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Vítězslav Nezval (1900 – 1958)

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitezslav_Nezval_bust_by_Otakar_Svec_782.jpg

Stylistické prostředky vzniklé
hromaděním (výběr)
y Anafora ‐ opakování slova na začátku dvou nebo více po
sobě jdoucích veršů nebo po sobě jdoucích vět.
y Epifora ‐ opakovaní jednoho nebo několika slov na konci
dvou po sobě jdoucích veršů nebo vět.
y Epanastrofa (palilogie) ‐ opakování téhož slova na konci
jednoho a na začátku následujícího verše nebo věty.
y Epizeuxis ‐ opakování slova v jedné větě těsně po sobě
(v jednom verši).
y Enumerace ‐ výčet, vyjmenování, vypočítávání řady věcí.
y Hyperbola ‐ (nadsázka) ‐ pojmenování expresivně
zveličující určitý rys nebo vlastnost.

Edison (Básně noci - výběr)

Manon Lescaut
Manon je můj osud.
Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první i poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže, vhozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě, Manon je plavovláska.
Manon je prví i poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon a Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu…

Sbohem a šáteček (Sbohem a šáteček)
Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host
Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám
Sbohem a kdybychom si neřekli už více
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu mámivá jak vůně pozlátka
A jestli viděl jsem co neviděli jiní
tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný chlév
Ukázalas mi jih kde máš své hnízdo v skříni
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv
Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
tím hůře mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
Sbohem a šáteček Vyplň se osude!
y
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