
 

Střední škola grafická Brno    Interaktivní metody zdokonalující edukaci ve SŠG 

                                 Šmahova 110, 627 00 Brno     CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Čtenářská gramotnost, VY_12_Inovace_16_HL 

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. 

 

Z vrb a osik, z jív  

mu vyšla vstříc a zaváhala. 

Jdouc, tančívala dřív  

a nikdy takhle neváhala. 

 

A slábl krok, čím byla blíž,  

snad žalovala stezce:  

Což, ošklivý ty, nevidíš,  

jak se mi dnes jde těžce? 

 

Když láska už mne nenese,  

kdo mi dá jiná křídla?  

Já cítila, že konec je,  

jak jsem tě dnes jen zhlídla. 

 

A to tam stojíš, nevíš nic  

a nepomůžeš, hochu - -  

Běž, stezko, přede mnou mu vstříc  

a napověz mu trochu: 

 

Že se to náhle přihodí  

a všecko je už jiné,  

Nespadne to do vody 

A přec to s vodou plyne. 

 

Že mi to z těla odešlo 

Snad v noci, když jsem spala,  

Po špičkách, tajně odešlo, 

Ach, proč jsem nehlídala. 

 

 

Ať se mi v oči nedívá. 

Na ústa též ne. Nikam. 

Že prázdná jsem a neživá, 

Z prázdného srdce vzlykám.  

 

A slábl krok, čím byla blíž 

A pak už nelze z místa,  

Pomoz mi, hochu, jestli víš, 

Já nejsem sebou jista. 

 

Snad bych ti ještě zalhala 

a zas ti k ústům padla, 

na ústech ústa, zaplála 

a v srdci hrobem chladila. 

 

Je-li, co nesu, je-li nůž, 

uchop jej, hochu, za mne. 

Tím nožem roztni. Ty jsi muž 

a roztít musíš za mne. 

 

A tu ji něžný převál jas, 

To on se usmál na ni,  

Slyšela také jeho hlas 

a nedýchala ani. 

 

Kdyby to mohla povědět,  

Tu snad jen slovy těmi: 

Jak prudce dřív mne k nebi zved, 

Tak tiše spouštěl k zemi … 

 

 

I. Text zařaďte do literárního druhu a žánru, vše dokazujte na ukázkách 

II. Uvažte, o jakou literární formu a variantu jde. Opětně dokazujte na citacích částí textu 

III. Nacházejí se v ukázce tropy? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 

IV. Nacházejí se v ukázce figury? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 
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