
a svou starou poselkyni zahrn aspon slovy díku:
kdo nemá med ve vcelíne, musí ho mít na jazyku,
to mi muže dosvedciti mnoho dobrých obchodníku.

Dovedeš-li zacházeti s instrumenty a svým hlasem,
takže umíš zpívat písne a neškodit jejich kráse,
na pocestném míste potom, ne porád, jen v jistém case,
predvádej své umení, at tvoje paní pokoc4á se.

Když jsi zkusil jednu vec a nevedlo to k nicemu,
více vecí pohromade vyslouží ti odmenu:
obrátí-li svoji mysl ke zpevu tak libému,
není možná, abys casem neuslyšel ozvenu.

Tenký provaz težkou kládu nezvedne a neunese,
krikneš-li jen jednou ,hyjé!e, žádný koník nepohne se,
pod jediným sochorem se kámen ani nezatrese:
pod dláty a pod kladivy povolí a rozpadne se.

Zkus ukázat, jakou vládneš obratností nebo silou,
i kdyby te nevidela, doslechne se, jak to bylo.
Nebude to s ní tak špatné, aby se to nezlepšilo,
aby se jí naléháním tvrdé srdce nezmekcilo.

Má-li koho pred ocima nebo v patách bez ustání,
bude ho mít také v srdci, jakkoli se zatím brání;
a prestože všichni kolem zlobí se a kricí na ni,
vzpomíná a mys.!ína nej od svítání do svítání.

Cím více jí za to lají a cím více se jí smejí,
cím více ji pohlavkují a všelijak urážejí, .

tím více ho míti chce, tím diveji a blázniveji,
a touží jen po setkání, na ostatním nesejde jí.

Myslívá si paní matka, že když bude kricet, plakat,
pomlouvat a vyhrožovat, za uši a vlasy krákat,
nikomu se nepodarí její dceru k hríchu zlákat;
ale jsou to ostruhy a panna po nich zacne skákat.

At se matka rozpomene na doby, kdy mladá byla:
cím více ji její máti hubovala nebo bila,
tím více ji rozpálila; proto at ta paní milá
posuzuje podle sebe všechny mladé, kterým spílá.

Z takového testa bývá jedna každá smrtelnice:
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co jí nejvíc zakazují, to ji láká stále více,
pro to celá zahorí a toho touží dopustit se;
v cem jí tolik nezbranují, o to ani nesnaží se.

Po case i divé zvíre má svou krotkou chvíli,
každé srne dlouho štvané docházejí síly,
zastaví se, odpocívá, a lucištník strílí:
tak i vzpurnou ženu zkrotíš vytrvalou pílí.

Chodíš-li ji žádat ve dne, byt jen jednou jedinkrát,
sto žádostí místo jedné nenechá ji v noci spát,
nebot paní Venuše se stále chodí primlouvat:
o co ženu hodne žádáš, pro to bude jednou plát.

Voda tolik mekká je, a prece svými kapkami
provrtá si velkou díru nejtvrdšími balvany;
hloupý díky velké snaze koncí jako vzdelaný,
žena velmi obléhaná ztratí vposled zábrany.

Zato svoji namlouvacku musíš nechat na pokoji
a lásku jí nevyznávat, nebo skoncíš v pekném loji
a pro jednu pletku ztratíš milovanou paní svoji:
jedna milá druhou milou jakteživa nevystojí.

KTERAK AMOR NABÁDÁ ARCIKN:EZE,
ABY DBAL NA DOBRÉ MRAVY,

A PREDEVSíM ABY SE CHRÁNIL PíT
MNOHO BíLÉHO A CERVENÉHO VíNA

\

Na dobré a slušné mravy musíš dbáti v každé dobe,
predevším pak nedoprávat príliš mnoho vína sobe.
Vinou vína zapletly se s Lotem jeho dcery obe
a propadl hanbe sveta stejne jako boží zlobe.

O telo i duši jednou pripravilo poustevníka,
který nikdy nepil je, a když to zkusil, krute pykal
za to, že vcas neprohlédl proradného pekelníka,
jenž ho k pití vína primel; poslyš, co se o tom ríká.

Byl jest jeden poustevnícek, mel ctyricet roku,
v pustém kraji sloužil Bohu na každém svém kroku,
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takže nikdy neokusil kvašeného moku;
strídme, cudne, zbožne žil a stal se trnem v oku

dáblovi, jenž tolik ctností nedokáže nikdy snést:
proto zkoumal, jak a cím by poustevníka mohl svést.
Jednoho dne za ním prišel vyzkoušeti svoji lest.
,Pozdrav Pán Buh,' rekl mu a zatváril se jako knez.

Polekal se mnich a rekl: ,Vule Páne se mi stan,
kohosi mám pred ocima, nevzpomínám si však nan,
nebot co zde poustevnicím, ani jednou na tu plán
živá noha nevkrocila. ChraR mne, svatý kríži, chran!'

Krížem se mu podarilo pekela.íka odehnat,
cert však zustal opodál a znovu ho hnal do tenat.
,Boží telo,' povídá mu, ,které toužíš ochutnat,
mohl bys mít ješte dnes a milerád ti reknu jak.

Nesmíš nikdy pochybovat, že stací jen vína cíš,
aby vznikla boží krev, a proto samo víno již
velikou je svátostí: jen ochutnej a uvidíš,'
rekl dábel a svou lécku popostrcil k nemu blíž.

,Co je víno, nevím, neznám,' odpovedel zbožný mnich;
ale cert už všechno zchystal, protože mel dobrý cich.
,Tamhle zrovna,' povídá mu, ,jde nekolik pocestných,
kterí ti ho dají dosti; na tvém míste spechal bych.'.

Když ho primel prinést víno, jal se znovu raditi:
,Konecne máš víno doma, takže se dej do pití,
okus aspon malý doušek, dozajista stvrdí ti,
že jsem ti svou radou nechtel ani trochu škoditi.'

Poslechl ho poustevník a bez míry to víno pil,
a že bylo silné, cisté, rozum se mu zakalil;
dábel v tom hned zpozoroval dobrý základ pro svuj dl,
nad základem vztycil dum a dobre si jej vybavil.

Povídá mu: ,Príteli muj, je tu ješte jeden kaz:
nevíš, kolik hodin je a je-li pozde nebo vcas;
opatri si kohouta, at rozmerí ti zpevem cas,
a nejakou sUpku k nemu, aby mu znel lépe hlas.'

Poustevník už tolik pil, že nebránil se tomu lhári,
a tak potom od poháru pozoroval, jak se párí
jeho kohout se slípkami, a cím více.nad tím záril,

tím více v nem rostla chlípnost jako v každém putykári.
Z korene všech nepravostí, kterým bývá chamtivost,

vyrostly v nem chtíc a pýcha, které dusí každou ctnost,
a nakonec zabijáctvf: takovouto spolecnost
má u vína každý piják, který neví, kdy má dost.

Utekl mnich z poustevny a ucinil pak násilf
žene, která kricela a krikem prišla o síly;
protože však dostal strach, že brzy by ho chytili,
zabil ji a rychle zmizel, ale jenom na chvHi,

nebot jak se ríkává a je to veru jistá vec,
,Kdo se skrývá, škodu mívá'. Tak i tento opilec:
jakkoli svou vinu skrýval, odhalena byla prec
a poustevník predveden byl pred soud jako zlocinec.

Poznal pak, že jeho vina jenom z vína pramení
a že na ní pred právem a zákonem nic nezmení:
tak propadl katovi a jeho duše plameni,
nebot ti, kdož hodne pijí, nadobro jsou ztraceni.

Pití, které nezná míru, ukracuje notne zdraví,
zakaluje lidem oci a veškerých sil je zbaví,
roztrese jim každou kost a vyhání jim rozum z hlavy:
není nic, co mnoho vína neznicí a neodplaví.

Zamoruje také dech, a to je chyba preveliká,
celá ústa zasmradí a do každého údu vniká,
žhne a pálí v útrobách a bodá játra jako dýka:
proto kdo chce v lásce obstát, radeji se vína zríká.

Ochlastové kvapem stárnou, nepreckají mnoho let,
mají mravy zhovadilé a neprátel bezpocet;
ztratí barvu, ztratí štávu, seschnou se až na vechet,
urážejí nebesa a pohoršují tento svet.

Když se s vínem pospíchá a s rozumem se nechvátá,
ožralové hlucí víc než straky nebo prasata,
hádají se, perou se a vyhraje to zubatá.
Nejlépe se vínum darí, když jsou v sudech zajata.

Samo víno není špatné, v jádre velmi dobré je,
všude, kde se pije s mírou, oblaží a prospeje,
ale když se pije zmíry, všechen rozum zaleje,
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. z nevinnéhodelá lotra a z Filipa Mateje.
Proto vína zanechej a hled si dobré výchovy:

hovoríš-li s dámami, bud príjemný a medový,
vždycky mívej pripraveno dosti krásných prísloví,
dívej se jim do ocí a míchej vzdechy se slovy.

V reci nebud príliš rychlý, ani príliš liknavý,
nebud louda bez brinku a nebud zbrklík bez hlavy.
I kdybys mel poslední dát, štedrý bud a laskavý,
sliby, kterým skutek chybí, ženu dlouho nebaví.

Rozumeti není tomu, kdo se slovy uhání,
a toho, kdo líne mluví, každý jenom pohaní:
velký spech a bláznovství jsou odjakživa kumpáni,
ale kdo je velký louda, hlouposti se nebrání.

Lakomec a držgrešle má s namlouváním težkou práci,
jestliže si zvykl škudlit, pokaždé se s prázdnou vrací;
kdo je samé ,zítra, zítra', ten u ženy úver ztrácí,
ale kdo své sliby splní, získává si reputaci.

Ve všech skutcích, jakož sl~)Vecha ve všem, co patrí
k nim,

rozvážne se míry drž a rid se mravem obecným:
shodne-li se clovek s mírou, dopadne to dobre s ním,
ale když ji zanedbává, znelíbí se ostatním.

Vrhcábum a karbanu se musíš bránit ze všech sil,
pochází z nich peníz horší, nežli kdyby z lichvy byl:
žid si z rocní pujcky bere na úrok jen tretí díl,
karbaník však zdvojí za den všechno, co kdy vyšidil.

Když se lidé do hry dají, velice se rozpáli,
kostkami se okrádají o všechno, co získali,
o šaty i o peníze, tak je karban ošáli:
každý z nich se spechá škrábat, kde ho kuže nepáli.

Však už Mistr Roland psal, jak škodí si, kdo karbaní
a jak ruzne pri vrhcábech mužeme být klamáni.
Kostky snedí více žita (ac nejedí bochany)
než martinské husy nebo velkonocní berani.

Ke rvácum a grobiánum radeji mej dál než bliž,
nebud šklíba ani taškár, nebo špatne pochodíš.
Sebe ani skutky svoje nikdy nechval prespríliš;

nebot velkou sebechválou velice se pohaníš.
Nebud huba pomlouvacná, ani duše závistivá,

nebud ženich, který se jen po velikém venu dívá.
Nežárli, když tvoje milá moudrá je a rozvážlivá,
kdo žene nic nedokáže, ten ji darmo podezrívá.

Nechval pred ní jinou ženu, neobdivuj cizí vzhled,
nebo ji to rozesmutní a bude se trápit hned,
pomyslí si, že bys asi radeji tu druhou sved,
a tak pro svou nerozvážnost uvidíš ji naposled.

O všech ženách musíš mlcet, ale svoji opevat:
co si nosí ve svém toulci, nechce žádné jiné dát;
proto musíš její krásu vychvalovat nastokrát,
sic ti bude dávat košem dlouho nebo naporád.

Vždy jí povez cistou pravdu, v které žádná faleš není,
a když si s ní zacneš hráti, obejdi se bez recnení.
Vyzná-li ti svoji lásku, dbej o její potešení:
kdo mlcí a porozumí, neodejde bez odmeny.

Nikdy se k ní nepribližuj, dokud všichni neodtáhli,
nedávej jí znamení, sic pripravíš si konec náhlý,
protože jim rozumejí, kdo po nich už dríve sáhli:
ved svou bitvu zpovzdálí a klidne! Jen se neunáhli.

Snaž se býti jako holub: cistotný a jemný vždy,
snaž se býti jako pávi: bystrý, velmi rozvážný,
moudrý, nikdy nasupený, ani smutný, ani zlý.
Vez, že všichni milovníci velmi se tím okrášlí.

Pozor ale: máš-li dve, pak nesmíš si vést nerozumne,
at nepozná, že tvé srdce také po té druhé stune:
jinak se ti štestí v lásce promení jak svetlo lune
a budeš jak ten, kdo zasil v rece nebo na lagune.

Dej tu uzdu svému koni a predstav si, jak se vzpíná
nad tím, že tvá milenka má nejakého mourenína!
Proto zkoumej svoje srdce a mívej je pred ocima,
abys mohl podle neho posuzovat srdce jiná.

Dobrotu své prítelkyne nade vše a porád chval,
ale nikdy pred jinými, to bys pozde litoval,
nebot mnohý ztratil milou, když se hloupe vychloubal:
co pro tebe udelá, to nesmíš nikdy dávat dál.
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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 dívcic.

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 PQtom, 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 DONI ŠVESTKY

Já, recený Juan Ruiz, takto v Hite arciknez,
ac jsem hledat neprestal a neprestávám ani dnes,
paní, jakou Amor kreslí, 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 tep 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 se jí 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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