
Přílohy 

Texty skladeb podrobených rozboru 

Písně kosmické (text Václav Fischer) 

Mléčná dráha 

Stala se věc převeliká, 

hvězda zvrhla konev mlíka 

a to mlíko teče po nebi. 

Vytvořilo mléčnou dráhu 

a mlékaři mají snahu 

svést ji na zem podle potřeby. 

Lidi by z ní udělali šlehačku a sýry, 

jogurt, koktejl a ementál, ten, co nemá díry. 

Stala se věc nevídaná, mléčná dráha nechce na zem, 

aby měly ke koupání hvězdy mléčný bazén. 

Jitřenka 

Jitřenka je hvězda ranní, 

která v době roztmívání 

poslední září, 

poslední svítí. 

Je pobídkou k procitání 

a pro ptačí štěbetání, 

úsvit ji chytí 

do bílých sítí. 

Jitřenka přináší 

den v bílém rubáši 

a sama do světla se drobí 

zítra až přijde čas, 

na nebi bude zas, 

je perlou, která nebe zdobí. 

Jitřenka je hvězda čistá 



a poslední kousek místa 

drží a brání 

až do svítání. 

Jitřenku svou každý nosí 

ve svém srdci pro kohosi, 

tomu, kdo snívá, 

ji poodkrývá. 

Jitřenka přináší 

den v bílém rubáši 

a sama ve světlo se mění. 

Přináší bílý den, 

který je zasvěcen 

tomu, kdo vítá rozednění. 

Jitřenka ranní 

poslední září, 

poslední svítí. 

Velký vůz 

Já o voze, 

ty o koze, 

durdívá se pradědeček 

nad nechápavostí děcek. 

Děti vozem míní auto 

a už nevzpomenou na to, 

že i parník vznikl z necek. 

V ůz měl kola dřevěná a voj. 

Dobře dědo, tak se upokoj . 

My ti snesem' na zem Velký vůz 

a zapřáhnem za něj autobus. 

Nebude ti jen pro kočku 

uděláš si z něho drožku, 

neboj , ten vůz nebude vůz hrůz. 

Ať se práší za kočárem, 
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dostaneš ho od nás darem, 

ten náš krásný, hvězdný Velký vůz. 

Tři milostné písně (lidová poezie) 

Janíčku, Janíčku 

Janíčku, Janíčku, voňavý hřebíčku, 

šak sas ně zavoňal po celém políčku. 

Janíčku, duša má, zelená ratolesť, 

kecl' ťa deň nevidím, nemožem sa najesť . 

Janíčku, duša má, leluja voňavá, 

kecl' ťa deň nevidím, šecka sem bolavá. 

Nemožem sa najesť ani vody napit, 

Janíčku, duša má, nenech sa ně trápit. 

Hlavěnka mě bolí 

Hlavěnka mě bolí, srdečko ve mně hrá, 

že můj šohaj íček jinó panenku má. 

Jinó panenko má, jiné dary nosí 

ajá mám náděju, že se mě naprosí. 

Že se mě naprosí, na kolínka klekne, 

nebude na tom dosť ještě klobók smekne. 

Nesmeké synečku, nesmeké klobóka, 

ať lidi neřeknó, že su boží muka. 

Že su boží muka, co na poli stojí, 

že za mnó pacholek černooké chodí. 

Jatelinka drobná 

Jatelinka drobná o štyrech lístečkoch, 

hledaj ňa synečku, na štyrech místečkoch. 

V hájíčku na trávě, v stodole na slámě, 

neboj sa synečku, šak my sa shledáme. 

Na rovni při žitě, na vršku při seně, 

neboj sa, synečku, šak svoji budeme. 
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Tři sbory na biblické texty 

Přísloví 30: 5,6 

Omnis sermo Dei ignitus, 

clypeus est sperantibus in se. 

Neaddas guiguam verbis i1lius, 

et arquaris inveniarisque mendax. 

Přísloví 27: 1,2 

Ne glorieris crastinum ignorans, 

quid superventura pariet dies. 

Laudet te aliemus, et non os tuum, 

extraenus, et non labia tua. 

Přísloví 9: 10, 11, 12 

Principium sapientiae timor Domini 

et scientia sanctorum prudentia. 

Per me eni multiplicarum dies tui 

et addentur tibi anni vitae 

Si sapiens fueris, tibi me tipsi eris 

si autem il1usor, solus portabis malum. 

Všechna Boží řeč je protříbená, 

onje štítem těch, kteří se k němu utíkají. 

K jeho slovům nic nepřidávej , 

jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. 

Nechlub se zítřejším dnem, 

vždyť nevíš, co den zrodí. 

Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, 

cizinec a ne tvoje rty. 

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem 

a poznat Svatého je rozumnost. 

Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny 

přibude ti let života. 

Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, 

jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. 
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