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Bohater z Maglovca
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(Prevzaté a spracované z originálu 
publikácie Bohatier z Maglovca, 

autor Juraj Macák, 1992)

(Tekst zaczerpnięto i opracowano 
na podstawie oryginalnej publikacji 

„Bohater z Maglovca” autorstwa 
Juraja Macáka, 1992)
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Čo sa udialo na hrade Kapušany
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Zojka Namešpetrová
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Co się wydarzyło 
na zamku w Kapuszanach
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Barborka Srslová



28

Legenda o Kapušianskom hrade
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Legenda o zamku w Kapuszanach
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Maša Masrnová
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Zojka 
Namešpetrová
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O ryti erovi Adamovi
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Alžbetka 
Verčimáková



35 Adrián Bozuľa
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O rycerzu Adamie
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Majirský
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Rytier to bol dedinský,
no bojovník hrdinský. 

A keď v boji ostal sám, 
stále veril: ja na to mám!

Jedno dievča páči sa mu, 
na hrade však smejú sa mu. 

Dievča kvety miluje, 
budúcnosť s ním plánuje.

Nosí stuhy belasé, 
pridajú jej na kráse. 

Rytier dievča získal si, 
o rok milú zobral si. 

Panstvo chystá hostinu,
jedia samú divinu. 

Na hrade sa tešili 
a po tri dni slávili. 

Rytier novým pánom je, 
kráľovstvo sa raduje. 

Ryti er hrdina
Nina Dirdová

uuuuuuuuuuuuuuuuu.......  



39

Rycerz był poddanym wiejskim
I wojakiem bohaterskim.

Gdy na polu bitwy został sam,
Strachom się nie poddał.

Raz się poczuł zakochany,
Lecz na zamku był wyśmiany.

Dziewczyna kwiaty przyjęła,
O wspólnej przyszłości marzyć 
zaczęła.

W białe wstęgi się ubrała,
Sama się sobie spodobała.

Rycerz znalazł swoją Panią,
A za rok żona – mówili na nią.

Młodzi ucztę ogłosili,
Na dziczyznę zaprosili.

W zamku radość zagościła,
Trzy dni zabawa gości cieszyła.

Rycerz został nowym panem,
i przypadł do gustu poddanym.

Dzielny Rycerz
Nina Dirdová
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Anička 
Fornadeľová
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Ako sa sen o Kapušianskom hrade 
stal skutočnosťou
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Simon 
Varga
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Jak ziścił się sen 
o zamku w Kapuszanach
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Riško Pankuch



47

Legenda o ryti erovi 
z Kapušianskeho hradu
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Milo Masrna
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Legenda o rycerzu 
na zamku w Kapuszanach 
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V tomto nepokojnom období,
plnom vojen, križiackych výprav 
a epidémií, 
sa v Kapušanoch na hrade,
koná slávnosť, vzhliadnite!

Vo svojej komnate sa oblieka,
a rukavičky si navlieka,
na útlu jemnú rúčku,
pozlátené šaty a črievičku.

Za málu chvíľu pricvála,
krásny princ od kráľa Václava.
Ešte sa však nepoznajú,
ale možno zaľúbia sa, dúfajú.

Stoly, hradby, a nevesta pripravené sú,
obrúčky v ruke sa trasú,
nedočkavé  nie sú len ony,
princovi dávajú dvorné dámy poklony.

Všetky závidia mladej princeznej,
takéhoto junáka by každý chcel.
Pred oltárom princ stojí v očakávaní,
princezná sa ladnými krokmi vlní.

Stoja pri sebe a pozerajú si do očí,
princ neverí, čo zočil.
Princezná je veru čistá krása,
jej očí sú sťa nebesá.

Str edoveký život na hrade
Matej Bača
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Naraz sedia pri jednom stole,
vínka sŕkajú postupne,
všetci jasajú,
dary sa rozdávajú.

Princova obava bola zbytočná,
láska jeho ženy je nekonečná.
Hľa, pozrime ta na západ,
kde rozprestiera sa ich hrad.

Na tom hrade spolu žijú,
už pár rôčkov milujú,
svoje krásne dietky,
ktoré práve zasadili, svoje prvé kvietky.

Čože sa to blyští v diali? 
Vyzerá to ako rytier malý.
Dietky pomaly od kvietkov vstávajú,
malé hlávky k trblietkam naťahujú.

Už je tu! Už je tu! – volajú,
nôžky rýchlo prekladajú.
Bežia za svojím rytierom,
v zlatej zbroji so štítom.

Ktože je ten pozlátený rytier?
Predsa ich tatíčko Oliver.
Zrejme prišiel z lovu,
pretože má v ruke šíp z kovu.

S hrdosťou sa ku kaplnke blíži,
s dietkami a s milou rúčky drží,
pred sebou ich majú, pozerajú na oltár,
a modlitbu počuje celý chotár.  
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Zuzka Petrusová



54

W tym czasie niespokojnym,
Pełnym wojen, zaraz i wypraw 
zakonnych,
W zamku na Kapušanoch,
Wielka uroczystość zaczyna się! 
Spójrzcie! Och!

W swojej komnacie panna się ubiera,
W rękawiczkach przebiera,
Ozdabia delikatne dłonie,
Wybiera pantofelki i stroje.

Książe przybędzie za chwilę,
Piękny króla Wacława druh.

Jeszcze się nie wcale znają, 
Może się pokochają.

Stoły, zamek i narzeczona gotowa.
Obrączki już czekają.
Do księcia się uśmiechają
Nie tylko one, ale i damy zamkowe.

Zazdroszczą młodej królewnie,
Takiego chłopca każda chce pewnie.
Stoi przed ołtarzem i czeka.
Królewna w drodze nie zwleka.

Stoją na wprost i patrzą na siebie,
Książe nie wierzy i czuje się jak 
w niebie.
Królewna to piękność czysta,
Jej oczy to rozkosz wieczysta.

Średniowieczne życie na zamku 
Matej Bača
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Siedzą razem przy stole,
Wino pijąc wesoło.
Wszyscy głośno wiwatują,
Prezenty na stołach wirują.

Książe bał się niepotrzebnie,
Miłość jego żony nigdy nie zblednie.
Zerknijcie na zachód, hen tam!
Ich królestwo ukaże się Wam.

Na zamku tym razem mieszkają,
Już lat parę się pięknie kochają.
Dzieci mają wspaniałe – 
Właśnie kwiaty posadziły okazałe.

Cóż to w oddali błyska?
To chyba rycerz mały.
Dzieci wstają od kwiatków,
Oczka patrzą na jasne ogniska.

Już tu jest – już jest! Wołają.
Nóżkami szybko przebierają.
Biegną za swoim rycerzem
W złotej zbroi i tarczą przy boku.

Kim jest ten wojak złoty?
To tata kochany Oliver.
Na pewno już wrócił z polowań,
W ręku jego strzała się mieni.

Już zbliża się do kaplicy,
I żona i dzieci z nim razem.
Klękają przed ołtarzem,
Modlitwa się niesie po okolicy.
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Ako sa ryti er Maglod domov vráti l
Lea Heilová
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Jakub 
Hajník
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Jak rycerz Maglod wrócił do kraju
Lea Heilová
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Adam Bozuľa
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Katka Kobulská
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Rozprávka o ryti erovi Nezrankovi 
Edyta Ślączka Poskrobko „Szanta“, bájkarka a poétka
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Bajka o balonowym rycerzu 
Edyta Ślączka Poskrobko „Szanta“, bajarka i poetka  
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Anna Fornadeľová
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Kapi tanec

Kurucká
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Husárska

Skladby si môžete vypočuť tu:
Piosenek można posłuchać tutaj:


