
(1)
Je chladný vzduch a u ž tmí se
a tiše plyne Rýn;
a temeno hory rd í se 
v nebe a do hlubin.

A panna jak obrázek svatý
tam zasedla, pouhý jas,
a blýská se šperk jí zlatý
a vlasy m á zlaté v p ás.

(Heinrich Heine, Kniha p ísní - Loreley)



(2)
Najednou sebou zaškubal v zoufalství tak prudkém, 

že se až trámoví praný ře zatřáslo, p řerušil ml čení, jež až
dosud tvrdošíjn ě zachovával, a p řehlušil hulákání davu 
chraptivým a zu řivým hlasem, podobným spíše 
zvířecímu zavytí než lidskému zvuku: „Pít!“

Tento úzkostný výk řik nejenže nevzbudil soucit, 
naopak, ješt ě zvýšil veselost bodrého pa řížského 
publika, jež obklopovalo žeb řík a jež, p řipus ťme, vcelku 
jako dav nebylo o nic m éně kruté a surové než ona 
strašná banda tulák ů..., která byla prost ě nejspodn ější
vrstvou národa. Ani jediný hlas se neozval na pomoc  
ubohému odsouzenci, leda aby se posm íval jeho žízni...

(Victor Hugo, Chrám Matky Boží v Pa říži)



(3)

Já píš i vám – co mohu v íce?
Co ještě mohu dodati?
Teď vím, že m áte právo sice
mne pohrd áním trestati,
leč ještě věřím, nešťastnice,
že mne v áš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.

(Alexandr Sergejevi č Puškin , Evžen Oněgin )



(4)
Teď z mala m ěsta bran vojenský pluk vychází,
povolným krokem on zlo čince doprovází,
jenž v st ředu jeho jde jak jindy ozdoben.
Utichl množství hluk – le č znovu po čne zas
a mnohý v hluku tom vynikne silný hlas:
„To on, to on! Ty péra, kvítí,
klobouk, oko, jenž pod ním svítí!
Ten jeho pláš ť, to on, to on! To strašný ť lesů pán!“
Tak lidem ode všech voláno bylo strán;

(Karel Hynek M ácha, Máj, III. zpěv)



(5)
- Ty zpropaden é tisíce ti zmatou ješt ě kole čka. 
Podívej se na mne; já nem ěl ani zlámanou 
grešli, hehe, když jsem si mou sedmou svátost 
namlouval – máma cht ěla na mne vzít ko ště – a 
já dostal holku p řec. Jenom trp ěliv ě.
- Já nem ám takovou ra čí krev!
- To je chyba.
- A těm chlup áčům dudy u ž také jaksi nevon í. 
Pryč tedy, hajdy do sv ěta, tam jsou tolary! D ělej 
ty jen zatím tady muziku a louskej b ídu; já budu 
shánět tisíce.

(Josef Kajetán Tyl, Strakonický dud ák)



(6)
„Však jsem já dob ře slyšela
za dveřmi skrz škvíru,
co jsi vzkázal po drábovi
cáru Vladim íru.

Nezačínej si jen s cárem,
to já po řád říkám,
že to se svou oposicí
nepřivedeš nikam.“

(Karel Havlí ček Borovský, K řest sv. Vladim íra)



(7)
Zdálo se jí, že celé její nejbližší okolí, ten 
nudný venkov, hloup í malom ěšťáčkov é, 
ten život ne život, to že je na sv ětě něco 
výjime čného, podivn á náhoda, do n íž by 
se lapila, kde žto d ále se do nedozírna 
prostírá nesm írná země slastí a v ášní. Ve 
svém roztou žení směšovala po žitky 
přepychu s radostí srdce, konven ční
eleganci s citovou jemností. 

(Gustave Flaubert, Pan í Bovaryov á)



(8)
Do toho krámku, který byl nízký a t ěsný, jejž malé okénko, 

ověšené různým šatstvem, spíš zatem ňovalo než osv ětlovalo a do 
něhož se sestupovalo po n ěkolika sch ůdcích, jsem vešel s 
rozbušeným srdcem, kterému se nijak neulevilo, když se  ze 
špinavé špelu ňky za krámkem vy řítil šeredný sta řec, s celou spodní
polovinou obli čeje zarostlou šedivým ježatým strništ ěm, a popadl 
mě za vlasy. Z pohledu na toho starce v zane řáděné flanelové vest ě
a na hony prosáklého rumem šla hr ůza. Postel, p řikrytou zváleným 
cárem pokrývky, sešité z pestrých kl ůcků, měl v brlohu, odkud se 
vyno řil a kde druhé okénko skýtalo výhled na další les kop řiv a 
chrom ého osla.

„Eh, co bys rád?“ vycenil se sta řec a sk řehotal zlostným 
jednotvárným hlasem. „Eh, moje o či, moje oudy, co bys rád? Eh, 
moje plíce, moje žlu č, co bys rád? Eh, gurú, gurú!“

(Charles Dickens, David Copperfield)



(9)
- Co se pak tý če vnit řního po řádku a toho, co Andrej 
Ivanovi č jmenuje m áslem na hlav ě, o tom já nemohu nic 
říci. To je zbyte čný hovor: není člověka, který by n ěco 
takového nem ěl. To už tak za řídil sám Pánb ůh a to 
volnomyšlenká ři, ti voltairiáni proti tomu horlí.
- A co vy pokládáte za m áslo na hlav ě, Antone 
Antonovi či? Je m áslo a m áslo! Já prohlašuji otev řeně, 
že úplatky beru. Ale jaké úplatky? Št ěňátka, prosím, 
štěňátka a k tomu jen št ěňátka loveckých ps ů. To je 
něco docela jiného!
- Štěňátka nešt ěňátka – úplatek je úplatek!

(Nikolaj Vasiljevi č Gogol, Revizor)



(10)
Již voda otvorem si cestu klestí,
teď vyhoupla si prvn í mrtvolu,
John rychle po n í pěstí.

Tvář mrtvou k sob ě obrátil:
„Eh klet ě!
Je po svatb ě – já tady za vlasy
mrtvého držím zet ě!“

(Jan Neruda, Romance helgolandsk á)



(11)
A nevím, čím to bylo,

já musil k ní si usednouti na mech
a líbat ústa, objímati boky,

až náhle divem nebes
jsem cítil, tiskna hlavu  v její ňadra,

má duše opojená
jak splývá v duši sv ěta,

jak mizí mez, jež od v ěčna mě dělí,
v mých ňadrech náhle propasti jak zejí!

I zajásal jsem, neb na ňadrech ženy
jsem tebe nalez, Pane, dár če klasů,
na ňadrech ženy nalezl jsem divem
klid chaosu a ztracené své božství.

(Jaroslav Vrchlický, Duch a sv ět - Pan)



(12)
„Chy ťte vraha! Chy ťte vraha!... A te ď táhněte odtud! 

Darebáci, ješt ě se sm ějí! A teď ta děvka leží, všechny 
čtyři ve vzduchu!... Musí do toho, nedá se nic d ělat!... A 
ten ni čema ji týrá! U řezává jí nožem nohu! Druhá noha 
už leží na zemi, b řicho je otev řené a všude plno krve…
Ach Bože! Ach Bože! Ach Bože…“

A celý zpocený, vlasy nad čelem zježené, p římo 
hrozný, couval pozpátku, házeje divoce rukama, jako  by 
cht ěl zaplašit tu hnusnou vidinu. Vyrazil dvakrát 
srdcervoucí výk řik a padl naznak na slamník, do kterého 
se podpatkem zapletl.

(Émila Zola, Zabiják)


