
Dovedeš-li o všem mlcet, dovolí ti o to víc:
kde se dalo mužum verit, milerád jsem vyšel vstríc,
ale s pány klevetníky nechtel jsem mít nikdy nic,
ty jsem držel vždycky dále od paní.i od dfvcic.

Jako skrýváš ve svém briše všechno, co jsi snedl dnes,
tak ukrývej tajemství své, které mnohem sladší jest.
Píše ve své knize Cato, velký rímský ucenec,
že se prítel pozná PR tom, jak zná smlcet tajnou vec.

Když volavka zvedne hlavu, je ji videt odevšad;
když prokouše hloží hlínu, nemá se kam schovat pak
a všichni je vyhazují, aby meli cistý sad:
proto na všech trzích sveta mlcení je nad zlaták.

Co jen škody napáchají mluvkové a pomlouvaci!
Sami sobe neposlouží a ke všemu druhé zmácí,
nebot ženy bojí se jich a drží se zpátky radši:
stací jeden podvodník a prodelají všichni hráci.

Vždyt i kvuli kousku sýra, který vzala myška malá,
ríkává se: ,Zase nám ta banda myší sýr sežrala!'
Mor at prijde na hlupáka, hrom at praští do packala,
na kterém si žena míru pro ostatní muže vzala!

Ze trí vecí, o které se u ženy chceš pokoušeti,
ohlídej si dobre první a druhá ti neuletí;
když ohlídáš dobre obe, bude tvoje i ta tretí:
jenom jazyk na uzde drž, nebo milá utece ti.

Dej si radit od prítele, pochlebníky však drž zkrátka,
dáš-li na to, co te ucím, bude tvoje cesta hladká:
otevre ti zítra bránu, kdo ti vcera zamkl vrátka,
která je dnes nevraživá, zítra bude velmi sladká.

Rekl bych ti mnohem více, ale už se nezdržím,
musím zase po jiných jít, vyhovet a prát i jim:
trápí je to, když se zmeškám, a já nerad zahálím.
Važ si rad a sám si rad a poradíš i ostatním."

KTERAK ARCIKN~ZI RADILA
DONA VENUSE A O LÁSCE DONA

MELOUNA A DON I ŠVESTKY

Já, recený Juan Ruiz, takto v Hite arciknez,
ac jsem hledat neprestal a neprestávám ani dnes,
paní, jakou Amor kresli, dosavad jsem nenalez
a težko kdy naleznu, žal nežal, bolest nebolest.

Tak Amor odešel, a sotva jsem se ráno probudil, chtel
jsem se zarídit podle jeho rad. Abych pravdu rekl, rídil
jsem sejimi už dávno, ale pres všechnu snahu a mlcenlivost
se mi v lásce nikdy nevedlo. Rekl jsem svému srdci: "Ješte
jednou te dám dohromady s krásnou paní, a jestli nepo-
chodím, nechám toho nadobro." Srdce odpovedelo:
"Co se nepodarí dnes, zkoušej zítra."

Dal jsem tedy vale škodlivému smutku a našel si kra-
savici,jaké není rovno. Jmenovala se Dona Svestka a byla to
zámožná, ješte mladinká vdova z Calatayudu, která od-
mítala všechny nápadníky, i nejbohatší. Málokdy vychá-
zela z domu, a proto jsem zašel na radu k paní Venuši,
u níž každá láska zacíná a koncí, nebot ona je náš život
i naše smrt a vládne králum, vévodum a všemu stvorení.
Rekla mi: "Radil ti už muj manžel, Don Amor, a ten cetl
Ovidia ve škole, avšak mohu jej doplnit. Ženinu lásku
nedostaneš darem: musíš si ji vysloužit. Žena má ráda
oddané, veselé a odvážné muže a tajne po nich touží, ale
cítí se jako každá samicka méne vinna, když ji nápadník
k lásce malicko nutí. Proto se nevzdávej, když se vzpouzí
a když vrcí; má ji k tomu strach a stud, ale nežná slova
zkrotí i tu nejvzpurnejší. Najdi si dobrou prostrednici,
která by vám obema dobre rozumela. Ale pozor, nechtej
dobýt ženy hned napoprvé, to bys ji vystrašil; nepusobí-li
jí to potešení, nesmíš sejí dotýkat ani ji krotit. Rekla jsem
ti dost a chvátám dál: pust se do díla, a i kdybys tisíckrát
nepochodil, cas všechno srovná."

Zanechala me Dona Venuše v pekné kaši! Radimi dala,
ale bolest nezhojila. Nezbývá než vysekat se z toho vlastním
jazykem. Jdu za tou paní a jsem jako námorník, jenž
zustal sám a bez vesel na bourícím mori. Já nebožák!
Zachráním se? Nikde nevidím prístav, všechna má nadeje,
všechna má útecha je v té, pro kterou se tak soužím. Už
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jde po námestí - jak jí to sluší, ta postava, ta ladnost;
ten dlouhý volavcí krk, ty vlasy, ta hubicka, ta barva,
ten krok! Jen zvedne oci, už zranuje milostnými šípy.
Tady jí však lásku vyznávat nemohu, zacínám se bát
a trást, nevládnu rukám, nevládnu nohám, ztratil jsem
rozum, opustily me síly, promenila se mi barva. Musím
zacít oklikou: "Senoro, pozdravuje vás moje sestrenka
z Toleda, tolik už o vás slyšela, že by vás chtela poznat.
Rodice me chtejí oženit s jednou bohatou pannou, dcerou
Dona Grešlicky, ale já o ni nestojím, kdepak! Mé telo
bude patrit jen té, která má moje srdce." Septem jsem
jí rekl, že tlachám, protože na nás všichni hledí; ale sotva
odešli, sveril jsem se jí: "Už pres dva roky vás miluju víc
než Pána Boha, nikomu tretímu si to netroufám ríct,
jsou to smrtelná muka, ale pro nic jiného nežiju nežli pro
tu lásku k vám, odpovezte mi, senoro, otevreme svá srdce. "
Rekla: "Tresky plesky, muži jsou podvodníci, obelhávejte
si nekoho jiného." Já na to: "Každý prst je jinak dlouhý,
každý králík jinak strakatý, nestrkejte spravedlivého do
jednoho pytle s viníky; ale dopovedel bych vám to tamhle
v chodbe, tady jsme príliš na ocích." Krucek za kruckem
zachází Dqna Svestka do chodby, pyšne, ale poslušne,
sedne si na kamenné sedátko a já pokracuji: "Prísahám
pri Bohu i zemi, že neríkám nic než pravdu. Jste ledovejší
než horský sníh a tak mladá, až me to drtí. Dnes mi neve-
ríte, ale prijdte si pOEovídat jindy. Recí. se lidé sbližují."
Rekla vzácná Dona Svestka: "Moudrá rec každého ctí,
ale sama se s vámi sejít nemohu, jen pred svedky." "Nevím,
jak vám za to dost podekovat," ríkám já, "ale bohdá
poznáte podle skutku, kdo je váš pravý prítel. Senoro,
slibte mi, že až se znovu sejdeme, obejmeme se." Odpove-
dela: "Je známo, že polibky ženu klamou a objetí ji
rozpaluje. To vám dovolit nemohu, a musím už domu,
matka se vrátí z kostela. Ješte si nekdy promluvíme."

Co jsem na svete, nemel jsem lepší den a vetší radost!
Ale znovu se trápím: co když je povídavá a vyzradí to
a ztratím ji? Ale nebudu-li si jí hledet, zapomene na mne.

Co když mi všechno prekazí osud? Kdo se snaží, zvítezí
i nad ním, ale bez Boha to nejde. Kéž rídí Hospodin mé
dílo a dohlédne na mou snahu! Vždyt kdo rekne amen,
tomu by se melo všechno vyplnit.

Nesveril jsem námluvy ani bratranci, ani bratrovi,
nebot na koho tento ohen preskocí, tomu zaplane srdce
a pro ženu pak zapomene na prátelství, povinnost i krev.
Vyhledal jsem Klášterejdu, mazanou a zkušenou kuplírku,
z tech, co prodávají po domech šperky, a ta mi rekla:
"Mne mužete verit, my dohazovacky umíme držet všechno
pod poklickou, tak už to žádá naše remeslo, protože dá-
váme dohromady lidi, kterí toho litují, a prodáváme zvonky,
které nezvoní. Donu Svestku dobre znám a jiste si dá ríct,
protože už byla pod cepcem a každá mula sedlaná ráda
svoje sedlo má. I nejtvrdší a nejstudenejší vosk se dá sto-
krát prehnout, když ho, príteli, pomnete v prstech a za-
hrejete. Jen nesmíte zaspat, pálí za tou vdovou jeden
bohác, ale já mu námluvy kazím, protože je to držgrešle.
Onehdy mi poslal kožíšek, pekný, jako na me ušitý, takový
dar hodne zmuže, a Dona Svestka na mne jen visí, ta dá
na moje slova víc než na svou vuli. Co vám mám povídat,
je to moje živobytí, tohleto namlouvání, a kolikrát zplácu
nad výdelkem, protože lidi nevedí, co je to vdek. Ale když

. me trošku zaopatríte, ucaruju té mladé i jiným belokrckám
tak, že je krucek po krucku privedu."

Slíbil jsem jí všechno, co mám, a handlírka popadne
své zbožícko a beží se vetrít k paní Svestce: "Že se vám,
mladá paní, chce žít pod zámkem a v takové samote,
vždyt mezi ctyrmi stenami svou krásu jen promarníte.
Projdete se nekdy po meste, máme tam krasavcu ažaž,
ale nejhezcí a nejlepší ze všech je jistý Don Meloun ze
Zahrady, chlapík jak se patrí, blázní s blázny, mudruje
s moudrými, kdekdo ho chválf a myslím, že by si vás rád
vzal." Rekla vdova: "Prestan mi kázat, ten mluvka už me
chtel ošidit. Kdo verí kuplírkám a mužským prísahám, pozde
honí bycha. A já mám jiné starosti, s majetkem." "Tech
by vás práve ušetril," lákala vdovu starena, "všechno by
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za vás vysoudil a ze všeho vás vysekal. Vždyt prý vás,
chuderko opuštená, chtejí odrít, že by vám ani klepadlo
na vratech nezustalo! Radím vám dobre, Dono Svestko,
a dejte na me, nebo dopadnete j~ko drop, který nedbal
vlaštovcina varování. Sezobejte ta semínka, radila vlaštov-
ka dropovi, hrdlickám a vrabcum, když videla, že ptácník
seje konopí, aby mel z ceho delat síte, ale všichni se jí
vysmáli. Vytrhejte ty stonky, ríkala jim, když konopí
povyrostlo, ale drop ji zahnal. A když potom ptácník
konopí sklidil a upletl síte, drop se do nich chytil a lovci
ho oškubali." Ale Dona Svestka odpovedela starene bajkou
o vlkovi, kterému nestacil kousek slaniny; uveril klamnému
znamení a šel lovit mezi dobytek, ulovil však jen výprask
a bolest: každý se má držet toho, co má.

Beda mi! Po té špatné zpráve jsem proklel Klášterejdu,
všechny kuplírky, své srdce, oci i jazyk, a život pro mne
ztratil cenu. Ale Klášterejda me tešila: vdovicka prý me
prece jen miluje, protože když o mne slyší, rty se jí chvejí,
oci svítí, tváre rudnou a blednou a s rozbušeným srdcem
tiskne kuplírce prsty - jak to vypadá, noc by se mnou
neprospala; jen si musíme naklonit její prísnou matku,
Donu Vetev.

Když jsem Klášterejde slíbil bohatou odmenu, obelstila
matku, znovu se dostala k dceri a vylícila jí, jak po ní
toužím a jak se soužím. Tentokrát vdova rekla: "Z lásky
k Hitovi bych udelala ledacos, ale matka se ode mne ne-
hne: radosti a neresti bychom se nemeli kde oddat." Na
to Klášterejda: "Usycháte touhou, tváre a oci už máte
jako z 4líny, verte mi, že odklady vás oba privedou do
hrobu. Ráda byste na svou touhu zapomnela, ale to je
marná snaha, paninko, ve starostech uleví jen rozptýlení,
a proto obcas zajdete ke mne, zahrajeme si s mícem i jinak,
odpocineme si a pohostím vás, protože pro pekné ženy
mám doma vždycky dost oríšku, broskví, citronu, jablek
a kaštanu. Pujdou vám k duhu a nikomu o tom ani ne-
mukneme. "

Dona Svestka, uštvaná jako zajíc, se jednou v poledne,

kdyžvšichni sedeli u obeda, dala privést do starenina domu.
Klášterejda mi o tom dala vedet, a tak jsem bez meškání
zabušil na dvere._ "Juj," podivila se kuplírka, "kdopak
se to k nám dobývá? Olovek nebo vítr? Spíš clovek! Fravda-
že! Jen se podívejte, jak ten cernokabátník vyvaluje oci!
Je to on? Není to on. Jen se mu podobá. Namouveru! Je
to Don Meloun! Poznávám ho po cichu! Tohle je prece
jeho tvár a jeho telecí oko! Podívejte, jak nás vycenichal!
Jako pes! A ted se vzteká, že nemuže zvednout závoru!
Ale vylomí dvere! Trese jimi jako zvoncem! Už je to tak!
Chce dovnitr! Proc mu nic nereknu? Done Meloune!
Táhnete odtud! To vás sem certi nesou? Nerozbijte mi
dvere, dal mi je za odmenu pan opat od svatého Pavla!
Pockejte, otevru vám! Nic nelámejte! V dobrém a klidne
mi reknete, co chcete, a pak si jdete po svém. Neplašte
se tak! V dobré vuli pojdte dál a uvidíme." "Senoro!
Dono Svestko!" zvolal jsem. "Vy? Má drahá! Proto jsi
prede mnou, bábo, zamkla? Mám to ale štastný den, že
jsem našel takovou zajatkyni! Sám Buh a štestena ji pro
mne uchovali!"

(Na tomtomístejsou z dochovanéhotextu l!)'tr.terry32 strofy.)

"Když jsem odešla z domu," ríká Klášterejda vdove,
"videla jste prece ty nástrahy, tak proc jste s ním zustávala
sama? Jen mi nic nevycítejte! Dobre vám tak! A radeji
o té škode mlcte, at se nedostanete do recí. Takoví jako
Don Meloun ze Zahrady jsou všichni mužští, a naríkat
si je moudré, jen když vám to pomuže, ale co se spravit
nedá, to se musí dobre snášet. Smirte se s ním a žalost
se vám promení v radost. Když ríkáte, že jsem vám ublí-
žila, ted vám také prospeji. Ožením ho s vámi a splní vám
všechno,co si prejete." .

Tak si vzal Don Meloun Donu Svestku a na jejich svatbe
se všichni právem radovali. Pokud jsem se necím prohrešil,
prominte mi to; coje v této historii ošklivé, to mám z Pam-
phila a Nasona.
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KOLIK JMEN MÁ KUPLÍRKA

Moje stará prostrednice byla verná služebnice,
dennodenne chodila tam, dennodenne videly se,
namlouvala, premlouvala, dotirala stále více
jako vojsko rozložené kolem domu krasavice.

Pro zacátek jsem se tedy vrátil ke svým písnickám:
pridala je bába k dárkum, odnesla, a už je tam.
"Kupte, paní," volá na ni, "almerijské šátky mám!"
Rekla paní: "Ráda koupím, napred se však podívám. "

"Slecno zlatá," caruje má Klášterejda vychytrale,
"podívejte, co vám nesu! Prstýnek! Jak drahý ale!
Zkuste si ho," nahání ji opatrne, ale stále.
"A co nesu za novinu! Nedávejte ji však dále.

Vím o jednom, který by vás vídati chtel každý den
a dal by vám celé mesto se vším všudy, co je v nem.
Nebudte tak ostýchavá, nehledte jen do tech sten:
Buh vás poslal do sveta a vy nejdete vubec ven."

Oarovala, carovala, až tu dívku oklamala:
moje písne odevzdala, život pásem opásala,
a když prsten navlékala; tak se na ni podívala,
že jí rázem udelala a mou cestu prošlapala.

Prupovídka, kterou znají mudrcovi ucedníci,
prikazuje "Nové sítko nechej tri dny na polici";
tak ta stará jménem Straka pribehla mi náhle ríci,
že už déle nechce býti zlodejkou a loupežnicí.

Rekl jsem jí na to žertem: "Ach ty strako hubatá,
radej se drž dobré cesty a nescházej do bláta.
Dobré splácej dobrou službou, na kterou jsi najata,
pamatuj, že ke korytu patrí také ohlávka."

Jenomže jsem pri té reci pozapomnel na prísloví
"Tak dlouho se žertem mluví, až se velká hana poví";
hnevala se bába tak, že byl jsem z toho tumpachový:
rekla o mé tajné lásce kdejakému tlachalovi.

Prevelice bedlive pak hlídala si dceru máti,
takže jsem už nemohl tak casto za ní chodívati;
jen se clovek zapomene, a hned se to nevyplati:
proto musíš ústa hlídat anebo je zamykati.

Napnete uši, dámy, a mejte se pred muži na pozoru,
at se vám nestane jako oslíkovi, kterého si chtel na slav-
nosti ulovit lev, ale protože byl po nemoci a slabý, ne-
podarilo se mu to, a pozval tedy osla na jinou slavnost.
Když osel na lichometné pozvání naletel, lev ho rozsápal
a kázal vlkovi, aby mu ho do obeda ohlídal. Jen co se
vzdálil, ukousl vlk oslu uši a snedl mu srdce; rozhnevanému
lvu pak rekl, že osel se bez uší a srdce už narodil: jinak
by prece slyšel a cítil jeho faleš a nedal se podruhé pozvat.

Proto si, vážené dámy, odecpete uši a brante se pošetilé
lásce s pomocí cisté lásky k Bohu. 2ena jednou oklamaná
at se nedá svést podruhé a v jejím neštesti mejte vy ostatní
výstrahu, nebo dojdete posmechu a hanby. Na mne se
nehoršete a mé príhody si vykládejte správne. Vyprável
jsem príbeh Doni Svestky ne proto, že bych jej zažil, ale
jako príklad, abyste si daly pozor na falešné báby a špatné
sousedy a nenabodly se na trn.

Když mi potom místo lásky jenom samá žalost zbyla,
videl jsem, jak na terase sedí paní ušlechtilá,
a ta moje smutné srdce bez prodlení uloupila:
dosud ani jedna žena se mi tolik nelíbila.

Velký puvab této dámy nepredcila jedinká,
protože to byla dcera bohatého tatinka,
šlechticna a krasavice, ctnostná a tak mladinká,
že to pro mne, Buh mi pomoz, byla zrovna novinka.

Byla slicná, usmevavá, ale dbala na svou cest:
sedávala vecne doma, zalezlá jak jezevec.
Vyhledal jsem Klášterejdu a sveril jí celou vec,
nebot tyto poutnice jsou pocátek všech svatých cest.

Verte, že me nelákali další páni Fernáni
a že víckrát nesverím jim takovéto poslání,
nebot každé dobré veci škodí špatní kumpáni:
pred falešným poslem at me Matka boží ochrání!
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