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KYTICE

KYTICE
Zemøela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zùstaly;
i pøicházely kadièkého rána
a matièku svou hledaly.
I zelelo se matce milých dítek;
due její se vrátila
a vtìlila se v drobnolistí kvítek,
jím mohylu svou pokryla.
Poznaly dítky matièku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v nìm majíc útìchu,
mateøídoukou nazvaly. Mateøídouko vlasti naí milé,
vy prosté nae povìsti,
natrhal jsem tì na dávné mohyle komu mám tebe pøinésti?
Ve skrovnou já tì kytici zaváu,
ozdobnì stukou ovinu;
do írých zemí cestu ti ukáu,
kde pøíbuznou má rodinu.
Snad se najde dcera mateøina,
jí mile dech tvùj zavoní;
snad e i najde nìkterého syna,
jen k tobì srdce nakloní!

POKLAD
I
Na pahorku mezi buky
kostelíèek s vìí nízkou;
z vìe pak slyeti zvuky
hájem a sousední vískou.
Není zvuk to zvonka jemný,
tratící se v blízké stránì:
døevatì to rachot temný,
zvoucí lid do chrámu Pánì.
A tu z vísky k boí slávì
vzhùru bìí zástup hojný:
veský lid to bohabojný,
a dnes Velký pátek právì.
V chrámì truchlo: holé stìny;
oltáø èerná rouka kryje,
na rouce køí upevnìný;
v kùru zpívají paije.
A hle, co se bìlá v lese,
v èerném lese za potokem?
Nìjaká to veská ena,
ana v náruèí cos nese.
I jde rychlým ena krokem,
sváteènì jsouc obleèena,
tam tou strání za potokem pacholátko malé nese.

Bìí ena, dolù bìí,
pospíchá do chrámu Pánì:
tu nablízku lesní stránì
kostel na pahorku leí.
A v úvale ku potoku
náhle ubystøuje krokù;
neb jak vìtøík volnì vìje,
z kostela slyeti pìní:
v kùru tam se právì pìje
Krista Pána umuèení.
Bìí, bìí podle skály:
Co to? Mám-li vìøit oku?
Co mì moje smysly álí?
Stane, ohlíí se kolem rychle kroky zpìt obrací,
stane zase, zas se vrací Tam ten les, a zde ty klesty,
tamto vede cesta polem vdy jsem nezbloudila z cesty!
Boe, co se se mnou dìje!
Co zde nejsem u kamena?
Jaká se tu stala zmìna!
Zase stojí, zase spìje,
celá jsouci udivena,
oèi rukou si protírá,
o krok blíe se ubírá:
Boe, jaká to tu zmìna!
Tu, kde z divokého klestu,
od kostela tøi sta krokù,
veliký ènìl kámen v cestu,

co se nyní jeví oku?
Jeví se tu enì, jeví
vchodem vrek otevøený vysvìtliti sobì neví kámen v cestu postavený,
postavena celá skála
jak by od vìkù zde stála.
Jeví se tu, jeví enì
chodba pod zemí, co sínì
vyklenutá ve køemenì;
a tam, klenba kde se tratí,
ve tmavém pahorku klínì,
jakýs plamen znamenati.
I hoøí to jasnobìle,
jako v noci svit mìsíèka;
i zaplává rudoskvìle,
jak by západ to sluníèka.
I vidouc to ena asne
a ke vchodu a pokroèí,
a zastíníc dlaní oèi,
hledí v ono místo jasné.
Boe, jak se to tam svítí!
Oèi rukou si protírá,
o krok blíe se ubírá:
Jak se to tam divnì svítí!
Co to asi mùe býti?
Dále jíti vak se bojí,
hledíc tam, a venku stojí.
A co váhá a co stojí,
v klenbu patøíc neustále,

mizí bázeò za pohledem,
zvìdavost ji pudí pøedem,
a ena se béøe dále.
Krok za krokem - a vdy dále
mocnì ji to jíti pudí;
krok za krokem - a ve skále
jen se spící ohlas budí.
A èím dál pøichází ena,
stále divná roste záøe.
Ji ji konèí se sklepení;
avak ena omráèena
rukou zakrývá si tváøe,
pøímo patøit moné není.
Vidí, vidí - co zde vidí,
kdy to vidìl který z lidí?
Tolik krásy, tolik blesku
mní uzøíti jen v nebesku!
Dvéøe tu jsou otevøeny
do nejskvìlejího sálu;
zlatem jen se svítí stìny,
strop rubíny vyloený,
pod ním sloupy ze køiálu.
Z obojí pak strany dveøí
na podlaze mramorové kdo nevidìl, neuvìøí hoøí, hoøí dva ohòové;
dva ohòové tuto hoøí,
nic jich blesku neumoøí:
nade støíbrem po levici
lunou oheò vzhùru plane,

nade zlatem po pravici
sluncem pláti neustane.
Planou ohnì, jizba plane,
obalena záøí jasnou;
a dokud tu poklad stane,
plamenové nevyhasnou,
nic jich blesku neumoøí.
Na prahu tu ena stojí,
celá stojí oslepena;
oèí pozdvihnout se bojí,
nemù zøíti do plamena.
Na levici dítì nese,
pravou levé mne si oko;
a kdy trochu ohlídne se,
osmìlí a vzpamatuje,
vzdychne sobì pøehluboko
a tak v dui své rokuje:
Milý boe, co já zkusím
na tom svìtì nouze, hladu!
Bídnì ivot chránit musím a zde tolik tìch pokladù!
Tolik støíbra, tolik zlata
v podzemní tu leí skreji!
Jenom hrstku z té hromady a já byla bych bohata,
a byla bych nejastnìjí,
já i moje dítì tady!
A co myslí a co stojí,
ohroenìjí se stane;

svatým køíem se ozbrojí
a jde, kde to bìle plane.
Jde a støíbra kousek zdvihne,
avak zase tam poloí;
zdvihne zas a je prohlíí,
jeho blesk a jeho tíi a zdali je zas poloí?
Ne, ji v klínì jí se mihne.
A zdaøením tím smìlejí:
Jistì toto prst je boí,
poklad ukázal mi v skreji,
chce, bych byla oblaena:
i zhøeiti bych musela,
bych jím pohrdnouti mìla!
Takto k sobì mluvíc ena,
chlapce na zem z ruky sloí,
klekne a klín rozestírá,
chutì z hromady nabírá
a do klína støíbro skládá:
Jistì toto prst je boí,
jen nás obohatit ádá!
Béøe, béøe ze hromady klín ji plný, sotva vstává,
jetì v átek sobì dává,
tak ji mámí støíbra vnady!
A kdy ji chce odtud jíti:
ach, zde jetì pacholete!
Jak je ke ví tíi vzíti?
Pacholátko ji dvouleté;

vysypati zase tìstí
nezdá se jí dobré býti;
obého pak nemù nésti.
A hle, støíbro matka nese!
Dítì se tu na ni tøese:
Mama! volá, mama, mama!
chytajíc ji ruèinkama.
Mlè, synáèku, mlè, mlè, hochu,
poèkej tuto jenom trochu,
hned tu bude zase mama!
A ji bìí, síní bìí,
ji i sínì za ní leí;
pøes potok, po stráni k lesu
spìchá ena ve svém plesu.
A ne malá ula chvíle,
prázdná zpátky zas pospíchá;
a ve potu, sotva dýchá,
stane zase ji u cíle.
A jak vítr zlehka vìje,
z kostela slyeti pìní:
v kùru tam se právì pìje
Krista Pána umuèení.
A jak síní v jizbu spìje:
Haha, mama, haha, mama!
radostnì se dítì smìje,
potleskujíc ruèinkama.

Nedbátì vak matka na to,
bìíc ve stranu protìjí:
kovu blesk je jí milejí,
z kovù nejmilejí zlato.
Klekne a klín rozestírá,
chutì z hromady nabírá
a do klína zlato skládá.
Klín ji plný, sotva vstává jetì v átek sobì dává!
Ó jak jí tu srdce skáèe,
jak je tìstí svému ráda!
A kdy zlato matka nese,
dítì se tu na ni tøese,
tøese a alostnì pláèe:
Mama, mama, ach, ach, mama!
chytajíc ji ruèinkama.
Mlè, synáèku, mlè, mlè, hochu,
poèkej jenom jetì trochu.
A k dítìti se nakloní
a do klína rukou sáhne,
dva peníze ven vytáhne,
o peníz penízem zvoní:
Hle hleï, co to má maminka!
Cincin! slyí, jak to cinká?
Avak dítì stále pláèe jí radostí srdce skáèe.
A do klína opìt sáhne,
plnou zlata hrst vytáhne,
vloí dítìti do klínka:

Hle hleï, co ti dá maminka!
Mlè, synáèku, mlè, mlè, hochu:
cincin! posly, jak to cinká!
Poèkej jenom jetì trochu,
hned se vrátí zas maminka.
Hrej si pìknì, hrej, dìátko,
poèkej jetì jen drobátko.
A ji bìí, síní bìí,
na dítì se neohlíí;
a ji sínì za ní leí,
ji se ku potoku blíí;
pøes potok, po stráni v plesu
drahý poklad nese k lesu,
a ji stojí s ním pøed chýí.
Hoj, ty chýe, sprostá chýe,
brzy mìj se dobøe tady!
Co mì k tobì nyní víe?
Nenalézám v tobì vnady!
Pùjdu pryè z tìch tmavých lesù,
z té otcovské støechy chudé;
jinde tìstí své ponesu,
jinde moje bydlo bude!
Pùjdu, pùjdu z toho kraje,
radostná mi odtud cesta,
pùjdu, kdy mi tìstí zraje,
do velkého pùjdu mìsta;
koupím sobì zemì, hrady,
co paní mì budou ctíti:

mìj se dobøe, chýko, tady,
nebudu já v tobì íti!
Nejsem ji ta chudá vdova,
péèi nesouc v noci ve dne:
ejhle v klínu - na ta slova
s potìením tam pohledne. Ó ké byla nepohledla!
Leknutím tu celá zbledla,
leknutím se tøese celá,
div na místì neomdlela.
Vidí, vidí - ha, co vidí,
sama tomu sotva vìøí!
Do zpukøelých vrazí dveøí,
vrazí, kde truhlice byla,
v kterou støíbro uloila.
Strhne víko - ha, co vidí!
Pro vi víru dobrých lidí,
jaká opìt nová rána!
Místo støíbra jen - kamení,
v átku pak a ve svém klínu,
ó pøehrozné to mámení,
místo zlata - samou hlínu!
Èáka vecka rozlapána! - Nehodnatì tìstí byla,
poehnání neuila.
II
A kdy takto rozdrcenì
s bolestí tu ztrátu nese,

probodne to srdce enì,
vzkøikne s hrùzou vydìenì,
vzkøikne, a se chýe tøese:
Ach dítì, mé dítì drahé!
Dítì drahé - drahé - drahé!
zahuèelo v hustém lese.
A ve hrozném pøedtuení
bìí ena - ach nebìí,
letí, letem ptáka letí,
lesem, strání ji vidìti,
tam, kde klamné nala jmìní,
k vrku, na nìm kostel leí.
Od kostela vìtøík vìje,
copak neslyeti pìní? Krista Pána umuèení
v kùru tam se ji nepìje.
A kdy pøila ke sklepení,
haha, jaké pohledìní!
Haha, z divokého klestu
tøi sta krokù od kostela
veliký èní kámen v cestu!
A kde sínì? - Ta zmizela!
Zmizela, i v cestì skála,
jak by nikdy zde nestála.
Ha, jak se tu ena leká,
jak se dìsí, volá,
hledá, jak po tom pahorku tìká,

tìmi klesty, na smrt bledá!
Ha, ty zraky zoufanlivé,
ústa siná nad mrtvolu!
Hle, jak pøes to køoví divé
bìí - pádí tamto k dolu!
Bìda, bìda! Zde to není!
Tìlo klestím rozervané,
nohy trním probodané darmo vecko klopotìní,
vchodu ji nalézti není!
A znovu se ena dìsí,
úzkost hrozná ji uchvátí:
Ach, kdo mnì mé dítì vrátí!
Ach mé dítì, kde jsi, kde jsi?! Tu pod zemí jsem, hluboko!
hlas tichounký vìtrem umí,
nespatøí mne ádné oko,
ucho mi neporozumí.
Blaze tu pod zemí, blaze,
beze jídla, beze pití,
na mramorové podlaze,
ryzí zlato v klínku míti!
Noc a den se nestøídají
nikdy nejdou spát oèinka:
hraji si tu pìknì, hraji cincin! slyí, jak to cinká?

Avak ena znovu hledá darmo, a znovu se dìsí,
zoufale se na zem vrhá,
vlasy sobì z hlavy trhá,
zkrvavena, na smrt bledá:
Ach bìda mi! Bìda, bìda!
Ach mé dítì, kde jsi, kde jsi?
Kde tì najdu, dítì drahé?!
Dítì drahé - drahé - drahé!
blízkými to huèí lesy.
III
Mine den, i druhý mine,
dnové v týden se obrátí,
z týdnù mìsíc se vyvine,
a i léto poène pláti.
Na pahorku mezi buky
kostelíèek s vìí nízkou;
co den znìjí zvonka zvuky
hájem a sousední vískou.
Tu nahoøe, kdy se zrána
ke mi zvoneèkem pozvoní,
pøede stánkem nebes pána
zboný rolník èelo kloní.
Aj, kdo zná ji, tu osobu
se sklopenou k zemi tváøí?
Svíce zhasly na oltáøi,
ona kleèí po tu dobu.
Zdá se, ani e nedýe -

líce a rty zesinalé ach, to se tak modlí tie!
Kdo to? - Nevím, tuím ale.
Kdy po svaté vak obìti
chrámové se zamknou dvéøe,
tìmi buky ji vidìti,
ana se z pahorku béøe.
Béøe, béøe se pomálu
stezkou vinoucí se v klestu
po edivou tamo skálu,
kde èní kámen velký v cestu.
Tu si vzdychne pøehluboko
a do dlanì èelo sklopí:
Ach mé dítì! - a ji oko
v slzách kanoucích se topí.
Neastná to z chýe ena,
vdycky smutná, vdycky bledá,
vdycky tìce zamylena;
od rána a do soumraku
nikdy jasno v jejím zraku,
v noci pak el spáti nedá.
A kdy opìt na úsvitì
traplivé opoutí loe:
Ach mé dítì, drahé dítì,
ach bìda mi, bìda, bìda!
Odpus milostivý Boe!
Uplynulo léto celé,
jeseò, zima uplynula nezmírnìno v srdci ele,

slza v oku nezhynula.
I kdy výe slunce stálo,
rozehøávi zemi znova,
úst k úsmìchu nerozhøálo,
stále jetì pláèe vdova.
IV
A sly, shùry mezi buky,
z kostelíèka s vìí nízkou,
rachotící slyet zvuky
hájem a sousední vískou.
A hle, vzhùru k boí slávì
bìí z vísky zástup hojný,
veský lid to bohabojný a dnes Velký pátek právì.
Jemnì jarní vìtøík vìje,
vìtrem pak slyeti pìní:
v kostele se zase pìje
Krista Pána umuèení.
A tou strání ku potoku
ena od lesa se blíí.
Co zdruje dnes ji v kroku? Ach, památka dne a roku
hoøem kroky její tíí!
Blíí, blíí se znenáhla,
a ji skály té dosáhla.
A hle, co se jeví oku?
Tu, kde z divokého klestu,

od kostela tøi sta krokù,
veliký ènìl kámen v cestu,
vchodem vrek otevøený,
kámen v cestu postavený,
kámen i ta celá skála,
jak by tak od vìkù stála.
A ena se toho leká,
hrùzou se jí vlasy jeí:
celou tíí na ní leí
zármutek a vina její.
I dìsí se - vak neèeká,
a ve strachu a v nadìji
skokem síní známou bìí,
síní jdoucí pode skálu.
A hle, dvéøe otevøeny
do nejskvìlejího sálu;
zlatem jen se svítí stìny,
strop rubíny vyloený,
pod ním sloupy ze køiálu.
A z obojí strany dveøí
na podlaze mramorové
plápolají dva ohòové:
nade støíbrem po levici
lunou oheò vzhùru plane,
nade zlatem po pravici
sluncem pláti nepøestane.
A ena se s hrùzou blíí
a ve strachu a v nadìji

tu po jizbì se ohlíí.
Snad ji vábí støíbro, zlato? Ach, ji ona nedbá na to!
Haha, mama, haha, mama!
Ejhle dítì, dítì její,
po celý rok oplakané,
potleskuje ruèinkama!
Ale v enì není dechu,
a hrùzou se celá tøese,
a ve zoufanlivém spìchu
chopíc dítì do náruèí,
dlouhou síní odtud nese.
A tøesk, tøesk! huhu! to huèí
jí v patách ve vrchu klínì;
praskot hrozný, vichr skuèí,
zem se tøese, hluk a lomoz jí v patách se boøí sínì!
Ach, rodièko boí, pomoz!
v úzkosti tu volá ena,
zpìt pohlédnouc podìena.
A hle! jaká zase zmìna!
Ticho vecko, a tu z klestu
veliký èní kámen v cestu;
ve jak jindy spoøádáno,
po vchodu památky není:
právì nyní dozpíváno
Krista Pána umuèení.

Ale v enì není dechu,
a hrùzou se celá tøese,
a ve zoufanlivém spìchu
dítì svoje odtud nese,
nese a na òadra tlaèí,
jako by se o nì bála;
bìí, sotva dech jí staèí,
aè daleko za ní skála;
bìí, ani se ohlíí,
tam tou strání blíe lesu,
a ve strachu a ve plesu
stane v chudé lesní chýi.
Ó jaké tu vzdává vroucí
bohu svému ena díky!
Vizte slzy ty kanoucí!
Jak to dítì k sobì vine,
líbá èelo, ruèky, rtíky,
a zas k òadrám je pøitiská,
jak celá v rozkoi plyne!
A hle, co se v klínku blýská?
Co to znìlo? - Ryzí zlato!
To zlato, je loni byla,
aby dítì si pohrálo,
jemu v klínek poloila.
Avak enu vábí málo,
co ji tolik hoøe stálo!
Stálo ji, ach, slzí mnoho;
leè dìkujíc bohu za to,

toue drahé tiskne dìcko.
Hoøce zakusila toho:
etì velmi málo zlato,
avak dítì nade vecko!
V
Dávno kostelíèek zboøem;
umlkly ji zvonka zvuky;
a kde nìkdy stály buky,
sotva jaký hnije koøen.
Staøec mnoho pamatuje,
mnoho i dozrálo hrobu,
avak lid si ukazuje
jetì místa po tu dobu.
A kdy veèer pohromadì
mláde za mrazu sedává,
rád staøeèek povídává
o vdovì a o pokladì.

SVATEBNÍ KOILE
Ji jedenáctá odbila,
a lampa jetì svítila,
a lampa jetì hoøela,
co nad klekadlem visela.
Na stìnì nízké svìtnièky
byl obraz boí rodièky,
rodièky boí s dìátkem,
tak jako rùe s poupátkem.
A pøed tou mocnou svìticí
vidìti pannu kleèící:
kleèela, líce sklonìné,
ruce na prsa sloené;
slzy jí z oèí padaly,
elem se òádra zdvihaly.
A kdy slzièka upadla,
v ty bílé òádra zapadla.
el bohu, kde mùj tatíèek?
Ji na nìm roste trávníèek!
el bohu, kde má matièka?
Tam leí - podle tatíèka!
Sestra do roka neila,
bratra mi koule zabila.
Mìla jsem, smutná, milého,
ivot bych dala pro nìho!
Do ciziny se obrátil,

potud se jetì nevrátil.
Do ciziny se ubíral,
tìil mì, slzy utíral:
Zasej, má milá, zasej len,
vzpomínej na mne kadý den,
první rok pøádla hledívej,
druhý rok plátno polívej,
tøetí koile vyívej:
a ty koile uije,
vìneèek z routy povije.
Ji jsem koile uila,
ji jsem je v truhle sloila,
ji moje routa v odkvìtì,
a milý jetì ve svìtì,
ve svìtì írém, irokém,
co kámen v moøi hlubokém.
Tøi léta o nìm ani sluch
iv-li a zdráv - zná milý bùh!
Maria, panno pøemocná,
ach budi ty mi pomocna:
vra mi milého z ciziny,
kvìt blaha mého jediný;
milého z ciziny mi vra aneb ivot mùj náhle zkra:
u nìho ivot jarý kvìt bez nìho vak mì mrzí svìt.
Maria, matko milosti,
buï pomocnicí v alosti!

Pohnul se obraz na stìnì i vzkøikla panna zdìenì;
lampa, co temnì hoøela,
prskla a zhasla docela.
Moná, e vìtru taení,
moná i - zlé e znamení!
A sly, na záspí krokù zvuk
a na okénko: uk, uk, uk!
Spí, má panenko, nebo bdí?
Hoj, má panenko, tu jsem ji!
Hoj, má panenko, co dìlá?
A zdalipak mì jetì zná,
aneb jiného v srdci má?
Ach mùj milý, ach pro nebe,
tu dobu myslím na tebe;
na tì jsem vdycky myslila,
za tì se právì modlila!
Ho, nech modlení - skoè a pojï,
skoè a pojï a mì doprovoï;
mìsíèek svítí na cestu:
já pøiel pro svou nevìstu.
Ach proboha, ach co praví? 
Kam bychom li - tak pozdì ji!
Vítr burácí, pustá noc,
poèkej jen do dne - není moc.
Ho, den je noc, a noc je den -

ve dne mé oèi tlaèí sen!
Døív ne se vzbudí kohouti,
musím tì za svou pojmouti.
Jen neprodlévej, skoè a pojï,
dnes jetì bude moje cho!
Byla noc, byla hluboká,
mìsíèek svítil z vysoka
a ticho, pusto v dìdinì,
vítr burácel jedinì.
A on tu napøed - skok a skok,
a ona za ním, co jí krok.
Psi houfem ve vsi zavyli,
kdy ty pocestné zvìtøili;
a vyli, vyli divnou vìc:
etì nablízku umrlec!
Pìkná noc, jasná - v tu dobu
vstávají mrtví ze hrobù,
a neli zví, jsou tobì blí má milá, nic se nebojí?
Co bych se bála? Tys se mnou,
a oko boí nade mnou. Povìz, mùj milý, øekni pøec,
iv-li a zdráv je tvùj otec?
Tvùj otec a tvá milá má,
a ráda-li mì bude zná?
Moc, má panenko, moc se ptá,

jen honem pojï - vak uhlídá.
Jen honem pojï - èas neèeká,
a cesta nae daleká.
Co má, má milá, v pravici?
Nesu si kníky modlicí.
Zahoï je pryè, to modlení
je tìí neli kamení!
Zahoï je pryè, a lehce jde,
jestli mi postaèiti chce.
Kníky jí vzal a zahodil,
a byli skokem deset mil.
A byla cesta výinou,
skalami, lesní pustinou;
a v rokytí a v úskalí
divoké feny tìkaly;
a kulich hlásal povìsti:
etì nablízku netìstí. A on vdy napøed - skok a skok,
a ona za ním, co jí krok.
Po ípkoví a po skalí
ty bílé nohy lapaly;
a na hloí a køemení
zùstalo krve znamení.
Pìkná noc, jasná - v tento èas
mrtví s ivými chodí zas;

a neli zví, jsou tobì blí má milá, nic se nebojí?
Co bych se bála? Tys se mnou,
a ruka Pánì nade mnou. Povìz, mùj milý, øekni jen,
jak je tvùj domek upraven?
Èistá svìtnièka? Veselá?
A zdali blízko kostela?
Moc, má panenko, moc se ptá,
vak jetì dnes to uhlídá.
Jen honem pojï - èas utíká,
a dálka jetì veliká.
Co má, má milá, za pasem?
Rùenec s sebou vzala jsem.
Ho, ten rùenec z klokoèí
jako had tebe otoèí!
Zúí tì, stáhne tobì dech:
zahoï jej pryè - neb máme spìch!
Rùenec popad, zahodil,
a byli skokem dvacet mil.
A byla cesta níinou,
pøes vody, luka, bainou;
a po bainì, po sluji
modrá svìtélka lakují:
dvì øady, devìt za sebou,

jako kdy s tìlem k hrobu jdou;
a abí havì v potoce
pohøební píseò skøehoce. A on vdy napøed - skok a skok,
a jí za ním ji slábne krok.
Ostøice dívku ubohou
bøitvami øee do nohou;
a to kapradí zelené
je krví její zbarvené.
Pìkná noc, jasná - v tu dobu
spìchají iví ke hrobu;
a neli zví, jsi hrobu blí má milá, nic se nebojí?
Ach nebojím, vdy tys se mnou,
a vùle Pánì nade mnou!
Jen ustaò málo v pospìchu,
jen popøej málo oddechu.
Duch slábne, nohy klesají,
a k srdci noe bodají!
Jen pojï a pospì, dìvèe mé,
vak brzo ji tam budeme.
Hosté èekají, èeká kvas,
a jako støela letí èas. Co to má na té tkanièce
na krku na té tkanièce?
To køíek po mé matièce.

Hoho, to zlato proklaté
má hrany ostøe pièaté!
Bodá tì - a mì nejinak,
zahoï to, bude jako pták!
Køíek utrh a zahodil,
a byli skokem tøicet mil. Tu na planinì iroké
stavení stojí vysoké;
úzká a dlouhá okna jsou,
a vì se zvonkem nad støechou.
Hoj, má panenko, tu jsme ji!
Nic, má panenko, nevidí?
Ach proboha, ten kostel snad?
To není kostel, to mùj hrad!
Ten høbitov - a tìch køíù øad?
To nejsou køíe, to mùj sad!
Hoj, má panenko, na mì hleï
a skoè vesele pøes tu zeï!
Ó nech mne ji, ó nech mne tak!
Divý a hrozný je tvùj zrak;
tvùj dech otravný jako jed,
a tvoje srdce tvrdý led!

Nic se, má milá, nic neboj!
Veselo u mne, veho hoj:
masa dost - ale bez krve,
dnes bude jinak poprvé! Co má v uzlíku, má milá?
Koile, co jsem uila.
Netøeba jich víc neli dvì:
ta jedna tobì, druhá mnì.
Uzlík jí vzal a s chechtotem
pøehodil na hrob za plotem.
Nic ty se neboj, na mì hleï
a skoè za uzlem pøes tu zeï.
Vak jsi ty vdy byl pøede mnou,
a já za tebou cestou zlou;
vak jsi byl napøed po ten èas:
skoè a uka mi cestu zas!
Skokem pøeskoèil ohradu,
nic nepomyslil na zradu;
skoèil do výe sáhù pìt jí vak ji venku nevidìt:
jenom po bílém obleku
zablesklo se jest v útìku,
a schrána její blízko dost nenadál se zlý její host!

Stojí tu, stojí komora:
nizouèké dvéøe - závora;
zavrzly dvéøe za pannou
a závora jí ochranou.
Stavení skrovné, bez oken,
mìsíc litami eøil jen;
stavení pevné jako klec,
a v nìm na prknì - umrlec.
Hoj, jak se venku vzmáhá hluk,
hrobových oblud mocný pluk;
umí a kolem klapají
a takto píseò skuhrají:
Tìlu do hrobu pøísluí,
bìda, kdos nedbal o dui!
A tu na dvéøe: buch, buch, buch!
burácí zvenèí její druh:
Vstávej, umrlèe, nahoru,
odstrè mi tam tu závoru!
A mrtvý oèi otvírá,
a mrtvý oèi protírá,
sbírá se, hlavu pozvedá
a pùlkolem se ohlédá.
Boe svatý, raè pomoci,
nedej mne ïáblu do moci! Ty mrtvý, le a nevstávej,
pánbùh ti pokoj vìèný dej !

A mrtvý hlavu poloiv,
zamhouøil oèi jako døív. A tu poznovu - buch, buch, buch!
silnìji tluèe její druh:
Vstávej, umrlèe, nahoru,
otevøi mi svou komoru!
A na ten hømot a na ten hlas
mrtvý se zdvihá z prkna zas
a rámì ztuhlé namìøí
tam, kde závora u dveøí.
Spas dui, Kriste Jeíi,
smiluj se v bídì nejvyí! Ty mrtvý, nevstávej a le;
pánbùh tì potì - a mne té!
A mrtvý zas se poloiv,
natáhnul údy jako døív. A znova venku: buch, buch, buch!
a pannì mizí zrak i sluch!
Vstávej, umrlèe, hola hou,
a podej mi sem tu ivou!
Ach bìda, bìda dìvèeti!
Umrlý vstává potøetí
a velké, kalné své oèi
na poloumrtvou otoèí.

Maria Panno, pøi mnì stùj,
u syna svého oroduj!
Nehodnì jsem tì prosila:
ach odpus, co jsem zhøeila!
Maria, matko milosti,
z té moci zlé mì vyprosti.
A sly, tu právì nablízce
kokrhá kohout ve vísce;
a za ním, co ta dìdina,
vecka kohoutí druina.
Tu mrtvý, jak se postavil,
pádem se na zem povalil,
a venku ticho - ani ruch:
zmizel dav, i zlý její druh. Ráno kdy lidé na mi jdou,
v úasu státi zùstanou:
hrob jeden dutý nahoøe,
panna v umrlèí komoøe,
a na kadièké mohyle
útrek z nové koile. Dobøe ses, panno, radila,
na boha e jsi myslila
a druha zlého odbyla!
Bys byla jinak jednala,
zle bysi byla skonala:
tvé tìlo bílé, spanilé,
bylo by co ty koile!

POLEDNICE
U lavice dítì stálo,
z plna hrdla køièelo.
Bodej jsi jen trochu málo,
ty cikánì, mlèelo!
Poledne v tom okamení,
táta pøijde z roboty:
a mnì hasne u vaøení
pro tebe, ty zlobo, ty!
Mlè, hle husar a koèárek hrej si - tu má kohouta! Ne kohout, vùz i husárek
bouch, bác! letí do kouta.
A zas do hrozného køiku I bodej tì sreò sám - !
e na tebe, nezvedníku,
polednici zavolám!
Pojï si proò, ty polednice,
pojï, vem si ho, zlostníka!
A hle, tu kdos u svìtnice
dvéøe zlehka odmyká.
Malá, hnìdá, tváøi divé
pod plachetkou osoba;
o berlièce, hnáty køivé,
hlas - vichøice podoba!

Dej sem dítì! - Kriste Pane,
odpus høíchy høínici!
Div e smrt jí neovane,
ejhle tu - polednici!
Ke stolu se plíí tie
polednice jako stín:
matka hrùzou sotva dýe,
dítì chopíc na svùj klín.
A vinouc je, zpìt pohlíí bìda, bìda dítìti!
Polednice blí se plíí,
blí - a ji je v zápìtí.
Ji vztahuje po nìm ruku matka tisknouc ramena:
Pro Kristovu drahou muku!
klesá smyslù zbavena.
Tu sly: jedna - druhá - tøetí poledne zvon udeøí;
klika cvakla, dvéøe letí táta vchází do dveøí.
Ve mdlobách tu matka leí,
k òadrám dítì pøimknuté;
matku vzkøísil jetì stìí,
avak dítì - zalknuté.

ZLATÝ KOLOVRAT
I
Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovièky zvoní,
jede sám a sám.
A pøed chalupou s konì hop
a na chalupu: klop, klop, klop!
Hola hej ! otevøte mi dvéøe,
zbloudil jsem pøi lovení zvìøe,
dejte vody pít!
Vyla dívèina jako kvìt,
nevidìl také krásy svìt;
pøinesla vody ze studnice,
stydlivì sedla u pøeslice,
pøedla, pøedla len.
Pán stojí, nevìda, co chtìl,
své velké íznì zapomnìl;
diví se tenké, rovné niti,
nemùe oèí odvrátiti
z pìkné pøadleny.
Svobodna-li jest ruka tvá,
ty musí býti ena má!
dívèinu k boku svému vine Ach pane, nemám vùle jiné,

ne jak máti chce.
A kde je, dìvèe, máti tvá?
Nikoho nevidím tu já. Ach pane, má nevlastní máti
zejtra se s dcerou domù vrátí,
vyly do mìsta.
II
Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede zase pán;
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovièky zvoní,
pøímo k chaloupce.
A pøed chalupou s konì hop
a na chalupu: klop, klop, klop!
Hola! otevøte, milí lidi,
a oèi moje brzo vidí
potìení mé!
Vyla babice, kùe a kost:
Hoj, co nám nese vzácný host?
Nesu ti, nesu v domì zmìnu,
chci tvoji dceru za svou enu,
tu tvou nevlastní.
Hoho, panáèku, div a div,
kdo by pomyslil jaktìiv?
Pìknì vás vítám, vzácný hoste
vak ani nevím, pane, kdo jste?

Jak jste pøiel k nám?
Jsem této zemì král a pán,
náhodou vèera zavolán:
dám tobì støíbro, dám ti zlato,
dej ty mnì svoji dceru za to,
pìknou pøadlenu.
Ach pane králi, div a div,
kdo by se nadál jaktìiv?
Vdy nejsme hodny, pane králi,
ké bychom záslunìji stály
v milosti vaí!
Ale vak radu, radu mám:
za cizí - dceru vlastní dám;
je podobna té druhé právì
jak oko oku v jedné hlavì její nit - hedbáv!
patná je, babo, rada tvá,
vykonej, co porouèím já:
zejtra, a den se ráno zjasní,
provodí dceru svou nevlastní
na královský hrad!
III
Vstávej, dceruko, ji je èas,
pan král ji èeká, bude kvas;
vak jsem já ani netuila nu bodej dobøe poøídila

v královském hradì!
Stroj se, sestøièko moje, stroj,
v královském hradì bude hoj;
vysoko jsi se podívala,
nízko mne, hleïte, zanechala nu jen zdráva buï!
Pojï ji, Dornièko nae, pojï,
aby se nehnìval tvùj cho;
a bude v lese na rozhraní,
na domov nevzpomene ani pojï jen honem, pojï!
Matko, matièko, øeknìte
naè s sebou ten nù béøete? Nù bude dobrý - nìkde v chladu
vypíchnem oèi zlému hadu pojï jen honem, pojï!
Sestro, sestøièko, øeknìte,
naè tu sekeru nesete?
Sekera dobrá - nìkde v keøi
useknem hnáty líté zvìøi pojï jen honem, pojï!
A kdy ji pøily v chlad a keø:
Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvìø!
Hory a doly zaplakaly,
kterak dvì eny nakládaly
s pannou ubohou!

Nyní se s panem králem tì,
tì se s ním, kterakkoli chce:
objímej jeho svìí tìlo,
pohlíej na to jasné èelo,
pìkná pøadleno!
Mamièko, kterak udìlám,
kam oèi a ty hnáty dám? Nenechávej jich podle tìla,
a nìkdo jich zas nepøidìlá rad je s sebou vem.
A kdy ji zaly za tu chvoj:
Nic ty se, dcero má, neboj,
vak jsi podobna té tam právì
jak oko oku v jedné hlavì neboj ty se nic!
A kdy ji byly hradu blí,
pan král vyhlíí z okna ji;
vychází s pány svými v cestu,
pøivítá matku i nevìstu,
zrady netue.
I byla svatba - zralý høích,
panna nevìsta samý smích;
i byly hody, radování,
plesy a hudby bez ustání
do sedmého dne.
A kdy zasvítal osmý den,

král musí jíti s vojsky ven:
Mìj se tu dobøe, paní moje,
já jedu do krutého boje,
na nepøítele.
Navrátím-li se z bitvy zpìt,
omladne naí lásky kvìt!
Zatím na vìrnou mou památku
hleï sobì pilnì kolovrátku,
pilnì doma pøeï!
IV
V hluboké pusté køovinì
jak se tam vedlo dívèinì?
est otevøených proudù bylo,
z nich se jí ivobytí lilo
na zelený mech.
Vzelo jí náhle tìstí moc,
nynèko jí hrozí smrti noc:
tìlo ji chladne, krev se sedá bìda té dobì, bìda, bìda,
kdy ji spatøil král!
A tu se z lesních kdesi skal
staøeèek nevídaný vzal:
edivé vousy po kolena to tìlo vloiv na ramena
v jeskyni je nes.
Vstaò, mé pachole, bì, je chvat,

vezmi ten zlatý kolovrat:
v královském hradì jej prodávej,
za nic jiného vak nedávej
neli za nohy. Pachole v bránì sedìlo,
zlatý kolovrat drelo.
Královna z okna vyhlíela:
Ké bych ten kolovrátek mìla
z ryzího zlata!
Jdìte se, matko, pozeptat,
zaè je ten zlatý kolovrat?
Kupte, panièko, drahý není,
mùj otec pøíli nevycení:
za dvì nohy jest.
Za nohy? Ajaj, divná vìc!
Ale já chci jej míti pøec:
jdìte, mamièko, do komory,
jsou tam ty nohy naí Dory,
dejte mu je zaò.
Pachole nohy pøijalo,
do lesa zpátky spìchalo. Podej mi, chlapèe, ivé vody,
nech bude tìlo beze kody,
jako bývalo.
A ránu k ránì pøiloil,
a v nohou oheò zas oil,

a v jeden celek srostlo tìlo,
jako by vdycky bylo celo,
bez poruení.
Jdi, mé pachole, k polici,
vezmi tu zlatou pøeslici:
v královském hradì ji prodávej,
za nic jiného vak nedávej,
neli za ruce. Pachole v bránì sedìlo,
pøeslici v rukou drelo.
Královna z okna vyhlíela:
Och, ké bych tu pøeslièku mìla
ke kolovrátku!
Vstaòte, mamièko, z lavice,
ptejte se, zaè ta pøeslice? Kupte, panièko, drahá není,
mùj otec pøíli nevycení,
za dvì ruce jest.
Za ruce!? Divná, divná vìc!
Ale já ji chci míti pøec:
jdìte, mamièko, do komory,
jsou tam ty ruce naí Dory,
pøineste mu je.
Pachole ruce pøijalo,
do lesa zpátky spìchalo. Podej mi, chlapèe, ivé vody,

nech bude tìlo beze kody,
jako bývalo.
A ránu k ránì pøiloil,
a v rukou oheò zas oil;
a v jeden celek srostlo tìlo,
jako by vdycky bylo celo,
bez poruení.
Skoè, hochu, na cestu se mìj,
mám zlatý kuel na prodej:
v královském hradì jej prodávej,
za nic jiného vak nedávej,
neli za oèi. Pachole v bránì sedìlo,
zlatý kuelík drelo.
Královna z okna vyhlíela:
Ké bych ten kuelíèek mìla
na tu pøeslièku!
Vstaòte, mamièko, jdìte zas,
ptejte se, zaè ten kuel as? Za oèi, paní, jinak není,
tak mi dal otec poruèení,
za dvì oèi jest.
Za oèi!? Neslýchaná vìc!
A kdo je, chlapèe, tvùj otec? Netøeba znáti otce mého:
kdo by ho hledal, nenajde ho,

jinak pøijde sám. Mámo, mamièko, co poèít?
A já ten kuel musím mít!
Jdìte tam zase do komory,
jsou tam ty oèi naí Dory,
a je odnese.
Pachole oèi pøijalo,
do lesa zpátky spìchalo. Podej mi, chlapèe, ivé vody,
nech bude tìlo beze kody,
jako kdy prve.
A oèi v dùlky poloil,
a zhaslý oheò zas oil;
a panna vùkol pohlíela vak nikoho tu nevidìla,
ne se samotnu.
V
A kdy byly tøi nedìle,
král jede z vojny vesele:
A jak se má, má paní milá,
a zdalis pamìtliva byla
mých posledních slov?
Och, já je v srdci nosila,
a hleïte, co jsem koupila:
jediný mezi kolovraty,
pøeslici, kuel - celý zlatý,

ve to z lásky k vám!
Pojï se, má paní, posadit,
upøeï mi z lásky zlatou nit. Ke kolovrátku chutì sedla,
jak zatoèila, celá zbledla bìda, jaký zpìv!
Vrrr - zlou to pøede nit!
Pøila jsi krále oidit:
nevlastní sestru jsi zabila,
údùv a oèí ji zbavila vrrr - zlá to nit!
Jaký to kolovrátek má?
A jak mi divnì na nìj hrá!
Zahraj mi, paní, jetì znova,
nevím, co chtìjí tato slova:
pøeï, má paní, pøeï!
Vrrr - zlou to pøede nit!
Chtìla jsi krále oidit:
pravou nevìstu jsi zabila
a sama ses jí uèinila vrrr - zlá to nit!
Hó, stralivì mi, paní, hrá!
Nejsi tak, jak se býti zdá!
Zahraj mi, paní, do tøetice,
abych uslyel jetì více:
pøeï, má paní, pøeï!

Vrrr - zlou to pøede nit!
Pøila jsi krále oidit:
sestra tvá v lese, v duté skále,
ukradla jsi jí chotì krále vrrr - zlá to nit!
Jak ta slova král uslyel,
skoèil na vrance, k lesu jel;
hledal a volal v íré lesy:
Kdes, má Dornièko, kde jsi, kde jsi,
kdes, má rozmilá?
VI
Od lesa k hradu polí lán,
hoj jede, jede s paní pán;
na vraném bujném jedou koni,
vesele podkovièky zvoní,
na královský hrad.
I pøila svatba zase zpìt,
panna nevìsta jako kvìt;
i byly hody, radování,
hudby a plesy bez ustání
po tøi nedìle.
A co ta matka babice?
A co ta dcera hadice? Hoj, vyjí ètyøi vlci v lese,
kadý po jedné noze nese
ze dvou enských tìl.

Z hlavy jim oèi vyòaty,
ruce i nohy uaty:
co prve pannì udìlaly,
toho teï na se doèekaly
v lese hlubokém.
A co ten zlatý kolovrat?
Jakou teï píseò bude hrát?
Jen do tøetice zahrát pøiel,
pak ho ji nikdo neuslyel,
ani nespatøil.

TÌDRÝ DEN
I
Tma jako v hrobì, mráz v okna duje,
v svìtnici teplo u kamem;
v krbu se svítí, stará podøimuje,
dìvèata pøedou mìkký len.
Toè se a vrè, mùj kolovrátku,
ejhle adventu ji nakrátku
a blízko, blizouèko tìdrý den!
Mílotì dìvèeti pøísti, mílo
za smutných zimních veèerù;
neb nebude darmo její dílo,
tu pevnou chová dùvìru.
I pøijde mládenec za pilnou pannou,
øekne: Pojï za mne, dívko má,
budi ty mi enkou milovanou,
vìrným ti muem budu já.
Já tobì muem, ty mnì enkou,
dej ruku, dìvèe rozmilé! A dívka, co pøedla pøízi tenkou,
svatební ije koile.
Toè se a vrè, mùj kolovrátku,
vak jest adventu ji nakrátku
a pøede dveømi tìdrý den!

II
Hoj, ty tìdrý veèere,
ty tajemný svátku,
coe komu dobrého
nese na památku?
Hospodáøi tìdrovku,
kravám po výsluce;
kohoutovi èesneku,
hrachu jeho druce.
Ovocnému stromoví
od veèeøe kosti
a zlatouky na stìnu
tomu, kdo se postí.
Hoj, já mladá dívèina,
srdce nezadané:
mnì na mysli jiného,
jiného cos tane.
Pod lesem, ach pod lesem,
na tom panském stavì,
stojí vrby staøeny,
sníh na edé hlavì.
Jedna vrba hrbatá
tajnì dolù kývá,
kde se modré jezero
pod ledem ukrývá.

Tu prý dívce v pùlnoci,
pøi lunì pochodni,
souzený se zjeví
hoch ve hladinì vodní.
Hoj, mne pùlnoc neleká,
ani liché vìdy:
pùjdu, vezmu sekeru,
proseká,m ty ledy.
I nahlédnu v jezero
hluboko - hluboko,
milému se podívám
pevnì okem v oko.
III
Marie, Hana, dvì jména milá,
panny jak jarní rùe kvìt:
která by z obou milejí byla,
nikdo nemùe rozumìt.
Jestlie jedna promluví k hochu,
do ohnì by jí k vùli el;
pakli se druhá usmìje trochu na první zas by zapomnìl! Nastala pùlnoc. Po nebi íøe
sbor vysypal se hvìzdièek
jako oveèky okolo pastýøe,
a pastýø jasný mìsíèek.

Nastala pùlnoc, vech nocí máti,
pùlnoc po tìdrém veèeru;
na mladém snìhu svìí stopu znáti
ode vsi pøímo k jezeru.
Ta jedna kleèí, nad vodou líèko;
ta druhá stojí podle ní:
Hano, Hanièko, zlaté srdíèko,
jaké tam vidí vidìní?
Ach, vidím domek - ale jen v eøe jako co Václav ostává vak ji se jasní - ach, vidím dvéøe,
ve dveøích muská postava!
Na tìle kabát zeleni temné,
klobouk na stranu - znám jej, znám!
Na nìm ta kytka, co dostal ode mne mùj milý boe! Václav sám!!
Na nohy skoèí, srdce jí bije,
druhá pøikleká vedle ní:
Zdaø bùh, má milá, zlatá Marie,
jaké ty vidí vidìní?
Ach, vidím, vidím - je mlhy mnoho,
vecko je mlhou zatmìlé;
èervená svìtla blýskají z toho zdá mi se býti v kostele.
Nìco se èerná mezi bílými -

vak mi se rozednívá ji: jsou to druièky, a mezi nimi proboha!
rakev - èerný køí!
IV
Vlaný vìtøík lakuje
po osení mladém;
sad i pole kvìtovým
pøiodìny vnadem;
zaznìla hudba od kostela zrána
a za ní hejsa! kvítím osypána
jede svatba øadem.
várný enich jako kvìt
v kole svatebèanù,
kabát tmavì zelený,
klobouk v jednu stranu:
tak vidìla jej v osudné té dobì,
tak si ji nyní domù vede k sobì,
várnou enku Hanu.
*
Zalo léto. Pøes pole
chladné vìtry vìjí.
Zvoní hrana. Na marách
tìlo vynáejí:
bílé druièky, planoucí svíce;
pláè, bìdování, trouby hlaholíce
z hlubokosti znìjí:
Miserere mei!

Koho vìnec zelený,
koho v rakvi kryje?
Umøela, ach umøela
panenská lilie!
Vykvìtla, jak by zalívána rosou,
uvadla, jak by podseèena kosou ubohá Marie!
V
Nastala zima, mráz v okna duje,
v svìtnici teplo u kamem;
v krbu se svítí, stará polehuje,
dìvèata zase pøedou len.
Toè se a vrè, mùj kolovrátku,
vak jest adventu zase nakrátku
a nedaleko tìdrý den!
Ach ty tìdrý veèere
noci divoplodné,
kdy si na tì vzpomenu,
k srdci mne to bodne!
Sedìly jsme také tak
loni pohromadì:
a ne rok se obrátil,
dvì nám chybí v øadì!
Jedna, hlavu zavitou,
koilièky ije;
druhá ji tøi mìsíce

v èerné zemi hnije,
ubohá Marie!
Sedìly jsme také tak,
jako dnes a vèera:
a ne rok se obrátí kde z nás bude která?
Toè se a vrè, mùj kolovrátku,
vecko ve svìtì jen na obrátku
a ivot lidský jako sen!
Vak lépe v mylné nadìji sníti,
pøed sebou èirou temnotu,
neli budoucnost odhaliti,
stralivou poznati jistotu!

HOLOUBEK
Okolo høbitova
cesta úvozová;
la tudy, plakala
mladá, hezká vdova.
Plakala, elela
pro svého manela:
neb tudy naposled
jej doprovázela. Od bílého dvora
po zelené louce
jede pìkný panic,
péro na klobouce.
Neplaè, nenaøíkej,
mladá, hezká vdovo,
koda by tvých oèí,
sly rozumné slovo.
Neplaè, nenaøíkej,
vdovo, pìkná rùe,
a kdy mu ti umøel,
vezmi mne za mue. Jeden den plakala,
druhý ticho minul,
tøetího el její
pomalu zahynul.

V tém dni umrlého
z mysli vypustila:
ne mìsíc uplynul,
k svatbì aty ila.
Okolo høbitova
veselejí cesta:
jedou tudy, jedou
enich a nevìsta.
Byla svatba, byla
hluèná a veselá:
nevìsta v objetí
nového manela.
Byla svatba, byla,
hudba pìknì hrála:
on ji k sobì vinul,
ona jen se smála.
Smìj se, smìj, nevìsto,
pìknì ti to sluí:
nebotík pod zemí,
ten má hluché ui!
Objímej milého,
netøeba se báti:
rakev dosti tìsná ten se neobrátí!
Líbej si je, líbej,

ty ádané líce:
komus namíchala,
neobivne více! *
Bìí èasy, bìí,
vecko s sebou mìní:
co nebylo, pøijde
co bývalo, není.
Bìí èasy, bìí,
rok jako hodina:
jedno vak nemizí:
pevnì stojí vina.
Tøi roky minuly,
co nebotík leí;
na jeho pahorku
tráva roste svìí.
Na pahorku tráva,
u hlavy mu doubek,
na doubku sedává
bìlouèký holoubek.
Sedává, sedává,
pøealostnì vrká:
kadý, kdo uslyí,
srdce jemu puká.

Nepuká tak jiným
jako jedné enì:
z hlavy si rve vlasy,
volá udìenì:
Nehoukej, nevolej,
nehuè mi tak v ui:
tvá píseò ukrutná
probodá mi dui!
Nehoukej, nealuj,
hlava se mi toèí;
aneb mi zahoukej,
a se mi rozskoèí! Teèe voda, teèe,
vlna vlnu stíhá
a mezi vlnami
bílý at se míhá.
Tu vyplývá noha,
tam zas ruka bledá:
ena neastnice
hrobu sobì hledá!
Vytáhli ji na bøeh,
zahrabali skrytì,
kde cesty pìiny
køiují se v itì.
Niádného hrobu

jí býti nemìlo:
jen kámen veliký
tlaèí její tìlo.
Vak nelze kamenu
tak tìko leeti,
jako jí na jménu
spoèívá prokletí!

ZÁHOØOVO LOE
I
edivé mlhy nad lesem plynou,
jako duchové vlekouce se øadem;
jeøáb ulétá v krajinu jinou pusto a nevlídno ladem i sadem.
Vítr od západu studenì vìje
a pøiloutlé listí tichou píseò pìje.
Známá tì to píseò; pokadé v jeseni
listové na dubì epcí ji znova:
ale málokdo pochopuje slova,
a kdo pochopí, do smíchu mu není.
Poutníèe neznámý v hábitì erém,
s tím køíem v ruce na dlouhé holi
a s tím rùencem - kdo jsi ty koli,
kam se ubírá nyní podveèerem?
Kam tak pospíchá? Tvá noha bosa,
a jeseò chladná - studená rosa:
zùstaò zde u nás, jsme dobøí lidi,
dobrého hosta kadý rád vidí. Poutníèe milý! - Ne tys jetì mladý,
jetì vous tobì nepokrývá brady
a tvoje líce jako pìkné panny ale co tak bledé a smutnì zvadlé,
a tvoje oèi v dùlky zapadlé!
Snad je ve tvém srdci el pochovaný?
Snad e netìstí tvé tìlo svíí
lety edivými dolù k zemi níí?

Mládenèe pìkný, nechoï za noci,
moné-li, budem rádi ku pomoci,
a pøinejmením snad potìíme.
Jen nepomíjej, pojï, pohov tìlu:
není bez léku niádného elu
a mocný balzám v dùvìøe døíme. Nic neslyí, neví, ani oko zvedne,
není ho moné ze snù vytrhnouti!
A tam ji zachází v chrastinì jedné:
pánbùh ho posilò na jeho pouti!
II
Daleké pole, iroké pole,
pøedlouhá cesta pøes to pole bìí,
a podle cesty pahorek leí,
a døevo tíhlé stojí na vrchole:
tíhlá to jedlice - vak beze snìtí,
jen malá pøíèka svrchu pøidìlána
a na té pøíèce pøibitý vidìti rozpjatý obraz Krista Pána.
Hlavu krvavou vpravo nakloòuje,
ruce probité roztahuje v íøi:
v dvì svìta strany jimi ukazuje,
v dvì strany protivné, jako cesta míøí:
pravou na východ, kde se svìtlo rodí,
levou na západ, kde noc vojevodí.
Tam na východì nebeská je brána,
tam u vìèném ráji bydlí boí svatí;
a kdo dobøe èiní, èáka jemu dána,
e se tam s nimi té bude radovati.

Ale na západì jsou pekelná vrata,
tam plane moøem síra i smola.
tam pletou ïáblové, zlá rota proklatá,
zloøeèené due v ohnivá kola.
Vpravo, Kriste Pane, tam dej nám dospìti,
vak od levice vysvoboï své dìti!
Tu na tom pahorku lee na kolenou
ná mladý poutník v ranním svìtla kmitu,
okolo køíe ruku otoèenou,
vroucnì objímá døevo beze citu.
Brzy cos epce, slzy ronì z oka,
brzy zase vzdychá - tìce, zhluboka. Takto se louèí od své drahé panny
mládenec milý v poslední dobì,
ubíraje se v cizí svìta strany,
ani pak vìda, sejdou-li se k sobì;
jetì poslední vroucí obejmutí,
jetì políbení jako plamen houcí:
ji mìj se tu dobøe, dívko pøeádoucí,
chvíle neastná pryè odtud mne nutí! Tváø jako stìna, pohledìní ledné,
ale v srdci plamen zhoubný, divoký,
náhle se poutník ze zemì zvedne
a k západu rychlé zamìøí kroky. Brzy potom zmizel v hustém lesa proutí:
pánbùh ho potì na jeho pouti!

III
Stojí, stojí skála v hlubokém lese,
podle ní cesta v habrovém houtí,
a na té skále dub velikán pne se,
král vìkovitý nad vìènou poutí:
k nebesùm holé vypínaje èelo,
zelená ramena drí na ve strany;
tuhý odìv jeho hromem rozoraný
a pod odìvem vyhnilé tìlo:
dutina prostranná, pøíhodná velmi pohodlný nocleh líté lesní elmy!
A hle, pod tím dubem na mechovém loi
èí je ta postava veliká, hrozná?
Zvíøe, èi èlovìk v medvìdí koi?
Sotva kdo èlovìka v tom stvoøení pozná!
Tìlo jeho - skála na skále leící,
údy jeho - svaly dubového kmene,
vlasy a vousy vjedno splývající
s jeatým oboèím tváøi zaèazené;
a pod oboèím zrak bodající,
zrak jedovatý, podobný právì
zraku hadímu v zelené trávì.
Kdo je ten èlovìk? A to mraèné èelo,
jakými obmysly se jest obestøelo?
Kdo je ten èlovìk? Co chce v této pouti? Nic se mne neptej, ohledni se v houtí
z obé strany cesty; zeptej se tìch kostí,
jeto tu leí práchnivìjíce;

zeptej se tìch èerných, nevlídných hostí,
jeto tu krákají obletujíce:
ti mnoho vidìli - ti vìdí více!
Tu vak mu lesní z loe svého skoèí,
zrak upøený v cestu divoce plane;
kyjem ohromným nad hlavou toèí
a skok za skokem prostøed cesty stane.
Kdo pøichází cestou? - V hábitì mládenec,
køí maje v ruce, za pasem rùenec! Utec, mládenèe, obra se zpátky!
Tvá cesta v jistou tebe smrt uvádí.
ivotì lidský i beztoho krátký,
a koda tvého panenského mládí!
Obra se, utíkej, co ti síla staèí,
dokud kyj ohromný na tì nepøikvaèí
a neroztøítí tvou hlavièku v kusy! Neslyí, nevidí, v elu svém hlubokém
jde dále pøed se povlovným krokem,
kde ivota svého pozbýti musí. Stùj, èerve, kdo jsi, kam tì cesta vede?
Zastavil se poutník, zvedna líce bledé:
Jsem zatracenec, - odpovídá tie do pekla cesta má, do satanské øíe!
Hoho, do pekla? - Ètyøicáté léto,

co ji tu sedím, mnoho jsem slyíval,
mnoho vidíval, ale písnì této
potud mi nikdo jetì nezazpíval! Hoho, do pekla? Netøeba ti krokù,
sám tì tam dopravím, nevzdechne ani! Vak a se naplní mùj poèet rokù,
pøijdu snad za tebou také na snídaní! Nic ty se nerouhej milosti boí!
Døíve ne jsem vidìl den ivota prvý,
zapsán jsem peklu otce svého krví
klamem ïábelským - pro pozemské zboí.
Milost boí velká, a znamení køíe
zláme i stralivé pekelné møíe,
porazí satana se ví jeho mocí!
Milost boí velká, ta ráèí dáti,
e se slabý poutník co vítìz navrátí,
dobuda zápisu z pekelné noci. Co praví? - Za tìch let, za ètyøiceti,
bez poètu jsem jich do pekla sklátil,
vak se jetì nikdo zpátky nenavrátil! Sly, èerve, jsi mladé, hebouèké pleti,
byl bys mi dobøe, místo tuhé zvìøi,
za malou pochoutku dnes na veèeøi;
ale pustím tì - nechám tebe jíti vak jetì nikdo, co jich tu lo koli,
neuel mojí sukovité holi! Pustím tì, èerve, ale to chci míti:
pøisahej, e potom vìrnì mi poví,
co v pekle uvidí a èeho se doví.

I vztýèil se poutník, a vysoko zdvie
hùl svou poutnickou se znamením køíe:
Pøisahám na køíe svatého slávu,
e ti z pekla vìrnou pøinesu zprávu!
IV
Minula zima, sníh na horách taje,
v údolích povodeò od snìhu a detì;
jeøáb se vrací z dalekého kraje,
avak ná poutník nepøichází jetì.
V zeleò odìly se v lese ratolesti,
fiala pode køem milou vùni dýe,
slavík vypravuje dlouhé povìsti,
ale ádná zpráva z pekelné øíe.
Ulo jaro - léto; ji se dnové krátí,
povìtøí chladne, listí opadává,
z pekla vak ádná, ádná nejde zpráva.
Zdali se poutník pøece jetì vrátí?
Zdali nekleslo cestou jeho tìlo?
Zdali ho peklo v sobì nepozøelo? Lesní mu pod dubem z vysokého stanu
karedì pohlíí v západní stranu;
sedí a bruèí: Co jich tu lo koli,
neuel nikdo mé sukovité holi!
Jen jednoho jsem na slovo vsadil,
jen toho jednoho - a ten mne zradil! Ó nezradil tebe! - ozval se tým èasem

podle mue poutník povýeným hlasem;
postava pøímá, oko pøísné, smìlé,
studený poklid na jeho èele
a z jeho bledé, ulechtilé tváøe
jako by planula sluneèná záøe.
Nezradil jsem tebe, pøísahou ztuha
zavázal jsem se ti, høíný boí sluha;
a nyní pøisahám jetì tobì znova:
pøisahám na køíe svatého slávu,
e tobì vìrnou z pekla nesu zprávu!
Zachvìl se mu lesní, slye tato slova,
a vyskoèil vzhùru, sáhna po své zbroji;
avak jako bleskem omráèený stojí nesnese zrak jeho zraku poutníkova.
Tuto seï a sly, povìsti hrùzy
zvìstuji tobì po pekelné chùzi;
o hnìvu boím slovo moje svìdèí,
ale milost boská neskonèenì vìtí!
Vypravuje poutník, co v pekle spatøil:
moøe plamenùv - bøidké ïáblùv pluky;
a kterak se ivot s vìènou smrtí sbratøil
na vìèné, vdy nové zatracencùv muky. Mu lesní pod dubem zamraèený sedí,
nemluví slova - jen pøed sebe hledí.
Vypravuje poutník, co v pekle slyel:
úpìnlivé náøky - zloøeèené klení -

volání pomoci - vak nikoho není,
kdo by tu potìil, kdo k pomoci pøiel,
jen vìèná kletba, vìèné zatracení! Mu lesní pod dubem zamraèený sedí,
nemluví slova - jen pøed sebe hledí.
Vypravuje poutník, jak znamením køíe
pøinutil satana, pekelné kníe,
rozkázati ïáblu, strùjci klamu zlého,
aby zase vrátil krví psanou blánu.
Protivil se ïábel pekelnému pánu,
nevrátil zápisu dle rozkazu jeho.
Rozlítil se satan a v zlosti své velí:
Vykoupejte jeho v pekelné koupeli!
Uèinila rota dle jeho rozkazu,
pøipravila lázeò z ohnì a mrazu:
z jedné strany hoøí jako uhel vzòatý,
z druhé strany mrzne v kámen ledovatý;
a kdy vidí rota míru naplnìnu,
obrací zmrzlinu opak do plamenù.
Stralivì øve ïábel, jako had se svíjí,
a ho pak ji smysl i cit pomíjí.
Tu pokynul satan, rota odstoupila,
a síla zas nová ïábla oivila.
Ale kdy proputìn opìt dýe lehce,
krví psané blány pøec vydati nechce. Rozlítiv se satan, káe ve svém hnìvu:
Nue a obejme pekelnou dìvu! -

A byla ta dìva z eleza skuta,
rámì vztaené k touebné milosti:
pøivinula ïábla na svá prsa krutá,
a zdrceny jsou vecky jeho kosti.
Stralivì øve ïábel, jako had se svíjí,
a ho pak ji smysl i cit pomíjí.
Tu pokynul satan, panna povolila,
a síla zas nová ïábla oivila.
Ale kdy proputìn opìt dýe lehce,
krví psané blány pøec vydati nechce. I zaøièel satan poslední své slovo:
Uvrzte jeho v loe Záhoøovo! V loe Záhoøovo? V Záhoøovo loe? volá v udìení mu divý v lese,
hrozné tìlo jeho osikou se tøese
a pot vyráí z tuhé èela koe.
Loe Záhoøovo! - Záhoø je to jméno,
od matky mé nìkdy èasto vysloveno,
kdy uèívala mne plésti rohoe,
kdy mi rohoemi na mechu stlávala
a vlèí koinou mne pøikrývala.
A nyní v pekle Záhoøovo loe -?
Vak povìz mi ty - ty sluho boí,
co èeká Záhoøe na pekelném loi? Spravedliva jest pomsty boí ruka,
leè ukryto vìèné jeho usouzení:
neznámá mi sice tvá pekelná muka,
ale tvých zloèinù nic mení není.

Nebo vìz, e ïábel, slye ona slova,
zhroziv se pokuty loe Záhoøova,
krvavý zápis vrátil bez prodlení! Stoletá sosna na chlumové stráni
hrdì vypíná k nebi své témì:
i pøijde sekera, sosna hlavu sklání,
a tìkým pádem zachvìje se zemì.
Divoký tur lesní v bujnosti své síly
z koøene vyvrací mocná v lese døeva;
proboden otìpem, potácí se chvíli,
a padne, v bolesti smrtelné øeva. Takto mu lesní. Poraen tou zvìstí
na zemi klesá ve smrtelném strachu;
øve a svíjí se, bije v hlavu pìstí,
nohy poutníkovy objímaje v prachu:
Smiluj se, pomoz, pomoz, mui boí,
nedej mi dospìti k pekelnému loi! Nemluv takto ke mnì, èerv jsem, roveò tobì,
bez milosti boí ztracen vìènì vìkùv:
k ní ty se obra, od ní prose lékùv,
a èiò pokání v pravé jetì dobì. Kterak mám se káti? Viz tu na mé holi
ty øady vrubùv, co jich tu jest koli spoèti je, mùe-li - ta známka kadá,
kadý ten vroubek jest jedna vrada! -

I zvedne poutník, k zemi se naklonì,
hùl Záhoøovu - kmen mocné jablonì a zarazí ji v tvrdé skály témì
jako tenký proutek do zorané zemì.
Tu kleè pøede svìdkem svých hrozných èinù,
kleè ve dne v noci, ukrutný zlosynu!
Èasu nepoèítej, nedbej íznì, hladu,
jedno poèítej svých zloèinù øadu,
lituj a pros boha, aby smazal vinu.
Vina tvá jest velká, tìká, bez pøíkladu:
bez pøíkladu budi i tvoje pokání,
a bez konce jest boí smilování!
Tu kleè a èekej - a se v jedné dobì
z milosti boí vrátím zase k tobì.
Takto dí poutník, a jde cestou dále. A Záhoø kleèí, kleèí neustále;
kleèí ve dne, v noci - nepije, nejí;
vzdychaje boího prosí smilování. Den po dni mine; ji i sníh se shání,
ledové mrazy jiji pøicházejí;
a Záhoø kleèí, prosit nepøestává ale na poutníka darmo oèekává,
ten nepøichází, nevrací se k nìmu.
Bùh budi milostiv mui kajícnému!
V
Devadesáte let pøeletìlo svìtem;
mnoho se zvrátilo zatím od té chvíle:
kdo onoho èasu býval nemluvnìtem,

jest nyní starcem, do hrobu se chýle.
Avak málo jich dozrálo k té dobì,
ostatní vickni jsou schováni v hrobì.
Jiné pokolení - cizí oblièeje ve ve svìtì cizí, kam se èlovìk dìje;
jen to slunéèko modravého nebe,
jenom to niádné promìny nevzalo;
a jako pøed vìky lidi tìívalo,
tak i nyní jetì vdy blaí tebe!
Jest opìt jaro. Vlaný vìtøík duje,
na lukách svìí kolébá se tráva;
slavík své povìsti opìt vypravuje
a fialka novou zas vùni vydává.
Habrovým stínem hlubokého lesa
dvé poutníkù se cestou ubírá:
shrbený staøeèek, v ruce berlu nesa,
berlu biskupskou, vìkem ji se tøesa,
a pìkný mládenec, ten jej podepírá.
Poseèkej, synu mùj, rád bych odpoèinul,
odpoèinutí si má due ádá!
Rád bych se ji k otcùm zesnulým pøivinul,
ale milost boí jinak mi ukládá.
Milost boí velká, ta sluhu svého
mocnì provedla skrz pekelnou bránu,
v úøadì svém svatém povýila jeho;
a proto due má dobroøeèí Pánu.
Pevnì jsem doufal v tebe, Hospodine:

dej, a tvá sláva na zemi spoèine! Synu mùj, ízním, ohledni se vùkol:
tuím, aè není-li mdlých smyslù mámení,
tuím, e mi blízké najde obèerstvení,
aby byl dokonán mùj ivota úkol.
Odeel mládenec, v lesní zael strany,
zdali by kde nael pramen uchovaný.
I dere se houtím, kráèí dál a dále,
a i se prodere k mechovité skále.
Ale tu náhle noha jeho stane
a jako svìtluka veèer létající
leskne se podiv v pìkné jeho líci:
divnì neznámá vùnì k nìmu vane,
vùnì nevýslovná, neskonèené vnady,
jako by v rajské vstupoval sady.
A kdy pak mládenec skrze husté chvojí
vzhùru se prodere a na skálu vkroèí,
vìc nepodobnou vidí jeho oèi:
a holé skále strom koatý stojí,
strom jabloòový, v íø se rozkládaje,
na nìm ovoce divné krásy zraje jablka zlatá - a z nich se nese
ta rajská vùnì vùkol po vem lese.
I zplesalo srdce v mládencovu tìle
a zrak jeho èilý jiskøil se vesele:
Ach jistì, jistì, bùh dobrotivý
staøeèkovi k vùli tu své èiní divy:
pro posilu jemu - místo chladné vody pustá v lese skála rajské nese plody.

Ale jak s ochotou po jablku sáhne,
tak s uleknutím ruku zas odtáhne.
Ty nech, netrhej - vak jsi nesázel!
hlas dutý, hluboký káe jemu ztuha,
blízký hlas, jako by ze zemì vycházel,
neb nikde vùkol nevidìti druha.
Jen paøez veliký stojí vedle nìho,
po nìm ostruiny s mechem se vinou,
a podál zbytky dubu prastarého,
kmen rozdrcený s írou vydutinou.
Obeel jinoch peò, prohlíí dutinu,
obeel tu celou okolní krajinu:
vak ani stopy nalézti nemoha,
e by tu kráèela kdy lidská noha,
vude jen pouhou vidìti pustinu.
A snad se ucho mé obluzeno álí?
Snad zvíøe divoké zaøvalo v dáli?
Snad od vody v skále zvuk onen pocházel,
dí k sobì sám jinoch; a nedbaje zvuku,
opìt po jablku vztahuje ruku.
Ty nech, netrhej - vak jsi nesázel!
hlas dutý hømotnìji zapovídá zase.
A kdy se mládenec ohlédl po hlase,
hle, paøez veliký mezi ostruinou
hýbati se poène a z mechu se inou
dlouhá dvì ramena, k jinochu mìøíce,
a nad rameny, jako smolné svíce

v mlhavé noci, dvé èervených oèí
zpod edého mechu k nìmu se toèí.
Zdìsil se mládenec a znamením køíe
znamená se jednou, po druhé a tøetí,
a jak vyplaené z hnízda ostøíe,
nehledaje cesty, nevida obtíe,
pøímo ze skály houtím dolù letí
a zkrvavený od ostrých snìtí
na zemi padne k staøeèkovi blíe.
Ach pane, pane, zle je v tomto lese:
koatá jabloò na skále, na pláni,
a jabloò na jaøe zralé plody nese,
a paøez veliký trhati je brání.
A ten paøez mluví, oèima toèí
a chytá ramenem, kdo k jabloni kroèí:
ach pane, ïáblovo tu jest panování!
Mýlí se, synu mùj, tuto milost boí
své divy èiní - budi jemu sláva!
Vidím, e pou moje ji se dokonává,
rádo se tìlo mé v zemi této sloí! Jetì mi poslu naposled, mùj synu,
doveï mne nahoru, na skalnou planinu.
Uèinil tak jinoch: napøed cestu klestí,
a potom staøeèka po ní musil nésti. A kdy ji pøili nahoru k jabloni,
aj, tu se paøez ke staøeèku kloní,

vztahuje rámì vstøíc a raduje se:
Ach pane, pane mùj, dlouhos nepøicházel:
hle, tvá sazenice ji ovoce nese,
ach utrhni, pane, vak sám jsi sázel. Záhoøi, Záhoøi, pokoj budi tobì:
pokoj ti pøináím v poslední své dobì!
Bez míry, bez konce jest milost boí,
nás oba vytrhla pekelnému loi!
Propus mne nyní ji, jako i já tebe:
nech se tu popel ná vedle sebe sloí,
a ducha nech vezmou andìlové z nebe!
Amen! dí Záhoø. A v tom okamení
sesul se ve skrovnou prachu hromádku;
a jen ostruina na holém kamení
zùstala státi, jemu na památku.
Zároveò i staøec mrtev na zem klesá pou jeho pozemská ji dokonána! I zùstal mládenec sám uprostøed lesa,
by jetì vykonal vùli svého pána.
Leè nad hlavou jeho té samé chvíle
vznáejí se dvì holubice bílé;
v radostném plesu vznáejí se vzhùru,
a i se vznesly k andìlskému kùru.

VODNÍK
I
Na topole nad jezerem
sedìl vodník podveèerem:
Svi, mìsíèku, svi,
a mi ije ni.
iju, iju si botièky
do sucha i do vodièky:
svi, mìsíèku, svi,
a mi ije ni.
Dnes je ètvrtek, zejtra pátek iju, iju si kabátek:
svi, mìsíèku, svi,
a mi ije ni.
Zelené aty, botky rudé,
zejtra moje svatba bude:
svi, mìsíèku, svi,
a mi ije ni.
II
Ráno, raníèko panna vstala,
prádlo si v uzel zavázala:
Pùjdu, matièko, k jezeru,
áteèky sobì vyperu.
Ach nechoï, nechoï na jezero,
zùstaò dnes doma, moje dcero!

Já mìla zlý té noci sen:
nechoï, dceruko, k vodì ven.
Perly jsem tobì vybírala,
bíle jsem tebe oblíkala,
v suknièku jako z vodních pìn:
nechoï, dceruko, k vodì ven.
Bílé atièky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
a pátek neastný je den,
nechoï, dceruko, k vodì ven. Nemá dceruka, nemá stání,
k jezeru vdy ji cos pohání,
k jezeru vdy ji cos nutí,
nic doma, nic jí po chuti. První áteèek namoèila tu se s ní lávka prolomila,
a po mladièké dívèinì
zavíøilo se v hlubinì.
Vyvalily se vlny zdola,
roztáhnuly se v írá kola;
a na topole podle skal
zelený muík zatleskal.
III
Nevesely, truchlivy
jsou ty vodní kraje,

kde si v trávì pod leknínem
rybka s rybkou hraje.
Tu slunéèko nezahøívá,
vìtøík nezavìje:
chladno, ticho - jako el
v srdci bez nadìje.
Nevesely, truchlivy
jsou ty kraje vodní;
v poloutmì a v polousvìtle
mine tu den po dni.
Dvùr vodníkùv prostranný,
bohatství v nìm dosti;
vak bezdìky jen se v nìm
zastavují hosti.
A kdo jednou v køiálovou
bránu jeho vkroèí,
sotva ho kdy uhlédají
jeho milých oèi.
Vodník sedí mezi vraty,
spravuje své sítì
a enuka jeho mladá
chová malé dítì.
Hajej, dadej, mé dìátko,
mùj bezdìèný synu!
Ty se na mne usmívá,

já alostí hynu.
Ty radostnì vypíná
ke mnì ruèky obì;
a já bych se rad vidìla
tam na zemi v hrobì.
Tam na zemi za kostelem
u èerného køíe,
aby má matièka zlatá
mìla ke mnì blíe.
Hajej, dadej, synku mùj,
mùj malý vodníèku!
Kterak nemám vzpomínati
smutná na matièku?
Starala se ubohá,
komu vdá mne, komu,
vak ani se nenadála,
vybyla mne z domu!
Vdala jsem se, vdala ji,
ale byly chyby:
starosvati - èerní raci,
a druièky - ryby!
A mùj mu - bùh polituj!
mokøe chodí v sue
a ve vodì pod hrnéèky
støádá lidské due.

Hajej, dadej, mùj synáèku
s zelenými vlásky!
Nevdala se tvá matièka
ve pøíbytek lásky.
Obluzena, polapena
v oemetné sítì,
nemá ádné zde radosti
leè tebe, mé dítì! Co to zpívá, eno má?
Nechci toho zpìvu!
Tvoje píseò proklatá
popouzí mne k hnìvu.
Nic nezpívej, eno má!
V tìle luè mi kyne:
sic uèiním rybou tebe
jako mnohé jiné! Nehnìvej se, nehnìvej,
vodníku, mùj mui!
Nemìj za zlé rozdrcené,
zahozené rùi.
Mladosti mé jarý tìp
pøelomil jsi v pùli;
a nic jsi mi po tu dobu
neuèinil k vùli.
Stokrát jsem tì prosila,

pøimlouvala sladce,
bys mi na èas, na kratièký,
dovolil k mé matce.
Stokrát jsem tì prosila
v slzí toku mnohém,
bych jí jetì naposledy
mohla dáti sbohem!
Stokrát jsem tì prosila,
na kolena klekla;
ale kùra srdce tvého
nièím neobmìkla!
Nehnìvej se, nehnìvej,
vodníku, mùj pane,
anebo se rozhnìvej,
co dí, a se stane.
A chce-li mne rybou míti,
abych byla nìmá,
uèiò mne rad kamenem,
jen pamìti nemá.
Uèiò mne rad kamenem
bez mysli a citu,
by mi vìènì el nebylo
sluneèního svitu! Rád bych, eno, rád bych já
vìøil tvému slovu;

ale rybka v írém moøi kdo ji lapí znovu?
Nezbraòoval bych ti já
k matce tvojí chùze;
ale liché mysli enské
obávám se tuze!
Nue - dovolím ti já,
dovolím ti z dùli;
vak porouèím, a mi vìrnì
splní moji vùli.
Neobjímej matky své,
ani due jiné;
sic pozemská tvoje láska
s nezemskou se mine.
Neobjímej nikoho
z rána do veèera;
pøed klekáním pak se zase
vrátí do jezera.
Od klekání do klekání
dávám lhùtu tobì;
avak mi tu na jistotu
zùstaví to robì.
IV
Jaké, jaké by to bylo
bez slunéèka podletí?

Jaké bylo by shledání
bez vroucího objetí?
A kdy dcera v dlouhém èase
matku svou obejme zase,
aj, kdo mùe za zlé míti
laskavému dítìti?
Celý den se v pláèi tìí
s matkou ena z jezera:
Sbohem, má matièko zlatá!
Ach, bojím se veèera! Neboj se, má due drahá,
nic se neboj toho vraha;
nedopustím, by tì v moci
mìla vodní pøíera! Pøiel veèer. - Mu zelený
chodí venku po dvoøe;
dvéøe klínem zastrèeny,
matka s dcerou v komoøe.
Neboj se, má drahá due,
nic ti neukodí v sue,
vrah jezerní nemá k tobì
ádné moci nahoøe. Kdy klekání odzvonili,
buch buch! venku na dvéøe:
Pojï ji domù, eno moje,
nemám jetì veèeøe. Vari od naeho prahu,
vari pryè, ty lstivý vrahu,

a co døív jsi veèeøíval,
veèeø zase v jezeøe! O pùlnoci buch buch! zase
na ty dvéøe zpukøelé:
Pojï ji domù, eno moje,
pojï mi ustlat postele. Vari od naeho prahu,
vari pryè, ty lstivý vrahu,
a kdo tobì prve stlával,
a ti zase ustele! A potøetí buch buch! zase,
kdy se eøil ranní svit:
Pojï ji domù, eno moje,
dítì pláèe, dej mu pít!
Ach matièko, muka, muka pro dìátko srdce puká!
Matko má, matièko zlatá,
nech mne, nech mne zase jít! Nikam nechoï, dcero moje,
zradu kuje vodní vrah;
aè e péèi má o dítì,
mnì o tebe vìtí strach.
Vari, vrahu, do jezera,
nikam nesmí moje dcera;
a pláèe-li tvé dìátko,
pøines je sem na ná prah.
Na jezeøe bouøe huèí,

v bouøi dítì naøíká;
náøek ostøe bodá v dui,
potom náhle zaniká.
Ach matièko, bìda, bìda,
tím pláèem mi krev usedá;
matko má, matièko zlatá,
strachuji se vodníka! Nìco padlo. - Pode dveømi
mok se jeví - krvavý;
a kdy stará otevøela,
kdo leknutí vypraví!
Dvì vìci tu v krvi leí mráz po tìle hrùzou bìí:
dìtská hlava bez tìlíèka
a tìlíèko bez hlavy.

VRBA
Ráno sedá ke snídaní,
táe se své mladé paní:
Paní moje, paní milá,
vdycky upøímná jsi byla,
vdycky upøímná jsi byla jednohos mi nesvìøila.
Dvì léta jsme spolu nyní jedno nepokoj mi èiní.
Paní moje, milá paní,
jaké je to tvoje spaní?
Veèer lehne zdráva, svìí,
v noci tìlo mrtvo leí.
Ani ruchu, ani sluchu,
ani zdání o tvém duchu.
Studené jest to tvé tìlo,
jak by zpráchnivìti chtìlo.
Ani to malièké dítì,
hoøce plaèíc, probudí tì. Paní moje, paní zlatá,
zdali nemocí jsi jata?

Jestli nemoc ta závada
nech, a pøijde moudrá rada.
V poli mnoho bylin stojí,
snad nìkterá tebe zhojí.
Pakli v býlí není síly,
mocné slovo neomýlí.
Mocné slovo mraèna,
vodí v bouøi líté chrání lodi.
Mocné slovo ohni káe,
skálu zdrtí, draka sváe.
Jasnou hvìzdu strhne z nebe:
slovo mocné zhojí tebe. Ó pane mùj, milý pane,
nechtìj dbáti øeèi plané.
Co souzeno pøi zrození,
tomu nikde léku není.
Co sudice komu káe,
slovo lidské nerozváe!
Aè bezduchá na svém loi,
vdy jsem pøece v moci boí.
Vdy jsem pøece v boí moci,

jen mne chrání kadé noci.
Aè co mrtvé mi je spáti,
ráno duch se zase vrátí.
Ráno zdráva vstáti mohu:
proto poruè pánu bohu! Darmo, paní, jsou tvá slova,
pán úmysl jiný chová.
Sedí babka pøi ohnisku,
mìøí vodu z misky v misku,
dvanáct misek v jedné øadì.
Pán u baby na poradì.
Slyí, matko, ty Ví mnoho:
ví, co potkati má koho,
ví, kde se èí nemoc rodí,
kudy smrtná ena chodí.
Povìz ty mi zjevnì nyní,
co se s mojí paní èiní?
Veèer lehne zdráva, svìí,
v noci tìlo mrtvo leí,
ani ruchu, ani sluchu,
ni zdání o jejím duchu;

studené jest její tìlo,
jak by zpráchnivìti chtìlo. Kterak nemá mrtva býti,
kdy má jen pùl ivobytí?
Ve dne s tebou iva v domì,
v noci due její v stromì.
Jdi k potoku pod oborou,
najde vrbu s bílou korou;
luté proutí roste na ní:
s tou je due tvojí paní! Nechtìl jsem já paní míti,
aby s vrbou mìla íti;
paní má a se mnou ije
a vrba a v zemi hnije. Vzal sekeru na ramena,
ual vrbu od koøena;
padla tìce do potoka,
zaumìla od hluboka,
zaumìla, zavzdychala,
jak by matka skonávala,
jak by matka umírajíc,

po dítku se ohlédajíc. Jaký shon to k mému domu?
Komu zní hodinka, komu? Umøela tvá paní milá,
jak by kosou sata byla;
zdráva chodíc pøi své práci,
padla, jako strom se skácí;
zavzdychala umírajíc,
po dítku se ohlédajíc. Ó bìda mi, bìda, bìda,
paní zabil jsem nevìda,
a z dìátka v tú hodinu
uèinil jsem sirotinu!
Ó ty vrbo, vrbo bílá,
co jsi ty mne zarmoutila!
Vzalas mi pùl ivobytí:
co mám s tebou uèiniti? Dej mne z vody vytáhnouti,
osekej mé luté proutí;
dej prkének naøezati,
kolébku z nich udìlati;

na kolébku vlo dìátko,
a nepláèe uboátko.
Kdy se bude kolébati,
matka bude je chovati.
Proutí zasaï podle vody,
by nevzalo ádné kody.
A doroste hoch malièký,
bude øezat píalièky;
na píalku bude pìti se svou matkou rozprávìti!

LILIE
Umøela panna v dobì jarních let,
jako kdy uschne mladé rùe kvìt;
umøela panna, rùe v poupìti koda jí, koda v zemi leeti!
Nedávejte mne ve vsi na høbitov,
tam bývá náøek sirotkù a vdov,
tam slzí hoøkých mnoho plynulo:
srdéèko mé by hoøem hynulo.
Pochovejte mne vpod zelený les,
tam na mém hrobì kvésti bude vøes;
ptáèkové mi tam budou zpívati:
srdéèko moje bude plesati.
Neminul jetì ani rok a den,
hrob její drobným vøesem povleèen;
nepøilo jetì ani do tøí let,
na jejím hrobì vzácný kvìte kvìt.
Lilie bílá - kdo ji uvidìl,
kadého divný pojal srdce el;
lilie vonná - kdo ji pocítil,
v kadém se touhy plamen roznítil. Hoj, moje chaso, vraného mi stroj!
Chce mi se na lov pod zelenou chvoj,
chce mi se na lov pod jedlový krov:
zdá mi se, dnes e vzácný bude lov!

Halohou, halou! v chrtù potìkot,
pøíkop nepøíkop - hop! a plot neplot:
pán na vraníku napøaenou braò
a jako ipka pøed ním bílá laò.
Halohou, halou! vzácná moje zvìø,
nespasí tebe pole ani keø!
Zdvieno rámì, je ji probije tu místo laòky - bílá lilie.
Pán na lilii hledí s údivem,
rámì mu kleslo, duch se tají v nìm;
myslí a myslí - prsa dmou se vý,
vùní èi touhou? Kdo mu rozumí?
Hoj, sluho vìrný, ku práci se mìj:
tu lilii mi odtud vykopej;
v zahradì své chci tu lilii mít zdá mi se, bez ní e mi nelze byt!
Hoj, sluho vìrný, dùvìrníèe mùj,
tu lilii mi støez a opatruj,
opatruj mi ji pilnì v den i noc divná, podivná k ní mì pudí moc!
Opatroval ji jeden, druhý den;
pán její vnadou divnì pøeblaen.
Leè noci tøetí, v plné luny svit,
pospíchá sluha pána probudit.
Vstávej, pane mùj, chyba v odkladì:

tvá lilie se vláèí po sadì;
pospì, nemekej, pravý nyní èas:
tvá lilie si divný vede hlas!
ivotem vrátkým smutná ivoøím,
co v poli rosa, co na øece dým:
jasnì slunéèný svitne paprsek rosa i pára, i mùj zhyne vìk!
Nezhyne vìk tvùj, tu dùvìru mám;
pøed sluncem jistou ochranu ti dám:
zdi pevné budou tvojí zátitou,
aè, due milá, bude chotí mou.
Vdala se za nìj; blaze bydlila,
a i synáèka jemu povila.
Pán hody slaví, tìstí svého jist;
tu mu královský posel nese list.
Mùj vìrný milý! tak mu píe král,
chci, abys zejtra ke slubì mi stál;
chci, aby pøijel kadý vìrný lech,
potøeba velká - veho doma nech.
Smutnì se louèil s milou chotí svou,
jako by tuil svou nehodu zlou.
A kdy mi strácem nelze býti tvým,
svou matku tobì strácí zùstavím.
patnì mu matka vùli plnila,
patnì manelku jeho støeila;

na nebi slunce - poboøena síò:
Zhyò, paní noèní, zhyò, obludo, zhyò!
Pán jede domù - dosti sluby jest;
tu mu alostná v ústrety jde vìst:
Tvé pacholátko ji ti neije
 a po tvé paní - zvadlá lilie!
Ó matko, matko, ty hadice zlá,
èím ublíila tobì ena má?
Otrávila jsi ití mého kvìt:
bodej i tobì zèernal boí svìt!

DCEØINA KLETBA
Co jsi se tak zasmuila,
dcero má
co jsi se tak zasmuila?
Veselá jsi jindy byla,
nyní pøestal tobì smích!
Zabila jsem holoubátko,
matko má,
zabila jsem holoubátko oputìné jediòátko bílé bylo jako sníh!
Holoubátko to nebylo,
dcero má,
holoubátko to nebylo líèko se ti promìnilo
a potrhán je tvùj vzhled!
Och, zabila jsem dìátko,
matko má,
och, zabila jsem dìátko,
své ubohé zrozeòátko alostí bych pola hned!
A co míní uèiniti,
dcero má,
a co míní uèiniti,
kterak vinu napraviti
a smíøiti boí hnìv?

Pùjdu hledat kvìtu toho,
matko má,
pùjdu hledat kvìtu toho,
který snímá viny mnoho
a vzbouøenou chladí krev.
A kde najde toho kvìtu,
dcero má,
a kde najde toho kvìtu
po vem iroirém svìtu,
v které roste zahrádce?
Tam za branou nad vríkem,
matko má,
tam za branou nad vríkem,
na tom sloupu se høebíkem,
na konopné oprátce!
A co vzkáe hochu tomu,
dcero má,
a co vzkáe hochu tomu,
jen chodíval k nám do domu
a s tebou se tìíval?
Vzkazuji mu poehnání,
matko má,
vzkazuji mu poehnání èerva v dui do skonání,
e mi zrádnì mluvíval!
A co nechá svojí matce,

dcero má,
a co nechá svojí matce,
je tì milovala sladce
a draze tì chovala?
Kletbu zùstavuji tobì,
matko má,
kletbu zùstavuji tobì,
bys nenala místa v hrobì,
es mi zvùli dávala!

VÌTKYNÌ (ÚLOMKY)
Kdy oko vae slzou se zaleje,
kdy na vás tìký padne èas,
tehda pøináím vìtvici nadìje,
tu se mùj vìtí ozve hlas.
Nechtìjte váiti lehce øeèi mojí,
z nebe pøichází vìtí duch;
zákon nezbytný ve vem svìtì stojí
a ve tu svùj zaplatí dluh.
Øeka si hledá konce svého v moøi,
plamen se k nebi temení;
co zemì stvoøí, sama zase zboøí:
avak nic nejde v zmaøení.
Jisté a pevné jsou osudu kroky,
co má se státi, stane se;
a co den jeden v své pochová toky,
druhý zas na svìt vynese.
*
Vidìla jsem mue na Bìlinì vodì,
praotce slavných vojvodù,
an za svým pluhem po dìdinì chodì,
vzdìlával zemì úrodu.
Tu pøili poslové od valného snìmu,
a kníetem jest oráè zván,

oblekli odìv zlatoskvoucí jemu,
a nedoorán zùstal lán.
Poloil rádlo a propustil voly:
Odkud jste vyli, jdìte zpìt!
a své bodadlo zarazil tu v poli,
aby puèilo v list i kvìt.
Pojala voly nedaleká hora podnes ji znaèí vody rmut;
a suchá holi lískovice kora
vydala trojí bujný prut.
A pruty vzkvìtly a ovoce nesly:
leè dospìl jenom jich jeden;
druhé dva zvadly a ze stromu klesly,
nevzkøísive se po ten den.
Slyte a vìzte - nejsou marné hlasy,
vlote je pilnì na pamì:
nastane doba, pøijdou zase èasy,
kde obivne i mrtvá snì.
Obì ty vìtve v ulechtilém kvìtu
vzmohou se íøe, iroce
a nenadále ku podivu svìtu
pøinesou blahé ovoce.
Tu pøijde kníe ve zlatì a nachu,
aby zaplatil starý dluh,
a vyndá na svìt ze smetí a prachu

Pøemyslùv zavrený pluh.
A z duté hory ven povolá voly
i zase k pluhu pøidìje
a zanedbanou doorá tu roli
a zlatým zrnem zaseje.
I vzejde setí, jaøe bude kvésti,
bujnì se zaskví zlatý klas:
a s ním i vzejde zemì této tìstí
a stará sláva vstane zas.
*
Vidìla jsem skálu nad øekou se pnoucí,
na skále Krokùv zlatý hrad; o
kolo hradu kvìtnatí palouci knìny Libue kvìtný sad.
Pod hradem dole staveníèko milé knìnina lázeò na øece;
vidìla jsem knìnu tváøi ulechtilé,
ve støíbroskvoucím oblece.
Na prahu stála zmilené své láznì,
patøila v smutný øíèní proud;
èetla tam slova nadìje i báznì:
své milé zemì tajný soud.
Vidím poáry a krvavé boje,
ostrý meè tebe probode,

vidím tvou bídu, pohanìní tvoje;
vak nezoufej, mùj národe!
Tu jí dvì panny, stojíce po boku,
zlatou kolébku podaly;
políbila ji a v bezedném toku
ji potopila v podskalí.
Slyte a vìzte slova Libuina já slyela její vìtí hlas:
Tuto spoèívej, lùko mého syna,
a povolám tì nìkdy zas!
Z temného lùna hlubokého moøe
povstane nový, mladý svìt;
iroké lípy v mém otcovském dvoøe
ponesou zase vonný kvìt.
Smutné osení vzkøíí tìký pøíval,
z noci se zrodí jasný den:
a národ, který prve slavný býval,
ten bude opìt oslaven.
Tehda na svìtlo ze propasti øeky
zlatá kolébka vyplyne,
a zemì spása, souzená pøed vìky,
na ní co dítko spoèine.
*
Vidìla jsem tebe, lùko blahosvaté,

znám tebe ji, má hvìzdo, znám,
vak to mi jetì klidnou mysl mate,
kdy tebe opìt uhlídám.
Léto za letem bez ustání bìí,
zima za zimou uhání:
dùvìra má vak nepohnutì leí
a co rok roste doufání.
Kdy pak se létì z hloubi pod skalinou
nejeden nenavrátí zpìt
a kdy se zimì s veselou druinou
prolomí pod sanìmi led,
vzdychávám: Ejhle, k pluku Libuinu
pøibylo nových oudù zas!
Kdy pøijde doba, kde si odpoèinu?
Ach jetì není, není èas!
Neb takto v knihách osudu je psáno,
slyte a vìzte moji zvìst:
A bude svítat ono blahé ráno,
vstanou i mrtví v jeho èest.
Tehda Libue u velikém pluku
své vojsko vodní postaví,
a vzhùru zvednouc mateøskou svou ruku,
svùj národ èeský oslaví!
*

Vidìla jsem kostel nad Orlicí øekou,
slyela jsem jeho zlatý zvon,
prv ne upøímnost èeskou starovìkou
rozerval lítých vání shon.
Kdy pak utuchly v Èechách boí ctnosti:
víra i láska s nadìjí,
ukryl se kostel v zemì hlubokosti
a vody místo stápìjí.
Vak nezùstane vìky vìkùv v hrobì:
odtekou jednou vody zas,
i vstane kostel v bývalé ozdobì
a zazní slavnì zvonu hlas.
Slyte a vìzte, takto stojí psáno,
tak uloeno v osudí:
Tehdá uzøíte zlatých èasù ráno,
a zlatý zvon je probudí.
A z oné strany nad Orlici øeku
nový les vítr zaseje,
a mlází vzroste, a i svého vìku
boroví toto dospìje
a toho lesa krajní borovice
a sama sebou doije,
uschne a zetlíc padne do Orlice,
a ji i koøen vyhnije:
I tehdá vyryje pøijdouc divá svinì
poslední zbytky na prùhon,

a tu pod nimi z rumu v rozvalinì
zjeví se zase zlatý zvon.
Neb tak urèeno ji od první chvíle:
by v podzemní se vydal pou
a ve svùj èas e vytèeného cíle
za øekou musí dosáhnou. Vìzte, na stráni pod zeleným borem
kmen souzený ji dozrává:
vysoký, mocný, beze vìtví skorem,
jen vrek èerstvý zùstává.
Zdali zvon také ji je na své pouti?
Zdali vèas cíle dospìje?
Kdo zprávy jisté mùe poskytnouti
a posíliti nadìje?
Aj, vidìla jsem, an tu sedlák oøe
na poli blíe Bystøice,
svou ranní píseò zpívaje v pokoøe:
Ó boe, svatá Trojice!
Tu divný odpor orání pøekazil,
z brázdy se vymklo ruchadlo:
Ký ïábel z pekla mi tu co pøimrazil?
Bodej se i s ním propadlo!
Tak oráè zaklel, a do prohlubení
zapadal pronikavý hlas zlatého zvonu alostné zaznìní:

Ach jetì není, není èas!
Ach jetì není, jetì èas tu není,
vak pøichyl ucho k zemi blí
a pod koøeny jedle z dáli znìní
zlatého zvonu uslyí.
*
Nenaøíkejte, netìstí a osud
e vás tak tvrdì potkaly,
vak naøíkejte, e jste jimi posud
rozumnìjí se nestali!
Aj, vidím hóru nad jiné zvýenou hora ta dobøe známa vám bujnými sady kolem otoèenou,
a na té hoøe boí chrám.
Avak do chrámu branou chodí trojí
a trojí vycházejí zas;
slyte a vìzte, toto psáno stojí,
a v srdci slote vìtí hlas:
Darmo nadìjí kojíte se planou,
nezbudete svých psot a bíd,
dokavad jednou chodívati branou
nebude tvrdý èeský lid!
Kdos ui dostal, aby jima slyel,
proè si je palcem zacpává?

A komu rozum z vysokosti pøiel,
proè po nìm nohou lapává?
Tisíc let ulo, co své milé syny
svornosti uèil Svatopluk,
vak neproniknul dotud, do hodiny,
moudrého slova zlatý zvuk!
*
Vy, kdo znajíce otcùv slavné èiny,
jimi se rádi chlubíte;
tam na pilíøi v Praze pùl hrdiny
u mostu státi spatøíte.
Hlava zvìtrala i spláchly ji detì
a prsa rozbil védský boj;
ne bøich a nohy stojí potud jetì,
i poetilé pýchy stroj.
Nemluvte marnì: Starobylých vìkù
zpukøelé, vetché kamení!
Vìzte, e toto dneních vaich rekù
osudné jesti znamení!
Slyte a pilnì vate moje slova:
S nadìjí nic se nenoste,
leè nad tím bøichem vøelé srdce znova
a pravá hlava naroste!

