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Šimon Lomnický z Budče (1552-1623) je díky své-
mu obsáhlému dílu stojícímu na pomezí literatury 
a hudby dobře znám jak literárním, tak hudebním 

historikům.1 Literární vědci analyzují a edičně zpřístup-
ňují Lomnického prozaické, básnické i dramatické texty,2 
pozornost muzikologů si vedle jeho kancionálových tisků 
vysloužila také hudebně-dramatická tvorba nebo příleži-
tostné písně.3 Přesto lze v takto zmapovaném badatel-
ském terénu nalézt dosud téměř neznámá díla.

V roce 1965 publikoval Josef Hejnic v rubrice Zprá-
vy časopisu Listy filologické materiálovou studii, která 
vycházela z heuristické práce podniknuté v rámci pří-
prav Rukověti humanistického básnictví v Čechách a na 
Moravě.4 V ní mimo jiné upozorňuje na pozoruhodný 
konvolut humanistických tisků uložený pod signaturou 
XLIV f 12 v zámecké knihovně na Křivoklátě.5 V samém 
závěru svého textu autor konstatuje: »Kromě latinských 
bohemik je v zámecké knihovně na Křivoklátě uloženo 
i větší množství bohemik knihopisných, která by stála 
za zvláštní zkoumání. Zde upozorňuji alespoň na několik 
příležitostných tisků z druhé poloviny 16. století od Jin-
dřicha Goltzia (Křivoklát: XVIII. a 1) a na básnické dílo Ši-
mona Lomnického z Budče Důstojnost, hodnost a chvála 
manželská ... Eliáše Behema z Bevenbergku z roku 1620 
(Křivoklát: XLIV. f. 12 přív. 55). Knihopis tato bohemika 
neuvádí.«6 Je s podivem, že tento postřeh zůstal v odbor-
né literatuře až dodnes zcela bez odezvy. Proto si v násle-
dující stručné studii dovolím pomyslně zvednout rukavici 
hozenou Josefem Hejnicem a podrobit »zvláštnímu zkou-
mání« epithalamion Šimona Lomnického z Budče z roku 
1620, které zcela uniklo pozornosti jak bibliografů, tak 
i literárních historiků a muzikologů.7

1 K Lomnického životu a dílu souhrnně Lexikon české lite-
ratury. Osobnosti, díla, instituce, 2/II: K-L, Praha 1993, s. 1214-
1216, a Kouba, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. 
století), Praha 2017, s. 240-248, kde i další literatura.

2 Podrobný přehled tvorby uvádí FrolíKová, Miluše: Šimon 
Lomnický z Budče, in: Jihočeský sborník historický 33 (1963), 
s. 97-109, zde s. 107-109. Z novějších edic srov. HrabáK, Josef 
(ed.): Tisíc let české poezie, I: Stará česká poezie, Praha 1974, 
s. 187-194; KopecKý, Milan (ed.): České humanistické drama, 
Praha 1986, s. 171-197; Krč, Jakub – HladKý, Vojtěch (eds.): 
Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela. Dětinský řápek, Brno 
2000. 

3 Srov. Bednář, Zdeněk: Šimon Lomnický z Budče. Kancionál 
z roku 1580, diplomová práce, Ústav hudební vědy Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1970; brabcová, Jitka: Něko-
lik poznámek k dramatické tvorbě Šimona Lomnického z Budče, 
in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 17 
(1982), s. 61-72; rudovsKý, Martin: Příležitostné písně Šimona 
Lomnického z Budče, in: Hudební věda 46 (2009), s. 355-374.

4 Hejnic, Josef: Humanistica, in: Listy filologické 88 (1965), 
s. 73-87.

5 K tomuto konvolutu nejnověji pacala, Frederik: Václav 
Clemens Žebrácký – Idea unionis musicae et poeticae (1617). Edi-
ce a analýza, bakalářská práce, Ústav hudební vědy Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 11-21, https://is.cuni.
cz/webapps/zzp/detail/165115.

6 Hejnic, Humanistica ( pozn. 4), s. 87.
7 Srov. ediční přílohu.
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Epithalamion (z řeckého ϑάλαμος – svatební ložnice), původně řecká svatební píseň zpí-
vaná sborem chlapců a dívek před dveřmi manželova domu po přivedení svatebního páru,8 se 
v humanistické kultuře stalo oblíbeným literárním druhem, často určeným nejenom k recitaci, 
ale i ke zpěvu. Šimon Lomnický z Budče patří v kontextu české humanistické literatury k jeho 
význačným tvůrcům. Dosud byla od něj známa dvě dochovaná epithalamia – první ke svat-
bě Jáchyma Oldřicha z Hradce (1579-1604) a Marie Maxmiliány z Hohenzollern-Sigmaringen 
(1583-1649) z roku 1598 a druhé ke sňatku Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1572-
1652) a Lucie Otilie z Hradce (1582-1633).9 Tiskem Důstojnost, hodnost a chvála manželská se 
tedy počet dochovaných Lomnického skladeb tohoto druhu zvyšuje na tři. Od zbývajících dvou 
se námi probírané epithalamion odlišuje zejména tím, že opěvuje sňatek erbovního měšťana 
a že je také doprovázeno bílou menzurální notací.10 Kromě těchto tří dochovaných Lomnického 
epithalamií jsou známa další dvě nedochovaná – ke svatbě Jana Zrinského ze Serynu (1565/66-
1612) konané roku 1600 a u příležitosti sňatku Zikmunda Kropáče z Krymlova (†1635) roku 
1622.11 O nich však nelze říci nic určitého, neboť známe zprostředkovaně pouze jejich názvy.

Dedikantem tisku Důstojnost, hodnost a chvála manželská je staroměstský měšťan Eliáš 
Behem z Bavenbergku a jeho nová choť Kateřina Vovsová. O ženichovi není známo příliš mno-
ho. S největší pravděpodobností pocházel z rodu bohatého staroměstského šmukýře (výrobce 
ozdob na klobouky) Eliáše Behema z Bavenbergku (Bevenberka, von Bauenberg, † 1595).12 Roku 
1607 napsal jako žák farní školy u kostela sv. Jiljí na Starém Městě pražském báseň do sbírky 
Epithalamica carmina k poctě právníka Mikuláše Ridelia z Najenperka.13 Poté se jeho jméno 
objevuje dvakrát roku 1628. Poprvé mezi dlužníky, kteří mají zaplatit pokutu za účast na sta-
vovském povstání, jež v jeho případě činila nemalou sumu 505 kop grošů míšeňských (tehdy 
je také zmiňován jako obyvatel Havelské čtvrti).14 Podruhé, když mu byla – coby zarytému 
nekatolíkovi – dána poslední lhůta k obrácení, nebo vystěhování, a to do 28. května 1628.15 Vše 
tedy nasvědčuje tomu, že Eliáš Behem patřil k dobře situovaným obyvatelům Starého Města 
pražského. Nejinak tomu bylo u Eliášovy nevěsty Kateřiny, jejímž otcem byl – jak se dozvídáme 
z titulního listu epithalamia – švec a hejtman svatoštěpánské čtvrti Václav Voves. I jeho jméno 
se objevuje v seznamu měšťanů odsouzených k zaplacení pokuty. Podle dostupných údajů měl 
Voves zaplatit roku 1624 dokonce 1 000 kop grošů míšeňských, a to z majetku zahrnujícího 
mimo jiné tři domy na Novém Městě pražském – jeden na Koňském trhu (dnešním Václavském 
náměstí) a dva ve Vodičkově ulici.16

V osobách novomanželů se tedy spojovaly dvě bohaté pražské měšťanské rodiny. Není 
tudíž divu, že Šimon Lomnický z Budče dedikoval svou skladbu právě jim. Nacházel se totiž 
ve svízelné životní situaci, do které ho uvedl zejména požár jihočeské vsi Ševětín na jaře roku 
1618, při němž byl nenávratně zničen hlavní zdroj jeho obživy – tamější zájezdní hostinec.17 

8 Srov. vlašín, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie, Praha 21984, s. 96.
9 Věno manželské aneb Epithalamium české ku poctivosti sňátku a slavného svatebního veselí i šťast-

ného přínosu nových milých manželuo, urozeného pána, pana Joachima Voldřicha z Hradce […] a urozené 
panny, panny Marie Maximilány z Hohencollern, Praha 1598, srov. Knihopis K04981; Epithalamium, to jest 
svatební rytmy a nebo Spěv ku poctivosti nových ctných poctivých manželů urozeného pána, pana Viléma 
Slavaty z Chlumu a z Košmberka […] a urozené panny, panny Lucie Otilie šlechtičny z Hradce, Praha 1602, 
srov. Knihopis K04937.

10 Není tím ovšem řečeno, že by se zbylá dvě epithalamia nedala zpívat. Kupř. Epithalamium to jest 
svatební rytmy je psáno formou obecní noty, tudíž není důvod ho vyřazovat z kategorie písní, jako to 
učinil rudovsKý, Příležitostné písně ( pozn. 3), s. 358.

11 [Píseň ke svatbě hraběte Zrinského], s. l. 1600, srov. FrolíKová, Šimon Lomnický z Budče ( pozn. 2), 
s. 108, č. 29; Naučení manželské aneb Rytmy prosté a krátké o sv. manželství […] ku poctivosti svadebního 
veselí a sňatku urozeného pana Zikmunda Kropáče z Krymlova a na Letkách, Praha 1622, srov. Knihopis 
K18471.

12 Srov. donebauer, Max: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen, Prag 1889, 
s. 307-308; Winter, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha 1909, s. 630-
631.

13 Srov. Hejnic, Josef – MartíneK, Jan: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, 1, 
Praha 1966, s. 177.

14 bíleK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, II, Praha 1883, s. 957.
15 bíleK, Tomáš Václav: Reformace katolická neboli Obnovení náboženství katolického v Království českém 

po bitvě bělohorské, Praha 1892, s. 83.
16 bíleK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, II ( pozn. 14), s. 966, 999.
17 FrolíKová, Šimon Lomnický z Budče ( pozn. 2), s. 103-104.
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Lomnický se po této události uchýlil do Prahy, kde se snažil uživit jako literát dedikující své 
básně solventním mecenášům. Bohatá měšťanská svatba tak byla vítanou příležitostí k při-
výdělku. Dvoustránková dedikace je uvedena exemplem o dvou hadech a králi, které básník 
téměř doslovně přejal ze svého moralistního spisu Kupidova střela z roku 1590.18 Exemplum 
se poté stává východiskem k úvaze o obětavé manželské lásce, jež je obrazem Krista – ženicha 
milujícího a obětujícího se pro svou nevěstu – církev.

ani nápěv písně není původní – Lomnický ho použil již ve svém kancionálu z roku 1580, 
a to s textem Byl nějaký králík, člověk mocný.19 V obou výskytech je zároveň odkázáno k nápěvu 
Máme na to pilně pomysliti, který se s notami poprvé objevuje právě až u Lomnického, protože 
kancionál Habrovanských bratří datovaný do roku 1535, jenž tuto píseň uvádí jako první, není 
notován.20

Text písně je psán desetislabičným veršem ve sdruženém rýmu. Prvních deset slok, tedy 
čtvrtinu z celkového rozsahu epithalamia, věnuje Lomnický výčtu desatera důstojností manžel-
ského stavu. Na první místo klade jeho ustavení z Boží vůle v ráji v čase nevinnosti a z toho 
plynoucí uchránění manželství před zkázou během biblické potopy. Vyznačuje se také jednotou 
dvou bytí v jednom těle. Díky těmto božským atributům náleží manželství primát mezi stavy 
a k jeho posvěcení dále přispívá sám Kristus i Matka Boží. Na posledním místě pak Lomnický 
zmiňuje dvě důležité pozemské funkce (důstojnosti) manželství, jimiž jsou plození potomstva 
a ochrana před smilstvem. I v tomto výčtu můžeme vytušit dřívější předlohu, jíž je opět úry-
vek z Kupidovy střely, tentokrát v podobě veršované parafráze.21 Zbylé tři čtvrtiny textu jsou 
adresovány samotným novomanželům a sestávají nejen z jejich chvály, ale též z moralizujících, 
na biblickém základu postavených rad do společného života. 

Znovunalezené epithalamion Šimona Lomnického z Budče pomáhá dokreslit autorovu tvůrčí 
fázi v závěru života. Nelze dnes přesně určit, zda ho se svatebčany pojila nějaká užší osobní 
vazba, nebo zda se jednalo pouze o dílo na objednávku.22 Pro druhou variantu by zdánlivě 
svědčilo vedle četných topoi zejména druhotné využití vlastních textů. Jak ovšem kdysi ukázal 
Petr Voit, Lomnický postupoval podobně i v jiném svém díle z té doby – ve spisu Pejcha života 
z roku 1615.23 Nemusí tudíž nutně jít o projev nedostatku inspirace, neřkuli tvůrčí únavu. ať již 
tedy byly Lomnického pohnutky k vytvoření epithalamia jakékoliv, dobový kontext jeho vzniku 
dává dílku pozoruhodnou pointu. Básník totiž sotva mohl tušit, že moralistní rady a zejména 
v dedikaci vyslovené přání lásky překonávající i ty největší těžkosti života budou novomanželé 
zanedlouho moci prověřit ve víru událostí na sklonku roku 1620.

18 Krč – HladKý (eds.), Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela. Dětinský řápek ( pozn. 2), s. 205. 
K problematice exempla v Lomnického tvorbě podrobně voit, Petr: Šimon Lomnický z Budče a exempla 
v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha 1991, zvl. s. 102, exemplum č. 112.

19 LomnicKý z Budče, Šimon: Písně nové na evangelia svatá nedělní, Praha 1580, ff. 83v-84v; srov. 
Knihopis K04968.

20 [Písničky, Luleč, Kašpar Aorgus?], [Luleč 1535?], ff. LXI-LXII; srov. Knihopis K03725; Kouba, Jan, Nej-
starší české písňové tisky do roku 1550, in: Miscellanea musicologica 32 (1988), s. 71.

21 Krč – HladKý (eds.), Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela. Dětinský řápek ( pozn. 2), s. 204: 
»a protož, ó svatá, milá manželská lásko, ó milé manželstvo, ó řáde Pánem Bohem nařízený, v rozkoš-
ném místě za času nevinnosti ustanovený, Kristem Pánem posvěcený a jeho divy potvrzený, kdož by tě 
nectil, nešanoval? aneb kdo by těch nemiloval a je potupoval, kteréž v rozhněvání Božím při potopě 
všeho světa koráb Noelů zachoval? […] Manželstvo zajisté jest ten Bohem nařízený prostředek, dělnice 
a verštat Boží, skrze nějž se milé dítky plodí, svět se množí, kurové anjelští se plní, dědicové a rodové 
zachovávají, přátelstva se rozmáhají, nevole a různice přetrhují, smilstvu cizoložstvu se vyhýbají a jedni 
druhé laskavě a míle ochraňují.«

22 Není jistě bez zajímavosti, že Lomnický v oslovení dvakrát použije obrat »pán a přítel«, který s se-
bou nesl v raném novověku škálu významů. Srov. BůžeK, Václav: »Páni a přátelé« v myšlení a každodenním 
životě české a moravské šlechty na prahu novověku, in: Český časopis historický 100 (2002), s. 229-264.

23 voit, Šimon Lomnický z Budče a exempla ( pozn. 18), s. 30.
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EDIČNí PříLOHa:
Šimon Lomnický z Budče: Důstojnost, hodnost 
a chvála manželská24

Praha: Daniel Carolides z Karlsperka, 1620
6 fol.: a6
(Křivoklát: Fürstenberská zámecká knihovna, 
sign. XLIV f 12, přív. 55)

f. [A1r]
Důstojnost, hodnost a chvála manželská aneb 
Píseň prostá a kratičká složená ku poctivosti 
sňátku a svadebního veselí slovutného a počest-
ného muže, pana Eliáše Behema z Bavenbergku, 
měštěnína Starého Města pražského, jakožto pa-
na vdovce a ženicha, a poctivé šlechetné panny 
Kateřiny, dcerky slovutného a vzáctného muže, 
pana Vácslava Vovsa, měštěnína a hejtmana 
čtvrtí svatého Štěpána Velikého v Novém Městě 
pražském, jakožto nevěsty. Kterýžto jejich sňátek 
konán s bázní Boží byl, při přítomnosti mnohých 
vzáctných a poctivých lidí a hosti obojího pohla-
ví, v pondělí, den pamatný svatých Petra a Pavla, 
to jest 29. dne června, léta 1620. Připsaná a vů-
bec vydaná od Šimona Lomnického z Budče.

Vytištěna v Novém Městě pražském u Danyele 
Kar la z Karlspergka.

f. [A1v]
Eliáš Behem z Bavenbergku, měštěnín slavného 
Starého Města pražského.

[erb]

Tento erb, kterýž teď máte,
 jest mu již let padesáte,
dán od Maximiliána 
 císaře, slavného pána,
v poli modrém strom zelený,
 k tomu kolčí helm zavřený,
také dvě péra pštrosovy,
 jedno barvy lazourovy,
druhé žluté barvy máte,
 dva tolikéž štrychy zlaté,
faffrnochy obtočené,
 fáchy vzhůru pozdvížené.
Pán Bůh rač dáti dědice,
 ať ten rod bere zrůst více.
 aMEN.

24 Edice textu vychází ze standardních pravidel vy-
dávání starší české literatury. Nápěv byl převeden do 
moderního klíčování a notové hodnoty byly reduková-
ny na polovinu.
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f. A2r

Dedykaci
Slovutnému panu Eliášovi Behemovi z Bavenbergku, 
měštěnínu slavného Starého Města pražského, pánu 
a příteli mému zvláště milému a laskavě příznivému.

Slovutný pane a příteli, máme v knihách hystoryc-
kých tento příklad, kterak nějaký králA, maje man-
želkuB ušlechtilou, kterouž miloval jako srdce své, 
jménem Corneliam. I přihodilo se jednoho času, že na 
zámku královském pod nějakou starou zdi nalezení 
dva velmi velicí hadí, samec a samice: o čemž když 
králi bylo oznámeno, velice se tomu podivil a ptal se 
svých věšťců a mudrců, co se tím znamená? Odpo-
věděli mu, řkouc: »Králi, pane náš, tito hadové, kteří 
se mnoho let ve zdech zámku tvého kryli, nyní se 
vyjevili a ukázali na znamení smrti muže neb ženy, 
totiž, že jest cíl od osudův jednomu z nich přišel, což, 
králi, nebuď tebe tejno, zabije-li se samec, umře muž, 
pakli samice, tedy umře žena.« Slyšev to král, jsa na 
svou Cornelii manželku velice láskav, řekl: »Nu, zabíte 
samce a samici živte, chci raději sám umříti, jen aby 
má nejmilejší manželka mohla dáleji živa býti,« což 
se i stalo. Ó lásko věrná, upřímná manželská! ach, co 
ty, hle, mnoho můžeš. Spomeň tuto každý na svou 
věrnou manželku a manželka na svéhoC laskávého 
manžela milého.

ačkoli tento příklad duchovně || f. [A2v] se rozu-
mí a na našeho nebeského krále Pána Ježíše Krysta 
výborně se treffuje, že za milou Církev svou chtěl 
raději sám umříti, jen aby ona mohla zachována bý-
ti a věčné smrti ujíti: nic méně, i manželům milým 
může k příkladu býti a výborně se hoditi, aby k sobě 
víru, lásku měli, zachovali a jeden za druhého, kdyby 
hodné a slušné bylo a potřeba toho nastala, ani své-
ho hrdla dáti nevážili a nelitovali.

a protož, pane Eliáši, není věc pochybná, že z ve-
liké upřímné lásky sobě dnes nejmilejší manželku, 
pannu Kateřinu, slovutného a vzáctného muže, pa-
na Vácslava Vovsa dcerku, měštěnína Nového Města 
pražského, na ten čas hejtmana čtvrti svatého Štěpá-
na Velikého, v témž městě pojímáte a tak ji upřímně, 
věrně a bez pokrytství milujete, že kdyby toho potře-
ba jaká slušná nastala, i nejtěžší věci pro ní podstou-
piti byšte sobě nevážili; a z druhé strany téhož se na-
dějte od nejmilejší manželky své, že byšte podobnou 
takovou, horlivou, skutečnou lásku a odměnu od ní 
poznali a dostali.

V čemž abych vás oba potvrdil a upevnil, tyto 
rytmy anebo prostý zpěv vám k poctivosti jsem slo-
žil, připsal a pro budoucí památku vašeho poctivé-
ho sňátku offěroval a vůbec vydal, jsa té důvěrnosti 
a žádaje za to se vší uctivostí, že to takové vás ušetře-
ní ode mne zavděk příjmete. a Pán Bůh rač vám toho 
stavu požehnati a všecko dobré nejlepší dáti.

Datum v Praze na den svatých Petra a Pavla léta 
1620 [= 1620-06-29].

Vám v službách volný
Šimon Lomnický z Budče
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f. A3r

Začínají se Rytmy aneb Zpěv 
o hodnosti a důstojnosti manželské
Jako: Máme na to pilně pomysliti etc. 

Desiti syllabní.

I. První hodnost svatého manželství
 a toho přemilého přátelství,
 že jest je sám Pán Bůh usty svými
 nařídil, mezi skutky jinými.
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f. [A3v]
 II. Druhá důstojnost jestiť nemalá,

na niž záleží veliká chvála,
že jest ten stav ustanoven jistě
v ráji zemském, v tom rozkošném místě.

 III. Třetí pak toho stavu důstojnost
a velmi náramně vzáctná hodnost,
tak že jesti nejstarožitnější,
přede všemi stavy nejpřednější.

IIII. Čtvrtá povyšenost jest jednota,
svazek dvou v jednom těle jistota,
vyrčení jest Boha Stvořitele,
jenž dí: »a budou dva v jednom těle.«

 V. Považme i páté důstojnosti,
že ještě za času nevinnosti,
dokud hřích neměl místa žádného,
ustanoven od Boha samého.

 VI. Šestá hodnost manželstva svatého,
že Pán Bůh v den rozhněvání svého
potopou zahladil svět, lidi zlé
a zachoval milé manželstvo své.

 VII. Sedmá důstojnost Marya Panna,
jenž nám porodila Krysta Pána,
ačkoli čistotu přislíbila,
a však ten svatý stav oblíbila.

f. [A4r]
 VIII. Osmá důstojnost přítomnost Páně,

byv na svadbě v Galilejské Káně,
divem posvětil manželských hodů
a v dobré víno proměnil vodu.

 IX. Devátá hodnost poslední není,
že se děje tudy rozmnožení
přátelstva, lidského pokolení,
tak že svět nepřichází k spuštění.

 X. Desátá chvála skrze manželství,
že každý může ujíti smilství,
manželský skutek bez hříchů bývá,
pro milost plodu odplatu mívá.

  Protož považujíc těch hodnosti,
svatého manželstva důstojnosti,
tato všecka kompanye naše,
chválíme v tom pana Eliáše,

že se v ten svatý stav dal pojíti,
nemeškal manželství obnoviti
a ze všech nejmilejší jedinu
zvolil sobě pannu Kateřinu.

Tať mu ve všem jeho zarmoucení
bude za veliké potěšení
a bude ozdoba domu jeho,
také i sloup pevný prostřed něho.
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f. [A4v]
ano mu bude i pomocníci,
jakoby stál krásný strom v štěpnici,
bude-li Pán Bůh žehnati v roce,
ukáže se také i ovotce.

Tedy zůstávejtež v lásce spolu,
užívajíc netoliko stolu,
ale jiného všeho dobrého
a zvlášť lože nepoškvrněného.

a pane ženichu Eliáši,
u všech těchto panů to se snáší,
abyšte vy ten řád zachovali
a panu otci poděkovali,

i pani Marjáně mateři,
že jsou Kateřině milé dceři
povolení své k manželství dali,
vám ji v poctivosti dochovali.

a vy též, pane Václave milý,
buďtež potěšení v tuto chvíli
a mějte z toho dnes radost velkou
i s vaši nejmilejší manželkou,

že jste toho šťastně dočekali,
čehož jste, hle, sobě vinšovali,
aby vaše vlastní dcerka milá
za vzáctného muže vdána bylaA. A wdán abyła

f. [A5r]
Již jste vaši žádosti užili,
již jste mnohé starosti pozbyli,
neb dokud dcera bývá při otci,
má o ní péči ve dne i v noci.

Již tedy taková starost vaše
připadla na pana Eliáše,
on ji povinen opatrovati
a jako sám sebe milovati.

a vy, panno Kačenko jediná,
apoštol Páně vás napomíná,
máte mít manžela v poctivosti,
všecko mu činíc vhod a k libosti.

Býti hospodyně dobrá, švárná,
ať se vás nedrží pejcha marná,
ale mírnost v šatstvu i v oděvu,
nikdy se nedejte přemoct hněvu.

aby se nezarmoutil váš manžel,
nebylo někdy nětčeho mu žel,
sneste ho v dobrém napomenutí,
tak vás víra, láska k tomu nutí.

Již, hle, otce, matku opustíte,
manžela svého se přidržíte,
kterého vám Bůh dal, Eliáše,
on bude vždy potěšení vaše.
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Již vy dva budete v jednom těle
spolu věrní, upřímní manželé,
tak jakž jest od Boha nařízeno
a sprvopočátku oznámeno.

a líbí se Bohu nebeskému,
když se tak hrne jeden k druhému,
jest bez hříchu, jest bez pohoršení
takové v těle vaše spojení.

an ptáčkové vysoko létají,
však se zas v jednom hnízdě shledají:
tak i vy, ctný pane Eliáši,
shledáte se dnes s Kačenkou vaši.

Užívejte svobodné milosti,
a však v studu, také v uctivosti,
nechť jiní, kde chti, sobě hledají
strach, že tělo i duši zmrhají.

  Již se obrátím k vaším milostem,
k vzáctným, slavným milým panům hostem,
račte všickni potěšení býti,
dobrou a veselou mysl míti.

Zvlášť při sňátku má se víno píti,
všechněch trampot a starostí zbýti,
nechť jest dobrý, neb drobet kysely,
přece vy račte býti veselí.

f. [A6r]
Vy pak, poctivé panny, pani,
všickni k tomuto sňátku pozvání,
buďtež potěšení hned napořád,
tak chce míti města tohoto řád.

Ctným novým manželům k poctivosti,
rodičům a přátelům k líbosti,
neb oni z vašeho potěšení
budou mít obzvláštní zalíbení.

Dále povím, byť se měl kdo smáti,
však mi za klam žádný nemůž dáti:
kde panen, pani pěkných nebývá,
žádná veselost místa nemívá.

ale kde jsou takové bohyně,
rubryka dobrá sluší mezi ně
a muzyka dobře štymovaná,
tim bývá všecka truchlost zahnána.

Mládenci vidí, dobře to znají,
že pannám nožičky k tanci hrají
a raději by se proskočilyA, A proſkočili
než by cokoli jedly neb pily.

Čehož též budou moci užiti
a tudy snáz pokrmů zažiti,
nebo když se tak v tanci zahřejí,
potom pak budou spáti volnějí.
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Naposled není na jídle, pití,
ale při sňátku toto má býti,
žádati manželům požehnání,
v víře, v lásce spolu setrvání.

  Protož Kryste Pane nejsvětější,
aj, tyto manžely nejmilejší,
kteréž jsi dnes ráčil sám spojiti,
rač v svou svatou ochranu přijíti.

Ostříhej jich na duši, na těle,
dej jim štěstí, dej jim zdraví celé
a po této bídné smrtedlnosti
pojmi k sobě do věčné radosti.
 aMEN.
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