i v dìdiny vrátie sì byvie blahos
Aj! skoèichu vsici v dól k Záboju,
i tièechu jej v pøesilná pai,
i z prsú na prsy vsi kladechu ruce;
vìhlasno dávachu slova k slovóm.
I pøicházée noc pøìd jutro:
aj, vystúpichu z úvala,
rózno vezdì, ke vsìm døevóm,
ke vsìm stranám bráchu sì lesem.
I minu den, i minu den vterý;
i po tøetiem dni,
kehdy sì zatemníe noc,

bra sì Záboj v les,
lesem za Zábojem sbory;
i bra sì Slavoj v les,
lesem za Slavojem sbory.
Vsiak imì vieru k vojevodì,
vsiak srdce úporno králu,
vsiak zbraò bystru na král.
Aj Slavoji bratøe!
tamo k modru vrchu,
vrch ten po vsìch po krajinách;
tamo zamìøímy chody,
ot vrcha k ranému sluncu;
tamo les temen,
tamo si podámy ruce.
Nynie beø sì lisími skoky,
i jáz tako poidu tudy.
Aj Záboji bratøe!
èemu nae braò jmá tepruv ot vrcha
soptati krutos?
otsavad buømy protiv králevým vrahóm!
Slavoji bratøe!
kda hada potøieti chcei,
na hlavu najjistìjé:
tamo hlava jeho!
Rozstúpi sì mustvo lesem,
rozstúpi sì v pravo, v levo:
tudy tae Zábojevým slovem,
onamo slovem prudka Slavoje,
hlubinami lesóv k modru vrchu.
I kehdy biee pì sluncí,
podasta si pøìsilnì ruce,

i pozøìsta lisíma zrakoma
na královy voje.
Sraziti nám drbí Ludìk voje,
voje své pod jednu ránu.
Aj Ludìèe!
ty si parob na paroby krále!
ty rci svému ukrutníku,
e dýmem jes nám velenie jeho.
I rozlúti sì Ludìk,
ruèiem hlasem svola své voje:
podnebesie bì plno osvìty ot slunce,
v osvìtì plno blska z králevých vojev,
hotovi vsici nohú v krok i rukú v braò,
Ludìkova-dle slova.
Aj Slavoji bratøe!
tudy spìj lisími skoky,
jáz poidu vstøiecu jim v èelo.
I vyrazi Záboj v pøìd jako krupobitie,
i vyrazi Slavoj v bok jim jako krupobitie.
Aj bratøe!
ti-sie nám kruichu bohy,
ti-sie nám kácechu døìva,
i plaichu krahuje z lesóv:
bozi nám vícestvie dajú!
Aj, prudkos vyrazi Ludìkem
z èetných vrahóv protiv Záboju;
i vyrazi Záboj,
hoøiúciema oèima v Ludìk mìøi,
dub protiv dubu, zøieti ze vsìho lesa;
Záboj hna protiv Ludìku nade vsì voje.
Ludìk uderi silným meèem,

pøìtì tøie kóe v èítì;
i uderi Záboj mlatem,
otskoèi hbitý Ludìk,
v døìvo vrazi mlat,
i skoti sì døìvo na voj,
i tøiedese jich otide k otcem.
I zluti sì Ludìk:
Aj ty zhovadilý!
ty veliká potvoro hadóv!
meèem sì potýkaj se mnú.
I máe Záboj meèem,
kus èíta vrahu otrazi;
i tasi Ludìk,
meè sì smeèe po koenì èítì.
I zapolesta sì oba k ranám,
ranami vsì po sobì stesasta
i vsì kolem zbrocesta krviú,
i krviú zbrocechu je muie
kolkol jejú vezdì v pøìlutej sìèi.
Slunce pøìide poledne,
i ot poledne ju na pól k veèeru:
i váleno jeèe,
ni sìmo ni tamo ustúpeno;
i váleno zdì,
i váleno tamo ot Slavoje.
Aj ty vraze, bìs v tì!
èemu ty nau krev pij ei?
I chopi Záboj svój mlat,
i otskoèi Ludìk;
napøee mlat Záboj vý vzhóru,
i vre po vraze:

letie mlat,
rozskoèi sì èít,
za èítem sì rozskoèista Ludìkova prsy.
I uleèe sì due tìka mlata,
i mlat i duu vyrazi,
i zanese pìt siehóv u vojsku.
Strach vrahóm vyrazi z hrdl skøìky,
rados vzevznì z úst vojnóv Zábojevých
i zajiskøi z radostnú zrakú.
Aj bratøie!
bozi ny vícestviem daøichu:
rozstupi sì vás jeden hluk
v pravo i v levo;
ze vsìch údolí sìmo sveïte konì,
koni øìhci veken ten les!
Záboji bratøe, ty udatý lve!
neupúèej búøit u vrahy!
Ajta! otvre Záboj èít,
i v ruce mlatem i v druhej meèem,
tako i u prieè proráe dráhy u vrazech.
I by upìti vrahóm
i by ustúpati vrahóm;
tøas je hnáe z bojièe,
strach z hrdl jich vyráe skøìky.
Koni øehce veken les.
Vzhóru na konì!
s koni za vrahy
pøìse vsì vlasti!
ruèí koni neste v patách za nimi
nau krutos!
I vzskoèichu hluci vzruèie konì,

i skok na skok
po vrazech sì hnachu,
ránu na ránu
soptichu krutú krutos.
I míjechu rovnì,
i hory i lesy:
v pravo i v levo
vsì ubiehá v zad.
Huèie divá øìka,
vlna za vlnú sì valé;
huèechu vsi voji, skok na skok
po vrazech sì hnachu
ránu na ránu
soptichu krutú krutos.
I míjechu rovnì,
i hory i lesy:
v pravo i v levo
vsì ubiehá v zad.
Huèie divá øìka,
vlna za vlnú sì valé;
huèechu vsi voji,
skok na skok
vsì sì hnáe pøìs buøiúcú øeku:
vody uchvátichu mnostvie cuzích,
i pøìnesechu své zvìty
na druhý bøìh;
i po krajinách vezdì
v íø i v íø.
Lutý ostøie rozepì
svoje køiedle dlúzì,
bystro léta za ptactvem:

Zábojevi voji rozehnachu sì v íø,
vezdì po vlastech
hnachu luto po vrazech,
vezdì sráechu je
i stupachu koni.
Nocú pod lunú za nimi luto,
dnem pod sluncem za nimi luto; i opìty temnú nocú,
i po noci edým jutrem.
Huèie divá øìka,
vlna za vlnú sì valé;
huèechu vsi voji,
skok na skok
vsì sì hnáe pøìs buøiúcú øìku:
vody uchvátichu mnostvie cuzích,
i pøìnesechu své zvìsty
na druhý bøìh.
Tamo k edým horám!
tamo dobuøi nae pomsta!
Aj Záboji bratøe!
ju nám nedaleko hory,
a ju hlúèek vrahóv,
i ti alostivo prosie.
Vratno krajinú:
tudy ty, jáz tudy,
vyhubit vsì králevo!
Vietr búøí pøìs vlasti,
vojsky búøie pøìs vlasti,
v pravo i v levo,
vezdì írú silú vojsky
v radostném hluce.
Aj bratøe, aj erý vrch!

bozi ny tamo vícestvem daøili,
tamo i vìle du tìká
sìmo tamo po døìvech;
jich bojé sì ptactvo i plachý zvìø,
jedno sovy nebojá sì.
ÈESTMÍR A VLASLAV
Neklan káe vstáti k vojnì
káe knieeciemi slovy
protiv Vlaslavu.
Vstachu voje, vstachu k vojnì,
vstachu na knieecie slova
protiv Vlaslavu.
Holedbáe sì Vlaslav knìz
vícestviem nad Neklanem
nad slavným knìzem.
Pustiáe meè i oheò
v krajiny Neklaniny
i hlásáe nad hrabivými
meèi svojich vojnóv
pohanìnie Neklanu.
U boj, Èsstimíøì, vedli mé sbory,
hadlivì ny pozývá
nadutý Vlaslav!
ZBYHOÒ
Poletova holub
se døìva na døìvo,
alostivo vrka

hoøe vsìmu lesu:
Aj ty lese irý!
v tobì jáz letávach
s holubicú drahú,
s milú, pøesmilitkú.
Ach! a zlobný Zbyhoò
chváti holubicu,
i otnese u hrad,
ach! a u hrad tvrdý!
Aj, obcháze junoe
kol tvrda hrada,
alostivo vzdycha
po svej drahej milej.
Ot hrada na skálu,
na skálì si sìde,
alostivo sedie,
s nìmým lesem mlèie.
I pøiletì holub,
alostivo vrka.
Podvie junoe
hlavu k nìmu, vece:
Ty holúbèe mutný!
tobì mutno samu.
Tobì-li krahujec
uchváti tvú druu?
Ty Zbyhoni tamo
na tom tvrdì hradì,
ty uchváti moju
drahú, pøedrahúèkú,
a otnese, ach! u hrad,
u hrad u tvrdý!

Holúbèe! ty bysi
byl válel s krahujem,
kdyby tobì bylo
srdice udatno;
ty bysi byl vydøel
krahujcu svú drahú,
kdyby tobì byla
dravá, ostrá drápy;
ty bysi byl zabil
krahujce zlobného,
kdyby ti byl tvrdý,
masoravý nosec!
Vzhóru, mutný junoe,
eni na Zbyhoò!
Tobì srdce pøeudatno
proti vrahu,
tobì protiv jemu
branì silná, ostrá,
tobì jemu v hlavu
tìek elezný mlat!
Ruèe junoe dolóv,
v dolì temným lesem.
I vze na sì svoju braò
i na rámì mlat svój,
spìje lesem temným
ku hradu ku tvrdu.
Bì u hrada tvrda.
Nocú vezdì temno.
Tluèe sílnú pìsú.
 Kto to ? s hrada slova.
Já sem lovec bludný.

Otvoøie sì vrata.
Tluket silnú pìsú:
otvoøie (sì) vteré.
Kdì vladyka Zbyhoò?
 Za velikù sieòú. 
Tamo Zbyhoò vilný,
tamo plaka dìva.
Aj, otvoøi lovcu!
Neotvoøi Zbyhoò.
I rozrazi mlatem
døvi silný junoe,
i rozrazi mlatem
Zbyhonìvi hlavu.
Hradem vezdì bìha,
i vsì v hradì pobi.
U svej krásnej dìvy
do úsvìta lee.
Pøijde rané slunce
(v) vrcholy døìv k hradu;
pøiide nová rados
v junoino srdce,
e svú krásnú dìvu
chova silnú paú.
Èie ta holubice?
 Zbyhoò ju uchváti;
jako mì zdì vìza,
tak ju v tvrdì hradì. 
V lesy s tvrda hrada!
I letiee v lesy,
i letiee sìmo,
i letiee tamo

se døìva na døìvo
se svojím holúbcem,
s holúbcem spáváe
na jednej vìtvici.
Vzradova sì dìva,
se svojím junoú
chodi sìmo tamo,
vezdì kamo zechtì,
s militkem spáváe
na jednom loici.
EHULICE
V írém poli dubec stojí,
na dubci ehulice
zakukáe, zaplakáe,
e nenie vezdy jaro.
Kakby zrálo itko v poli,
by vezdy jaro bylo?
Kakby zrálo jablko v sadì,
by vezdy léto bylo?
Kakby mrzli klasi v stozì,
by vezdy jeseò byla?
Kakby dìvì tìko bylo,
by vezdy sama byla!
SKØIVÁNEK
Pleje dìva konopì
u panského sada;
pytá sì jiej skøivánek,

pro èe alostiva?
Kakbych mohla ráda býti,
malitký skøivánèe?
otvedechu zmilitka
u kamenný hrádek.
Kdybych pérce imìla,
písala bych lístek;
ty malitký skøivánèe,
ty by s niem tam leal.
Nenie pérce, nenie blánky,
bych písala lístek;
pozdravuj drahého pìniem,
e zdì hoøem nyju!
OPUÈENÁ
Ach, vy lesi, tmaví lesi,
lesi Miletíntí!
èemu vy sì zelenáte
v zimì, letì rovno?
Ráda bych jáz neplakala,
nemútila srdce,
a øeknìte, dobøí ludie,
kto by neplakal zdì?
Kdì mój otèík, otèík milý?
Zahøeben v roveècì.
Kdì moje máti, dobrá máti,
Travka na niej roste.
Ni mi bratra, ni mi sestry,
junou mi vzechu!

