Slovenski

GLASNIK
Štev. 12.

V C e l o v c u 1. decembra 1865.

Vili, tečaj.

Slovo in naročilo.
(Spisal Fr. Zakrajšek.)

V zvoniku se zbirajo tice,
Tu lastovka še žgoli:
Tam čakajo tovaršice,
Al' ona še ne zleti.

Ko lastovka je žalovala,
Vesel tuđ jaz nisem bil,
In lira je zajokala,
Domovju solze sem lil.

Tak poje, ko solze bi lila,
Otožni pogledi jej so ;
Ker gnjezđo bo zapustila,
Ker jemlje od mene slovo.

Al' tič'ca ! zdaj zgerni perute,
Odleti berž tje na križ,
S tovarši so line obsute.
Glej, glej, da ne zamudiš!

Ocesci obrača v me milo,
Jaz svoje obračam va-njo,
Serce z neznano silo
S solzami mi moči oko.

Na okencu
In gnjezdo
V spominu
Da verneš

Enako midva preživela
Mars'kako jutro sva že:
Nad mano je ona žgolela,
Jaz skladal sem pesmice.

Ce pa, ko priđeš spet k leti,
Na oknu ne najdeš me več,
Na mojo gomilo prileti:
Tje šel tvoj prijatel je leč!

Ko slišal vesele gor kljune
Sem nje in njenih hčera,
Ubiral veselja sem strune,
Ki vrelo je z moj'ga serca.

Obišči ga tam in v grobovje
Zapoj mu te pesmice,
Da vneto za svoje domovje
Nehalo je mlado serce.

In lastovka je odletela,
Odšla je v Afriko tje,
Naročbo sebbj je vzela,
Pustila me samega je.

zjutraj bom plakal.
var'val ti bom,
te vedno bom čakal,
se zopet na dom.

Otakarjeva hči.
(Zgodovinska povest, v ceščini spisal Pr. Chocholovšek.)

IX.
Toliko da se j e jelo daniti, že j e bilo vse živo po predmestjih
in po ulicah norimberških ; kajti bližnja slavnost in mnogobrojnost
plemstva na Otonovem dvoru, vse to j e privabilo kupcev, mazačev,
beračev, igravcev in drugega ljudstva brez števila. Tu j e razkladal
beneški kupec dragi batist; spoznal si ga po černej, žametovej halji,
po resnem in upadlem licu, v kterem se j e jasno bral strah, strah
pred ostrimi domačimi zakoni. Njemu nasproti se j e sukal Genovčan, ki j e skušal prekositi Benečana in vselej j e zavidljivo pogledal
nasprotnika, kedar j e on kaj lepšega postavil na prodaj. Ondi j e
zopet natančni Nemec vredoval svojo robo, pa se tako počasi vertel,
da j e svojo reč še le na prodaj razpostavil, ko so drugi že davno
prodajali. T a m j e zopet Armenec razkladal drago kamenje, čegar
lesk j e mimo gredoče slepil in s čudenjem napolnjeval; malo naprej
j e viteze vabila Poljakova prodajalnica, napolnjena z dragocenimi
meči in druzimi rečmi. Največa gnječa pa j e bila okoli velike šatre
blizo glavnega hrama. Bila j e ta šatra krasnejša, nego vse druge.
Znotraj j e bila olepšana in napolnjena z raznimi omarami; v omarah
j e stalo mnogo večih in manjših steklenic in zavitkov. Pred šatro
j e bilo napravljeno leseno stalo, na kterem j e stal visok in gerbast
mož ; imel j e z raznopisanimi kerpami zašito obleko. V enej roci
j e deržal kerpo, v drugej velik in dolg kos pergamenta, ki j e bil
popisan na obeh straneh; iz vsacega žepa pisane njegove suknje
pa j e gledala velika steklenica; kedar j e pergament stisnil med
zobe, potegnil j e steklenico iz žepa, in j o kazal zbranemu ljudstvu;
kedar j e pa citai, ni bilo smehu ne konca ne kraja. „Jaz sem učen
dohtar, vseh dohtarjev pervi dohtar, ki s Hipokratom spava in z
Gallenom vstaja, dominus et dominus Cleophasius, Vitalis, Andrej
Samarita, ki j e v salernskih šolah naravo pretuhtal v vseh njenih
skrivnostih, in segel jej do korena. Vsem norimberškim meščanom
in blagorodnim vitezom naznanujem, da morem vsem tu zbranim
pomagati s svojo umetnostjo, in po najniži ceni prodajam ta-le
čudovita zdravila in vode" — tu j e naštel celo litanijo resničnih in
neresničnih zdravil.
Pristopil j e izmed ljudstva k šatri smel mladeneč rekoč :
„He dečko!" in opledel z bičem po lesenem stalu.
„Kaj zahtevate?" popraša sluga. „Hoćete li kapljic, da ljubezen
Tdahnete svojemu d e k l e t u ? "

