
Ćeža a dobrota 
Handrij Zejler 

Wuzwol sej pućik žiwjenja,  

haj kajkiž so ći spodoba, 

na kóždym změješ kopřiwow 

a luboznych tež róžičkow. 

 

Wuzwol sej dźěło do ruki, 

haj kajkež je ći po mysli, 

česć, chlěb a swoju wjesołosć 

ma kóžde a tež wobćežnosć. 

 

Wuzwol sej bydło, kralestwo, 

hdźež tež by so ći lubiło, 

twój Bóh a měr drje wjedźe će, 

wšo čłowječne pak sobu dźe. 

 

Wuzwol sej radosć, wjesele, 

za kajkimž tež maš žadanje, 

přez rozum, prócu, spokojnosć 

ći budźe jeno zbožo rosć. 

 

Wuzwol wšo dobre, nadobne 

a spomń, zo je tak sudźene: 

zo kóždy swoje hory ma 

a zbožo pa tež žiwjenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Njespokojnosć ze sobu 
Handrij Zejler 

Pomróčene njebjesa 

zrudźena ma wutroba; 

moje najkrasniše dny 

połon maja přidatny; 

bjez přestaća honju, slědźu 

za tym jednym so bědźu, 

dokonjanosć docpěć chcu. 

Pohladam pak na skutk, na płody 

zrudny, hněwny, mjerzacy 

widźu njedokonjanosć –  

tuž tež zhinje wjesołosć. 

Wy sće bóle zbožowni,  

kotrymž zmylki před woči 

waše wobeńdźene njestupja, 

hdyž so porjedźić wjac njedadźa. 

Zbožowny pak najbóle 

tón po mojej mysli je, 

kiž je dokonjanosć dźěłu dał, 

kajkuž swět sam je přał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadawki 
 

 Ćeža a dobrota Njespkojnosć ze sobu 
 

powšitkownje rym: aa bb (porikowy rym; klasiski) 
 
tema: puć žiwjenja wuzwolić 
motiw: towaršnosć; nowy wotrězk 
w žiwjenju 
rěčne srědki:  
wospjetowanje (Wuzwol ...) 
stopnjowanje (stopnjowanje 
motiwa: puć žiwjenja > dźěło > 
swósjki dom > swójske cily > 
wuskutk) 
metafra (kopřiwy: negatiwne 
dožiwjenja; róžički: pozitiwne 
dožiwjenja) 
deminutiw (róžičkow město róžow) 
 

rym: aa bb ccc dd ee ff gg hh ii 
(porikowy rym; nje-klasiski) 
tema: njespokojnosć 
motiw: njespokojnosć ze sobu (kaž 
titul přeradźi) 
rěčne srědki:  
metafra (Pomróčene njebjesa ... 
ma wutroba: symbolisce, zo so 
čłowjekej derje njeńdźe) 

nahlady wo 
žiwjenskich 
předstawach 

pozitiwne kročenje po žiwjenju 
> kóždy/a rozsudźi sam/a wo puću 
žiwjenja 
> kóždy/a twori sam/a zakład za 
swój přichod (na př. rozsudźa 
znamki wo tym, kotry wukubłanski 
puć kročić móžemy = wukubłanje 
abo abi a studij?) 
> přiwšěm je wažne, zo mamy sej 
wažnosć našeho woleneho 
powołanja wědomi być 
> kóždy/a rozsudźi sam wo swojim 
bydlenju: na kraju, w měsće, w 
bydlenju, w chěži, na podruž, kupić, 
ze swójskej swójbu, z maćerju a 
nanon, WG, atd. 
> kóždy/a rozsudźi sam/a, što 
jeho/ju zbožowneh/zbožownu čini: 
mandźelstwo, samotnosć, dźěći, 
zwěrjata, jězbu a pućowanja, 
domizna, atd. 
> přeco na to myslić: žiwjenje 
wjedźe přez hory a doły (dobre a 
špatne časy) 
 

negatiwne zhladowanje na 
žiwjenje, njespokojnosć po 
zwrěsćenju 
> prócowanje (streben), zo so 
něšto docpěje 
> bjez wuspěcha 
> bjez wuhladne 
> hačrunjež je so hižo mnoho 
docpěło (... skutk, na płody...) 
> njespokojnosć njedokonjanosće 
dla (Unzufriedenheit aufgrund von 
Unvollkommenheit) 
> lyriske-ja (potajkim Zejler) je wo 
tym přeswědčene, zo so jemu 
zmylki stajnje zaso jewja 
(na př.: hdyž je šuler/ka raz špatny 
tydźeń měł/a a wučer/ka zhladuje 
wot nětka nehatiwnje na šulerja/ku 
> naraz je šuler/ka we wočomaj 
wučerja/ki přeco tón/ta, kotryž/až 
ma “špatnu” naladu) 
 

spokojnosć 
čłowjeka 

> zaměr/cil w žiwjenju měć a na to 
dźěłać 

> hdyž najlěpše z njedokonjanosće 
činiš 



hódnoty 
žiwjenja 

Kotre hódnoty (Werte) su wam w žiwjenju / za žiwjenje wažne? 
 

za mnje wažne hódnoty (Franciska): 
- wobchadne normy (dźak, próstwy, postrowy, posměwk) 
- toleranca a akceptanca (swójske měnjenje měć, ale tež druhe měnjenja 
słyšeć a akceptować – tež hdyž njewotpowěduja swójskim) 
- wid přez kromu talerja (Blick über den Tellerrand) > zajimowany być, so 
wo nowostkach a wuwiću na swěće wobhonić, wotewrjenosć nowemu 
napřećo 
- cily w žiwjenju měć (čini nadźiju a motiwěruje nas, zo za docpěće cila 
dźěłamy) 
- NIC DOČASNJE SKÓNČIĆ! (doły přińdu přeco zaso w žiwjenju; štóž 
dočasnje skónči (aufgeben) a přeco pola druhich winu pyta, njebudźe 
ženje wuspěchi žnjeć) 
 

aktualnosć jara aktualne 
> wobkrućenje šulerjow: 

jara aktualne 
> wobkrućenje šulerjow: 
 
 
 
 
 
 
 

 


