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Ta věčná únava ta hrůza pod palmami

Hluboko pode mnou září propast nebeská
jdu jako Kristus na ramenou Jižní kříž

Jako by ani nebyly Vánoce
Na stromech visí zelené listí
a plno ovoce

Na druhé straně světa zas
jdou lidé s nohama vzhůru

a věčně věčně zpívají brouci

Musím stále mysliti na jejich rozbité podrážky

Ta strašná únava ta hrůza pod palmami
svým černým vějířem stín pralesa
vyplašil bílé rajky

Na jejich drobné kroky krůčky
v podivných sadech co mění barvu
a shazují krvavé listí

Na domov myslím a proto se dívám do země
kdyby zem byla průhledná
všem ženám v Evropě bylo by viděti pod sukně

Na druhé straně světa jsou Čechy
krásná a exotická země
plna hlubokých a záhadných řek
jež suchou nohou přejdeš na Jména Ježíš

Sem tam se míhají nohy v bílém prádle
jako když baletky
v Paříži tančí po zrcadle
Musím stále mysliti na jejich ramena
oči ústa vlasy
a ňadra ňadra zejména
Vy ženy bílé co jsem jich miloval
od hlavy k patě padají ve mně růže
Vy ženy černé jednu jsem objímal
Ta sladká únava ta hrůza pod palmami
Já chodím jako po stropě
s hlavou dolů

U nás je jaro léto podzim zima
U nás nosíme zimníky kravaty
a hole
Možná že padá sníh
anebo kvetou už třešně
U nás rostou jahody

U nás je studená pitná voda

I.
→ zasazení výňatku do kontextu díla
→ téma a motiv
→ časoprostor
→ kompoziční výstavba
→ literární druh a žánr
II.
→ básnický subjekt
→ veršová výstavba
III.
→ jazykové prostředky
a jejich funkce ve výňatku
→ tropy a figury a jejich funkce
ve výňatku
IV.
→ kontext autorovy tvorby
→ literární / obecně kulturní kontext

