Základní prvky poezie
Figury
Jazykové prostředky zůstavající na formální rovině - zvláštní tvary, skladba...
Rozdělení dle oborů mluvnice:
	Fonetika:
		Eufonie - libozvučnost, kakofonie - nelibozvučnost
		Onomatopie - nápodoba přírodních zvuků
		Rým - zvuková shoda na konci verše
		Asonance - zvuková podoba na konci verše (zvukem připomíná rým)
	Tvarosloví:
		Nová, neobvykle tvořená slova
	Lexikologie:
		Vulgarismy, expresiva - emotivní, dialektismy - nářečné výrazy
		Slang, argot - profesní, makaronismus - smíšení různých jazyků 
		Knižní výrazy, archaismy - ještě zastaralejší
		Spisovný vs nespisovný jazyk, kam patří:
			1) slang, argot
			2) dialekt
			3) obecná čeština
	Syntax (skladba):
		Anafora - stejná slova na začátku veršů
		Epifora - stejná slova na konci veršů
		Aliterace - stejná písmena na začátku veršů
		Epanastrofa - opakování slov z konce jednoho na začátku následujícího verše
		Epizeuxis - opakování slov
	Předěly:
		Anakruze - předrážka
		Cézura - předěl mezi frázemi ve verši
		Diereze - hranice mezi slovy; rozluka
		Asyndeton - větná spojení bez spojky, polysyndeton - více spojek
	Pořádek ve větě:
		Inverze - neobvyklý pořádek
		Antiklimax - seřazení slov sestupně dle intenzity, klimax = gradace
		Aposioteze - nenadálé odmlčení, tři tečky na konci
		Parenteze - vsuvka
	Sloh (nadvětná skladba)
		Patří sem formy - například sonet, villonská balada, ...
		Citace, dialog, refrén, sloka = strofa,
		Přízvuk ve verši a typy verše
	Rytmus a metrika:
		Sylabotónie - přízvuk: trochej x-x-x- vs. jam -x-x-x vs. daktyl x--x--
	
Tropy
Básnické obrazy, mění smysl použitých slov
	Metafora - pojmenování jednoho jevu označením jiného
	Metonymie - přenos pojmenování jednoho na jiný vnitřními souvislostmi
	Přirovnání
	Epiteton - básnícký přívlastek
	Synekdocha - část zastupuje celek, nebo naopak - př. les a stromy
	Symbol
	Oxymoron - spojení dvou navzájem se vylučujících slov - př. Svítání na západě (Otokar Březina)
	Alegorie - obrazné vyjádření; jinotaj
	Asociace - sdružení přestav
	Kontrast - protiklad
	Paradox - neslučitelný rozpor
	Parabola - podobnost, přirovnání
	Hyperbola - zveličováná, nadsázka
	Parafráze - vyjádření obsahu jiným způsobem
	Paranomázie - hromadění slov se stejným kořenem
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