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Anotace 

 

Práce s básněmi, tropy a figury, porozumění a interpretace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

? Přečti si pozorně básně Františka Halase a najdi motivy, které se v jeho básních 
nejčastěji objevují. 

? Báseň Staré ženy vyvolala rozporuplné reakce v tehdejším literárním světě. 
Vyhledej, jak se báseň líbila Vítězslavu Nezvalovi. 

? Vyhledej význam následujících pojmů: epizeuxis, epanastrofa, anafora, antiteze, 
aliterace, metonymie, metafora, epiteton, oxymorón. 

? Výše uvedené pojmy přiřaď k podtrženým výrazům v následujících básních. 

?  František Halas byl pravým opakem poetismu, ale má jednu sbírku, která je 
poetismem inspirovaná. Najdi její název. 

 Mazurské bažiny  
 
Lesklé plody šrapnelů s hořkým jádrem smrti  
kdo prosil o tu ocelovou manu  
tvář mrtvých prázdná jak palimpsesty  
spí v bahnu  
 
Zavšivenci po příkladu svých vší  
do kůže země se zahryzli  
nebesa plyny rezaví  
setniny zbloudily  
 
Mazurské bažiny podivných žab  
lstivá melodie smrti  
bahnem se zalykat  
a zpívat příšerný zpěv lásky  
 
Maminko  
Maminko                            (ze sbírky Sépie)  

 

Odpověď 

Přes šepot tvůj 
smrt ke mně hovoří 
ne ty mne nelituj 
to pokoří 
 
chci naslouchati jí  
a vyzvěděti jen 



 

 

proč každý patří jí  
a zda jsme její sen  (Tvář) 
 

Déšť v listopadu 

Taková voda  
zmučená voda voda žal 
jako ta voda 
co si v ní Pilát ruce omýval 
 
Taková voda padá 
 
A co bys chtěl 
až k srdci zamračený 
když taková voda padá 
 
A já bych chtěl  
úlevný drobek nahé ženy 
co mne má ještě ráda         ( Ladění) 
 

Celá podzimková  

Šaty měla podzimkové  
a vlasy měla podzimkové  
a oči měla podzimkové  

Ústa měla podzimková  
a ňadra měla podzimková  
a snění měla podzimková  

Život měla podzimkový  
a klín měla podzimkový  
a úsměv měla podzimkový  

Chuť měla podzimkovou  
a něhu měla podzimkovou  
a úzkost měla podzimkovou  

Byla celá podzimková  
jako báseň dušičková                               (A co?) 

Rozcestí 
 



 

 

Opustit verše tiché 
Pro velká dění 
Mé nářky liché 
Když vydědění 
 
Jdou kolem tebe 
v noci i ve dne 
a děti zebe 
maličké bědné 
 
Svět zlata a pýchy 
svět plný špíny 
na jeho hříchy  
jen karabiny 
 
Ty chudý´s mi vyčet 
tiché mé slovo 
jedno chci křičet 
to Cambronnovo  (Tvář) 
 

 

Píseň  

Tak jako usínají ruce tvé  
vychládá hvězda za svítání  
tak jako zavíráš své oči jímavé  
pták křídla sklání  

Tak jako dítě záhy odstavené  
umírá zvolna smutkem záhadným  
tak tvoje čelo steskem unavené  
na spáncích schází stínem modravým  

Tak jako blankyt bez bolesti  
je první hvězdou zjitřený  
tak tvoje tklivé něžné štěstí  
krev ztrácí na mém mlčení                                        (Tvář) 

Staré ženy  

smutná odpoledne nedělní  
smutná starými paními  
které se belhají k oknům  



 

 

starou cestou vyšlapanou v koberci  
starou cestou  
mezi stolem a lůžkem  
mezi zrcadlem a fotografiemi  
mezi židlí a falešnou palmou  

opřeny potom o rám okenní  
dívají se dolů do ulic  
odtud ta bezútěšnost  
odpolední nedělních  

oči starých žen  
vyplakané a plaché  
tesklivé a mírné  
vy oči obrácené k zániku  

oříšky bez jádra  
misky bez obětin  
předsíňky mrákot  
úryvky dávné hudby  
studánky zasypané  
oblohy zatažené  
noci bez dnění  
dvířka zapadlá  
křtitelničky vyschlé  
vody bez zrcadlení  

vy oči starých žen  
vám svět nic není  
vám krása nic není  
vám ošklivost nic není  
vy oči starých žen  
hodin nesledující  
za míjením dnů se neotáčející  
vy oči starých žen  

staré paní kulhají ke smrti  
a těch několik zastavení  
na známé vyšlapané cestě  
to je jen smítka na výšivce  
to je jen skrčený roh povlaku  
to je jen spadlý drobínek  
nic jiného ta zastavení neznamenají  



 

 

ruce starých žen  
žlutší jílu pod rakví  
otevřené a prázdné  
vy ruce sedřené a spotřebované  

plachetky styxu  
blíženci modlitby  
žezla porouchaná  
hnízda křečí  
třeslice opuštěnosti  
záhonky žil  
orodovnice oněmělé  
praporky zplihlé  
pobočníci propuštění  
marnotratnice zchudlé  
těžítka bezesnosti  

vy ruce starých žen  
šustící listy  
obrácené nedočkavostí svítání  
obrácené utrpením  
obrácené modlitbou  
vy ruce starých žen  
tak zapomínající  
na šíje mužů  
na vlasy dětí  
vy ruce starých žen  
silné jen tak  
aby udržely kapesník k setření slzy  
aby udržely obrázek v rakvi  
aby udržely kříž až zatlačeny budou oči  
vy ruce starých žen  

staré paní v koutku svém  
shrbené a světem zapomenuté  
staré paní jimž děti odešly a zemřely  
staré paní nečekající na vrznutí dveří  
plačící jen ze slabosti očí  

vlasy starých žen  
v copáncích stydlivých  
šedě vonící  
vy vlasy starých žen  



 

 

dýme řídký hlav dohořívajících  
přílbice proražené  
popeli po slavnostech  
třepení korouhví  
stříbro netavitelné  
rubáši přetažený  
věno smrti  
smutky hřebenů  
krajkoví zteřelé  
bílý stude smrtelnosti  

vy vlasy starých žen  
nepraskající již při pohlazení  
nikdo v nich hlavu neskryje  
nikdo v jejich tání nesmočí své rty  
nikomu nejsou rouchem obnaženosti  
nikomu nejsou svodem žádosti  
vy vlasy starých žen  
vítr je nerozcuchá  
láska je nerozplete  
jen hubený smyčec byl by z nich  
pro melodii pohřební  
vy vlasy starých žen  

staré paní plné tmy a odcházení  
ruce spadlé v klín dvé mrtvých věcí zkřížených  
v klíně v paláci života bývalém  
ó domove života domove rozpadlým  
krov kolem je zřícen jen siroba tam hnízdí  
mé staré ženy klímající pod světem  

klíny starých žen  
jímko dětských nářků a slzí  
dusítka mužských vzlyků  
vy klíny starých žen  

kolébky prázdné  
pelíšky vychladlé  
hrobky chvil milostných  
okouzlení okouzlená  
schrány žalných kostí  
skrýšky zapomenutých pohybů  
stany vyvrácené  
spáleniště vyvátá  



 

 

útulky růžence  
opuštěné zálohy budoucích  

vy klíny starých žen  
ničí hlava je nezalehčí  
strasti kupmo navršeny tu leží  
slast v nic léty proměněná  
jen dlaň zániků sem símě sije  
vy klíny starých žen  
břímě lásky neudržely by již  
umírající by vposled nevydechl tu  
a kojenec by se rozplakal  
neb kostlivec tam studí  
vy klíny starých žen  
zdvojené štěstí nohou skoro nesvazující  
a slavná líheň života vychladla  
vy klíny starých žen  

mrtvá odpoledne nedělní  
smutná tvářemi starých žen  
v nichž se již neobráží  
jenom skomírání jenom nemoc  
není vzpomínky není zasnění  
není toužení ani naděje  
jenom stáří jenom červ ještě spící  

vy tváře starých žen  
s clonou minula tak těžce visící  
jen kůži odhrňte a je to smrt  
vy tváře starých žen  

osiky bezlisté  
monstrance nepozdvihované  
mozaiky strastí  
delty slzí  
masky pošinuté  
pohřebiště úsměvů  
heraldiko bez vysvětlení  
scvrklá jablka poznání  
plástve vybrané  
zápisy pomíjejícnosti  

vy tváře starých žen  
stín dotyků dávných ztemnil je  
stín polibků ztracených  



 

 

zvětralá solí slz je končina odevzdání  
vy tváře starých žen  

ty oči starých žen  
ty ruce starých žen  
ty vlasy starých žen  
ty klíny starých žen  
ty tváře starých žen  

ó smutná odpoledne nedělní  
na kříži starých žen 

Mladé ženy 

Ó noci šumivé ó dny šumící 

kdy vzduch je plný drobných 

svlečených dívek 

tančících mezi sloupky  

našich žádostí 

 

bříška mladých žen 

pahorky stříbrných větrů 

pupavy rajské 

dopuštění našich chtivostí 

elegie něhy 

angory s čumáčky dovnitř 

dížky kynoucích něžností 

Hic sun leones 

amfory nemluvňat 

hnízdo šesti holubic 

prapory rodu 

ó bříška mladých žen 

 

v nichž plápoláme žíznivou prudkostí 

plnou zvůle obrátit vás narub 

vzteklý na stvořitele který tak málo 

myslel na lásku 

 

prsty mladých žen 

paličky bubínků milostných 

dveřníci slasti 



 

 

blizny orosené 

nahé masturbantky 

klopící víčka nehtů 

nad naší neomaleností 

parůžky stydlivé vilnosti 

vřeténka náramná 

 

 
 
 

 Slova 
 
Taková těžká těžší vzletu vrány 
taková mračná někdy jsou 
počinek horký darovaný 
kterousi sudbou nedobrou 
Lehká ba lehčí slzy na krajíčku 
ale i z těch si vybrat smím 
takový verš však na petličku 
přiráží dvířka tajemstvím 
Plná plná plnější jsou ticha 
křehčejší v tůni okrehku 
ale ať báseň sama si je smíchá 
poslední první i ta z prostředku 
Jednou i nechtě musíš jíti 
a vydat počet z útrap svých 
pak za slavného čepobití 

rázem se zbavíš nepravých.     (Ladění) 
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