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Hle, hle, tamhle v Betlémě
1

Hle, hle, tamhle
v Betlémě,
svítí se tam
zdá se mně,
kejvá (= kývá) na mě
krásná panna,
vezmu gajdy
na ramena.
Lukši, zkřikni
hop, hop, hop,
ať je tady Prokop
hne (= hned).
dudly daj.

Schau, schau, dort (drüben)
in Bethlehem
(es) leuchtet dort,
(es) scheint mir
winkt auf mich (winkt mich herbei)
schöne Jungfrau.
Ich nehme (den) Dudelsack
auf (die) Schulter(n).
Lukas, schrei los
auf, hopp!
damit Prokop kommt (wörtl. ist hier)
sofort.
Tonsilben wie „didel dum“

2

Mně se bratři zdá všecko
že je velká novina
neb (= neboť) tan
všecko poskakuje,
radostí tam všechno žije
mali, velci
tan skáči
vesele dudy huči.

Mir scheint alles, ihr Brüder,
dass ist (eine) große Neuigkeit,
denn dort
alles hüpft herum,
in Freude dort alles lebt.
(Die) Kleinen, (die) Großen
dort springen;
fröhlich (der) Dudelsack brummt.

3

A věř,
Ferdo ,(vok. zu Ferda)
velkej (velký) div,
neviděl se
jaktěživ,
aby zpívali andělé libě,
v ton betlémským chlívě
(= chlévě)
jako zpivají dneska,
má ditko pana hezká.

Und glaube mir,
Koseform von Ferdinand,
großes Wunder
hat (man) nicht gesehen
sein Lebtag,
dass singen lieblich (die) Engel
in d(ies)em Bethlehem’schen Stall,
wie sie singen heute.
(Es) hat (ein) Kindlein (die) schöne
Jungfrau.

____________________
(1089) IV/ Tschechisch)

____
HLE
Die Klingende Brücke 05.08.2016/MN

