
Josef Schreier (1718—?) 
AureA libertAs / VeritAs exulAns

Dvě alegorické komické opery pojednávající o tom, zda není muži lépe 
bez ženy, a jak se Svět s pomocí Politika zbaví Pravdy. Schreier, proslulý 
pastorálními kompozicemi na české texty a především hanáckou operou 
Landebork, která mu byla v poslední době připsána, se zde představuje opět 
jako předchůdce poetiky Divadla Járy Cimrmana.

Obsazení: SATB, vn 1-2, vc, cb, org

V archivu Gesellschaft der Musikfreunde ve Vídni je uložen pod signatu-
rou IV/7755 rukopis zpěvohry, která má následující titul: Opera. / Aurea 
Liber, / tas. a / Tenore et Basso / Violinis 2= / Con / Fondamento / Ex Rebus 
/ Josephi Schebetowsky. Na titulním listu vlevo nahoře je tužkou mladší 
přípisek „Schreier.“ 

Podle podpisu majitele můžeme přesně určit provenienci rukopisu. Josef 
Šebetovský působil v letech 1761—1807 jako kantor v Pozřicích u Brna. 
Není známo, jak se dostal později rukopis této Schreierovy zpěvohry až do 
Vídně.

Skladba je psána pro dva zpěváky. Jména jednajících postav jsou míněna 
ironicky, Castulus znamená v překladu poctivý mládeneček a Cosmophilus 
světák.

Kompozice má formu číslové opery s pěti uzavřenými scénami, z nichž 
každá je tvořena recitativem a árií (resp. duetem). První a pátý recitativ 
je navíc obohacen o tzv. ariosa, která strohý rytmus recitativů oživují 
melodickou linkou.

Kromě tohoto základního pramene se dochoval ještě mladší opis zpěvohry 
Aurea Libertas, který pořídil olomoucký kantor Zefyrin Konečný v roce 
1830. Tato verze skladby má již pokleslou formu, recitativy jsou bez 
hudby, pouze mluvené, u árií jsou vypuštěny předehry a mezihry. Jednající 
postavy už nemají ironická jména. Vokální party v tomto případě jsou 
určeny pro soprán (Námluvčí) a alt (Ženich). Podle tohoto pramene, 
uloženého v Městském aechivu ve Vyškově, byl v roce 1941 pořízen opis, 
který vlastní oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (signatu-
ra A 11.581).

Z hlediska strukturálního tvoří opera Aurea Libertas jednotný skladatelský 
celek s dalšími pěti dnes již známými moravskými zpěvohrami z poloviny 
18. století: Opera o Landeborkovi, Oratorium am Charfreitag „Kde jsi 
hříšníku“, Oratorium pro Sacro Sepulchro, Oratorium ad Sepulchrum Do-
mini a Veritas exulans cogete Mundo et Politica (dochovaná v Moravském 
zemském archivu v Brně jako součást tzv. guberniální sbírky pod signa-
turou G 11). Podle titulního listu by mohl být autorem textu kojetínský 
kantor Tomáš Kužník, básník známý z hanáckých veršování v Galašově 
Muze moravské, které jsou velmi podobné veršům z Landeborka. Mladší 
a kompletnější opis díla je dochován ještě v Regionálním muzeu ve Vyso-
kém Mýtě (signatura Krameniš 407). Tento rukopis pochází z Vamberka 
u Rychnova nad Kněžnou. Skladba je mylně autorsky přisouzena pražské-
mu skladateli Františku Xaveru Briximu. Opera je psána pro tři jednající 
postavy (Veritas -Pravda, Politicus -Politik, Mundus -Svět) s doprovodem 
dvojice houslí a generálbasového nástroje označeného jako Fundamento. 
Opera má sedm scén.

Vyjmenované kompozice prozrazují svou hudební strukturou jednotný 
skladatelský rukopis, který i přes námětovou rozdílnost jednotlivých 
skladeb je patrný především ve stejné melodické, rytmické a harmonické 
výstavbě recitativů a arios a i v mnoha podobnostech ve stavbě předeher 
árií. Nápadné je i to, že rukopisy všech zpěvoher pocházejí z oblasti Hané.

Pravděpodobný autor všech šesti uvedených zpěvoher, Josef Schreier, se 
narodil 2. 1. 1718 v Dřevohosticích u Bystřice pod Hostýnem. V roce 
1740 se stal kantorem v Bílovicích nedaleko Uherského Hradiště. S man-
želkou Annou zde přivedli na svět jedenáct dětí. Z Bílovic se Schreier 
s rodinou přestěhoval do Modré u Bratislavy a nakonec měl působit blízko 
svého rodiště ve službách hraběte Rottala, kde pro nás jeho stopa zatím 
končí.

František Malý
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Josef Schreier (1718—?) 
AureA libertAs / VeritAs exulAns

Aurea libertas and Veritas exulans are two allegorical comic operas dealing 
with two questions: are women better off without men, and how politics 
eradicate truth from the world. Schreier, famed for his pastoral composi-
tions on Czech texts and especially the Haná opera Landebork, which was 
recently attributed to him, appears here once again as the forerunner of the 
famous Czech comic Jara Cimrman Theatre.

Cast: SATB, MV 1-2, vc, cb, org

An opera score with the following title is held in the archives of the 
Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna under call -number IV / 7755: 
Opera. / Aurea Liber, / tas. a / Tenore et Basso / Violinis 2= / Con / Fonda-
mento / Ex Rebus / Josephi Schebetowsky. The later annotation ‘Schreier’ is 
written in pencil in the upper left corner of the front page. 

The signature of the owner can be used to precisely determine the origin 
of the manuscript. Josef Šebetovský worked as a teacher in the village 
of Pozřice near Brno in 1761—1807. It is not known how the score of 
Schreier’s opera ended up in Vienna.

The composition of the work is in the form of a „number opera“: five 
distinct acts comprised of individual pieces (recitatives and arias) easily 
extracted from the opera. The first and fifth recitatives are enhanced by 
melodic ariosos that animate the austere rhythm of the recitatives. 

The opera is written for two singers whose character names are meant 
ironically: Castulus means „honest lad“ and Cosmophilus „dandy.“

In addition to this primary source, a later copy of the opera Aurea libertas 
procured by Olomouc teacher Zefyrin Konečný in 1830 has also been pre-
served. However, this version of the composition has a diminished form: 
the recitatives are spoken and not accompanied by music; the overtures 
and interludes are omitted from the arias; and the characters no longer 
have ironic names. The vocal parts in this later version are intended for 
soprano (Matchmaker) and alto (Groom). According to this source, held 
today in the Municipal Archive in Vyškov, a copy was made in 1941 and 
is owned by the Department of Music History at the Moravian Museum 
(call -number A 11.581).

In terms of structure, the opera Aurea libertas is a complete compositional 
work with five other known Moravian operas from the mid -eighteenth 
century: the Landebork opera, Oratorium am Charfreitag „Where are You, 
Sinner“, Oratorium pro Sacro Sepulchro, Oratorium ad Sepulchrum Domini 
and Veritas exulans cogete Mundo et Politica (held in the Moravian Archi-
ves in Brno as part of the „Gubernatorial Collection“ under call -number 
G 11). According to the title page, the author of the text could have 
been Kojetín teacher Tomáš Kužník, a poet known for his Haná -dialect 
verse in Gallaš’s Moravian Muse, which is very similar to the verse from 
Landebork. A later and more complete work is preserved in the Regional 
Museum in Vysoké Mýto (call -number Krameniš 407). This manuscript 
comes from Vamberk near Rychnov nad Kněžnou. The composition is 
mistakenly attributed to the Prague composer František Xaver Brixi. The 
opera is written for three characters (Veritas -Truth, Politicus -Politician, 
Mundus -World), accompanied by a pair of violins and a basso instrument 
designated as Fundamento. The opera has seven acts.

The musical structure of the listed works reveal a uniform compositional 
style which, despite thematic differences in the individual pieces, is appa-
rent – there is a similar melodic, rhythmic, and harmonic construction of 
the recitatives and arias, and there are many similarities in the structure of 
the aria overtures. Also striking is the fact that all these opera scores come 
from the Haná region.

The likely composer of all six operas is Josef Schreier, born 2 January 
1718 in Dřevohostice near Bystřice pod Hostýnem. In 1740 he became 
a teacher in Bílovice near Uherské Hradiště. Schreier and his wife Anna 
had eleven children. The Schreier family moved from Bílovice to Modrá 
near Bratislava and later Josef apparently went to work near his home-
town for Count Rottal, which is where news of his life ends.

František Malý



Recitativo I.
MUNDUS – SVĚT
Pravdo, slyš pravdu, hle, ja, Svět,
trpěl jsem tebe velmi mnoho let,
tenkrate ale davam ti QVINDE,
abys hledala si QVARTIR jinde.

VERITAS – PRAVDA
Opravdu mě, Pravdu, Světe, zahaniš?
Co za FANTAZI tvuj rozum kazi,
že mně VALE dati strojiš?

MUNDUS – SVĚT
RATIO STATUS tebe nechce mití,
uboha Pravdo, hled jinam jití,
v světě je jinač, než prv byvalo,
o Pravdě tenkrat se drži malo.

VERITAS – PRAVDA
Proč na tvou starost, o Světe, blazniš,
u nebe v ošklivost proč se uvadiš?

MUNDUS – SVĚT
Darmo jest, jen MARŠIRUJ pryč,
chceš -li přičinu vědět, tak poslyš.

Aria I.
MUNDUS – SVĚT
1. Příčina je tato jista, je jista,
že jsi, Pravdo, velmi sprosta, jsi sprosta,
nebo RESPECT nemaš,
na osobu nedbaš,
nemaš mit mista.
Ty platiš nenavist, hněv, rozbroj a zavist,
same svary,
pročež, Pravdo, čim spiš, tim spiš, jen pryč,
vari, jen pryč, vari!
2. Ano, hle, již neplatí vic, již vic nic,
tvoje REKOMENDATÍ nic již, nic vic,
FLATIROVAT neviš,
COMPLEMENT neumiš,
jenom s tebou pryč.
Nejspiše vydrži ten, kdo s tebou drži,
to je znamo,
pročež raděj se pryč stěhuj,
již je darmo, již je darmo.
3. Každemu hledíš do oči, do oči,
necht jest ve dne nebo v noci, neb v noci,
ano, tu smělost maš,
že taky dotiraš
pořade k srdci,
všechno prozrazuješ
a NEPASIRUJEŠ žadnemu nic,
pročež s tebou jenom, Pravdo,
ze světa pryč, ze světa pryč!
4. Tato tehdy je přičina, přičina,
pro kterou maš byt vyhnana, vyhnana,
žadna SUPLIKACÍ,
žadna LAMENTACI
nebude platna,
nebo v ošklivosti jak vzactny,
tak sprosty tebe mají,
jenom s Pravdou co nejspiš pryč,
to žadaji, to žadaji.

Recitativo II.
VERITAS – PRAVDA
O Světe, Světe falešny, o slova velmi podvodna,
tak mne opravdu zahaniš, Pravdu?

Aria II.
VERITAS – PRAVDA
1. Necht kdokoliv poví, co na mě zleho ví,
komu sem ubližila, křivdu učinila
kdy, necht zpřima poví.
A jistě, že vyznat musí se 
a přiznat každy z všech lidí,
že s Pravdou opravdu nikde nezabloudí.
2. Zdaliž to nejní ctnost zastavat nevinnost?
Hle, mam jich na tisice svedků, ještě vice.
Vidiš, Světe, tvou zlost?

Jaka je to sprava mně oboji prava, 
APROBIRUJI,
o tobě, o Světe, RECOMENDIRUJI.
3. Že ja RESPECT nemam, 
na osobu nedbam,
to chce mit Spravedlnost, 
chce Bozska Velebnost
proto dobře dělam.
Že do srdce hledim, z přima v oči povim,
to nic neškodi, rozumu každému jistě se to hodí.
4. Pročež, mily Světe, rozmysli se předce,
zaženeš -li mě, Pravdu, poznaš brzy škodu,
povidam tí jistě.
Hle, obecní dobře tej RESOLUCI tve 
velmi se bojí,
když Pravda nebude, kdož potom obstoji?

Recitativo III.
POLITICUS
SERVITER, SERVITER, kalansky Světe,
tak ta stara krobianska Pravda trapí tě ještě?
Jestlí se déle Pravdy přidržiš,
nebudeš jmenovan GALAN POLITIS.

Aria III.
POLITICUS
1. Pravda sem, pravda tam.
POLITICUS, ten nic nedba, 
necht ona je lež neb pravda.
Co kdo v svém srdci nosi, 
druhy vědet nemusi.
Pravda sem, pravda tam.
2. Pravda sem, pravda tam.
Kdo chce POLITICUS bytí, 
musí dvoje srdce mití:
z jednoho aby mluvil, 
v druhym pak jinač myslil.
Pravda sem, pravda tam.
3. Pravda sem, pravda tam.
POLITICUS, ten přisvěči,
by byla lež ještě větši,
jakou kdo sobě žada, takovou odpověd da.
Pravda sem, pravda tam.
4. Pravda sem, pravda tam.
Jednim slovem: POLITICUS ma umět
ten obvzlaštni kus:
Boha vždy vychvalovat, 
přitom čerta nehněvat.
Pravda sem, pravda tam.

Recitativo IV.
MUNDUS – SVĚT
PRAVO, PRAVO, O POLITICO, 
ty převyšuješ Pravdu vysoko,
ty jsi u všech jistě vzactna, 
v tvoji EXPEDICI šťastna,
pročež Pravda musí pryč, ja ji nechci trpět vic.

Arioso
MUNDUS – SVĚT
Tenkrate, Pravdo, posledně,
upřimně tobě pravim,
abys co nejspiš odešla, pryč zašla,
tobě radim.
Jestliže nepůjdeš, protivit se budeš,
dam tě zbit, dam zmlatit, toho dojdeš.
POLITIci jsou velici,
tí v světe mnoho můžou,
oni tobě pomůžou,
že musiš s hanbou jit, to vymůžou.
Pročež tehdy pryč odejdi, nehlas se vic,
nebo opravdu pro tebe ve světě již nejní nic.
Jestli, že kdo tebe lituje, necht s tebou vandruje.
Kdo FLATIROVAT neví, ŠMAJCHLOVAT,
se ACCOMODIROVAT, jednim slovem lhat,
necht s tebou jde, neb z takoveho nic nebude.

Recitativo V.
VERITAS – PRAVDA
Ach ja, smutna Pravda, co sem dočkala,
tak špatnej obšid, hle, jsem dostala.
Co udělam? Ke dvoru pujdu,
SUPLIKU podam, žadatí budu,
by mne přijali, potřebovali.

Arioso
VERITAS – PRAVDA
RESOLUCI je zde, ale s ní dostí zle,
že je u nich obyčejnej ten,
Pravda musí nosit oheň,
kdo s Pravdou drži, brzy vyhoři,
nesmí s Pravdou vždycky ven,
sic je hned v střeše oheň,
kdo ji zakreje, opatrny je.

Recitativo
Tak tehdy vy, pani kupci, kunstyři a řemeslnici,
vy mne přijměte a místo dejte.

Arioso
I oni se vymlouvaji, že takove věci mají,
kterežto Pravda neskoro proda,
abych to nežadala, jim škody nečinila,
že tenkrat s Pravdou každy je vzadu.

Recitativo
Pujdu do hospody, pujdu,
snad tam místo mití budu.

Arioso
Běda, nesmim aní dychat
a do ničeho se michat,
k tomu mi povidaji,
že si sami zmichaji.

Recitativo
Sedlačku, boži stvořeni,
aspoň ty mě přijmi.

Arioso
Sedlaček je sice sprosty,
však umí lhat chytře dostí,
když mu nestači pravdy,
selže panovi zavdy,
lžive stvoření od narození.

Recitativo
Kam, smutna Pravda, pujdu,
kde QVARTIR hledat budu?
Ještě počkam,
snad spotěšení něco dočkam.

Aria V. Duetto
POLITICUS a MUNDUS – SVĚT
1. Ten, kdo s Pravdou drži,
vždy všudy obdrži nic,
platí slova jeho v světe
u každeho nic.
2. Kdo jen s Pravdou prosi,
ten dostati musí nic,
Pravdy je velika prosba
a pronika nic.
3. Kdo s Pravdou handluje,
se obohacuje nic,
ma plno ve dvorách,
v kvelbich a komorach nic.
4. Kdo přijit k ouřadu chce,
ten necht jen Pravdu nic,
Pravda, ta k hodnosti spomaha,
k světskej ctí nic.
5. Kdo se v Pravdě soudí,
zajistě vysoudí nic,
ten ma RESPECT Pravda,
LEGIRUJE prava nic.
6. Kdo s Pravdou mit žada, najde,
necht jen hleda, nic,
jak v meste, tak v pouštce,
v palaci, pastoušce nic.
7. Kdo s Pravdou zustane,
velikym povstane nic,
naposledy panem bude
jako Amen nic.

Recitativo VI.
VERITAS – PRAVDA
Darmo je, již ja předce tušim,
pryč vandrovat musim,
tobě, falešny Světe, fortelny,
dobrou noc davam
a k tomu VALE posledne spivam.

Aria VI.
VERITAS – PRAVDA
1. Vale, vale, Světe muj,
již od tebe pujdu,
jinde hledat budu
sobě CONTENT muj.
Vale, mne zahaniš, od sebe odhaniš,
co z toho tí zleho přijde, ještě neviš.
2. Vale, vale, muj Světe,
s tvoji POLITICU
budeš mití muku,
ujistim tebe.
Vale, ještě ty někdy na mě vzpomeneš,
tvou vernou, upřimnou Pravdu hledat budeš.
3. Vale, vale tí davam,
šanuj CLIENTI me,
jenž v srdci mají mně,
za to tě žadam.
Vale, jen nepodavej mne zle pověstí,
sic toho bez toho Bůh ti neodpustí.
4. Vale, již se ubiram,
k nebi cesta moje,
jde hledat pokoje,
tam se ubiram.
Vale, jestli mě kdo potřebovat budeš,
jen pohle, mysl veď k nebi, tam mne najdeš.

Recitativo VII.
POLITICUS
To je DEGUSTO, Světe, zajisto,
že Pravda již zmizela, jenž nas dlouho mrzela,
tenkrat budeme my paní podle naši vule samí.

MUNDUS – SVĚT
Dobře maš, o POLITICO,
moje druha prava ruko,
bez Pravdy my dojdem viry,
neb jsme k tomu od NATURY,
necht ona jde kam chce sbohem,
ještě ji vyzvonme honem.

Chorus
1. O mizerna lasko, nestaly Světe,
jen same koše, tvuj vždy po troše rozum plete.
Ty se vypinaš a moudrym dělaš,
co je sprosteho a upřimneho, si nevšimaš.
Ale věř, chybuješ, nedobře činiš,
neb Boha tveho, Pána moudreho, neošidiš.
2. Davno Pravda věčna tě prozradila,
že tve moudrostí pouhe blaznovství
jsou u Boha.
Abys ty Pravdu jak kladl vzadu,
přec nic nesvedeš, nybrž uvedeš se ku padu.
Abys ty tvé finty všechny v prstech měl,
Pravda nahoře musí mit dobře, abys věděl.
3. Pravda, ta zavřena bytí nemuže,
železne dveře sobě otevře, ven pomuže.
Abys ji honěl, abys ji jak bil,
abys na věži POLITIckej lži ji vyzvonil,
proto ty blaze vždy budeš veliky,
neb Pravda Paně vždycky zustane až na věky.

Recitativo I.
COSMOPHILE,
co noveho stalo se tobě divneho,
vice maš na čele faldu
než mnohy židak na kraglu,
dovol, začnu MELODI -í
proti tvé MELANCHOLI -í.

Arietta
AUREA LIBERTAS, 

ó zlata Svobodo,
NOLO ERGO PER FAS, 

snad tě mejli někdo.
GARRULAS AMARE, 

špatne potěšeni,
SCIOBENE QUARE, 

tam, kde tebe nejni.
TOLLUNT LIBER TATEM, 

kdo se tebe spusti,
ET IN SCLAVITATEM, 

je sklav, otrok jistý.
PLURIMOS SE DUCUNT, 

živu byti škoda,
QUI ILLAS DUCUNT, 

kde nejni Svoboda.

Recitativo
Ta fantazi na mou notu nejni,
s jinou mam robotu,
jiny pro mou mysl CONCEPT,
jiny pro mou nemoc RECEPT.

Ariose
Pěkna hezka mlada žena,
to by byla MEDICINA,
že bych okřal, zda se mně,
to povidam duvěrně.

Recetativo
Slovem: rad bych se oženil,
jedenkrat svuj stav proměnil,
samotny nemohu byti,
musim pomocnici miti.
QUIDQUID AGIS, PRUDENTER 

AGAS ET RESPICE FINEM.
Viš, co je to?
Maš na zadní kola hledět,
jestli nechceš v blatě vězet.

Aria I.
1. Necht se ženi jak kdo chce rad,
ja se ženit nebudu,
měl bych svět zavazat pro leds jakou obludu.
Neblyšti se jen zlato,
pod bilym sněhem je blato,
nevěřiš -li, je věřim,
mnoha žena spomocnice je užovi do kostnice, 
za pravdu držim.
2. Že je žena medicina, nevěřim,
bys jak tvrdil, BARBARA i REBARBARA,
veliky je to rozdil.
BARBARA žluči nahani,
REBARBARA je rozhani,
toto se zle rejmuje,
kdo chce tu MEDICINU vzit,
musi dobry žaloudek mit,
sic LAXIruje.
3. Kdo se ženi, necht se ženi,
ja ho sic neodvadim,
je z upřimneho miněni toto duvěrně radim.
Mnohe ženě potřebna věc jest 
zavěsit na krk zvonec ktera leze do škody,
jinač ji sotva upase, všechno i život propase,
to povi každy.

Recitativo.II.
Proto snad tak špatně hudeš,
že nepřitel ženskych budeš,
kdybys jich jak ja miloval,
oč, bys ji nač naštemoval.
Nechci nepřitel jejich byt,
chvaly hodne musim chvalit,

svobodu však pro to všecko
jistě chvalím nade všecko.
Něž co, CASTULE, odpoviš,
že byl nejmoudřejší, to viš,
Šalamoun, a zdaš on spiše
na moji notu nepiše,
LAETARE JUVENIS FRUERETIS 

ADOLESCENTULE TUAE AETATIS.
To jest ve svobodnym stavě,
a protož jen rozvaž zdravě,
muže -li byt potěšeni,
jako kde svobody nejni.
Ovšem, nejni potěšeni žadneho,
kde ženy nejní,
a protož prohandlovat rad chci svobodu 
za ten poklad.
Co myslíš, snad nevěřiš mně?
Slyš, proukažu kruntovně.

Aria II.
1. Zdaliž to pravda nejni,
cokoliv ma srdce,
radost neb potěšení,
se všim se dělit chce.
Vzlaště když ma upřimneho
přitele sobě věrneho,
nejvice ho těší,
když se mu muže svěřiti,
radost, bolest vyjeviti,
hned je mu lehčejši.
2. Již komu se svěřiti
nejmoudřej bych zvolil,
hle, kdo věrnost do smrti
zachovati slibit.
A ta jest jedinka žena,
SECREtařka srdce věrna
a nej upřimnějši,
bolesti je uleveni,
radosti je rozmnoženi,
žene nejmilejši.
3. Panuje starodavne,
INGEMISCIT AGER,
přisloví pravdyplne,
SI NON EST MULIER.
Proč bych se pomoci zbavil,
me leta tak bidně stravil,
mohu ženu miti,
cely svět by se vysmal mně,
bych se potěšeni schvalně
všeho měl zbaviti.

Recitativo III.
ALLELUJA ještě ujde,
než pak MISERERE přijde,
po masopustní REGRACI
spivava se LAMENTACI.
Vim, bez křiže žadne nejni,
dobře, kdo ma potěšeni,
jediinke upřimne AVE
zhoji kolikero OUVE
A jedno falešne AVE
čini kolikero OUVE,
kdybys jenom PERSPECTIV vzal,
lepe bys to pozoroval,
na jakym gruntě to stavi,
na pisku a neb na skali.
Jestli se o dobre ženě pravi:
zlaty sloup je v domě,
aby se mohla zbořiti věrnost,
nebudu věřiti.
Ani ja tomu nevěřim,
o dobre ženě moc držim,
ale připustiš -li k viře,
že je dobra vzactne zviře.
Nemusi se slepej brati,
potřeba je pozor dati.
Jak se pozna ptak po peři
tak i ženská, co v ni vězi.
Necht se zkouma jenom trochu,
nezustane šidlo v měchu.
Vidim, že jsi zapaleny
velmi do toho ženěni,

tak poď, namlouvat ti budu,
jakou bys chtěl ku přikladu,
budeme spolu hledati,
je v čem, však ne, co vybrati.

Aria III. Duetto
1. Vem sobě bohatou,
ženu mohovitou.
Bohata pomuže,
pana čini z muže,
to se stava,
přijit k statku lehko,
nedělaje těžko,
dobra sprava.
Bohata je pyšna,
muže si nevšima,
to se stava,
Muž musi sklavem byt,
k milosti ženě jit,
to je sprava,
mužeš vzit bohatou,
přišeru rohatou
Nechci mit bohatou,
přišeru rohatou.
2. Vem sobě chudobnou,
ženičku upřimnou.
Chudobna je věrna,
vděčna a poslušna,
to se stava,
jak jen muž poruči,
ona rychle skoči,
dobra sprava.
Chudobna moc tuze
donašiva nouze,
to se stava,
Psota brzy panem
je v domě jak Amen,
to je sprava,
mužeš vziti chudou,
měl bys nouzi, bídou.
Nechci vziti chudou,
měl bych nouzi, bídou.
3. Vem si pěknou ženu,
bilou a červenou.
Je domu ozdoba,
je pěkna osoba,
to se stava,
muž je všudy vzactny,
na přately šťastny,
dobra sprava.
Bejva nebezpečna
muži pěkna žena.
to se stava.
Nebo jak pevnost je,
vartu potřebuje
to je sprava,
vem si pěknou ženu,
drž vartu ztracenou.
Nechci pěknou ženu,
pryč s vartou ztracenou.

Recitativo IV.
Bude cosi COSMOPHILE,
našel si vlas,
tušim, v jidle,
hle, jednu, druhou nechceš mit,
zajde pomalu appetit.
Ještě ja AMEN nezpivam,
znovu se na ne podivam.
Přednims klasem poovrhls,
na jakou bys pak tak trhl?
Škaredou mit nechceš,
to vím.
Ja se tak strašidla bojim.
Jak pak kdyby mlada byla?
Ta by jen panny strojila.
Sprubirujme tehdy starou,
nejakou v rozumě zralou.
Každe oběrky mně mrzi,
nechci, co nechtěli druzi.
Tak vem si dobrou v mulštuku.
S tou bych ja měl velkou muku.
Na to by se spolihala,
že by se z pekla vylhala.
Pojmi naposledy němou.
Nechci špalek, ale ženu.
Jaka tehdy ta ma byti?
Všechněch pět P musi miti.
Takovou ja nepřestanu hledat,
dokat nedostanu.

Aria IV. Duetto
1. Již ve mně srdce skače - Ach plače
od velike radosti. - Žalosti.
Že dostanu ženičku - Metličku.
just po moji libosti. - K litosti.
To bude drahy poklad, - Bude snad.
ktery mi let přispoří. - Umoři.
Ach, to bude sladky med, - Hořky jed.
srdce bude jak v peři. - V pazdeři.
2. Když mně bude ženička - Kočička.
mou hubošku libati. - Drapati.
Jak bych byl s andilkama - S rožkama.
budu se mile smati. - Plakati.
Ach, jak mi bude dobře, - Ba, hoře.
když mě bude milovat. - Sužovat.
Budu ja mit REGRACI, - Štrapaci.
budu ja si děkovat. - Litovat.
3. Pohne vždy k veselosti - K tesknosti.
se svou řeči lahodnou. - Podvodnou.
Jestli potřeba bude, - K zahubě.
vyda radu vybornou. - Darebnou
Slovem budu miti řad, - A neřad
v mojim domě ozdobu. - Nezdobu
Ženička mně bude přat - Věřim rad.
dlouhy věk v každou dobu. Do hrobu.

Recitativo V.
Opravdu -li pak to mluviš,
CASTULE, nebo mě šidiš?
Zdaliž muže zla věc byti
milou ženičku si vziti.
Zlou věc nenazyva žadny,
lepši však je stav svobodny.
Ale zdali potěšeni co se ženou je bez ženy?
Největší je potěšeni nejnit s ženou
jak bez ženy.
Mysliš -li byt věc nemožnou,
slyš přislovi, da přičinu.

Ariose
GAUDIUM BREVE,
LONGA MISERIA,
PRAEMIUM LEVE,
MULTA FATALIA,
libezna sic BE MOLE
z prvopočatku byva,
však ouzko, když se zpiva
C D C D C D C D DURUM,
DEBET VIR CEDERE PUER 

POST MURUM.
O SCITA EST CAUSA HOMINIS 

CUM UXORE,
ERGO NON EXPPEDIT UXOREM 

DUCERE.
CONCEDO TOTUM HOC EST 

MAUM VOTUM TOTUM 
DEVOTUM,

ERGO CLAUDAMUS, SI CANAMUS.

Chorus Duetto
AUREA LIBERTAS, 

ó zlatá svobodo,
NOLO ERGO PERFAS, 

snad tě mejli někdo.
GARRULAS AMARE, 

špatne potěšeni,
SCIO BENE QUARE, 

tam, kde tebe nejni.
TOLLUNT LIBERTATEM, 

kdo se tebe spusti,
ET IN SCLAVITATEM, 

je skvav, otrok jistý.
PLURIMOSE DUCUNT, 

živu byti škoda,
QUI ILLAS DUCUNT, 

kde nejni Svodboda.


