
Carmina Burana 
 

Amor volat undique 

Amor volat undique, 
captus est libidine. 
Iuvenes, iuvencule 
coniunguntur merito. 

Siqua sine socio, 
caret omni gaudio; 
tenet noctis infima 
sub intimo 
cordis in custodia: 
fit res amarissima. 

Amor létá po světě 

Amor léta po světě, 
uchvácen je touhou, 
mladíci a mladice, 
jsou správně párováni. 

Dívka bez milence 
přichází o všechna potěšení; 
zůstává celou temnou noc 
ukryta 
v hlubinách svého srdce: 
to je velmi trpký osud. 

 

Tempus est iocundum 

Tempus est iocundum, 
o virgines, 
modo congaudete 
vos iuvenes. 

O, o, o, 
totus floreo, 
iam amore virginali 
totus ardeo, 
novus, novus amor 
est, quo pereo. 

Veselý je čas 

Veselý je čas, 
ó dívky, 
potěšte se s nimi, 
vy mládenci. 

O, o, o, 
všechno kvete, 
já láskou hořím, 
 
nová, nová láska 
je to, čím zmírám. 

 

 

 



 

O Fortuna 

O Fortuna, 
velut luna 
statu variabilis, 
semper crescis 
aut decrescis; 
vita detestabilis 
nunc obdurat 
et tunc curat 
ludo mentis aciem, 
egestatem, 
potestatem 
dissolvit ut glaciem. 

Sors immanis 
et inanis, 
rota tu volubilis, 
status malus, 
vana salus 
semper dissolubilis, 
obumbrata 
et velata 
michi quoque niteris; 
nunc per ludum 
dorsum nudum 
fero tui sceleris. 

Sors salutis 
et virtutis 
michi nunc contraria, 
est affectus 
et defectus 
semper in angaria. 
Hac in hora 
sine mora 
corde pulsum tangite; 
quod per sortem 
sternit fortem, 
mecum omnes plangite! 

Ó Štěstěno 

Ó štěstěno, 
jsi jako měsíc, 
jsi proměnlivá, 
někdy rosteš, 
jindy ubýváš; 
nenáviděný živote 
nejprve soužíš, 
pak chlácholíš 
jako fantazie . . .; 
majetek, 
moc 
pak tají jako led. 

Osude ohromný 
i prázdný, 
tvé kolo se točí, 
jsi zlovolný, 
zdraví je marnost 
a vždy vadne do nicoty 
stíny 
a závoji 
tím rovněž mne trápíš ; 
v rámci hry 
svá holá záda 
nesu tvé ničemnosti. 

Osud je proti mně 
ve zdraví 
i v ctnosti, 
povzbuzuje 
i skličuje, 
vždy však zotročuje. 
Tak v této hodině 
bez prodlení 
přetne znějící struny; 
dokud osud 
bude zabíjet hráče, 
všichni se mnou plačte! 
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