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KYTICE
Zemřela matka a do hrobu dána,

siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána

a matičku svou hledaly.

I zželo se matce milých dítek;
duše její se vrátila

a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;

a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateří-doušku nazvaly. –

Mateří-douško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti!

Natrhal jsem tě na dávné mohyle –
komu mám tebe přinésti?

Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;

do šírých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu.

Snadže se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní;

snadže i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!
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POKLAD
I

Na pahorku mezi buky
kostelíček s věží nízkou;
z věže pak slyšeti zvuky

hájem a sousední vískou.
Není zvuk to zvonka jemný,

tratící se v blízké stráně:
dřevatě to rachot temný,

zvoucí lid do chrámu Páně.

A tu z vísky k boží slávě
vzhůru běží zástup hojný:

veský lid to bohabojný,
a dnes Velký pátek právě.

V chrámě truchlo: holé stěny;
oltář černá rouška kryje,
na roušce kříž upevněný;

v kůru zpívají pašije.

A hle, co se bělá v lese,
v černém lese za potokem?

Nějaká to veská žena,
ana v náručí cos nese.

I jde rychlým žena krokem,
svátečně jsouc oblečena,
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