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1. Výchozí text pro interpretaci
Jacques Prévert – Slova – báseň Píseň šneků jdoucích na pohřeb
Mrtvému lupenu jdou na pohřeb
dva kamarádi šneci
a mají černé ulity
a růžky rouškou zakryty
krásného podzimního večera
jdou do temnoty šera
Ale když dojdou tam kam jdou
je dávno jaro božíčku
a mrtvé lupeny
už zase vstaly z mrtvých
a oba šneci jsou
ech tuze zklamaní
Ještě že slunce
slunce na ně volá
Račte dál prosím
podsaďte se
a vezměte si u nás sklenku piva
´máte-li žízeň
a vyražte si třeba na výlet
Autobus do Paříže
odjíždí večer v pět
Spatříte krásy domoviny
Smutek však odložte
radím vám…
(ukázka z básně, přeložili Jiří Žáček a Petr Skarlant)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Doložte s využitím textu, že báseň je příkladem intelektuálního a hravého humoru.
2. Proč se po 2. světové válce stala sbírka na čas nejčtenější francouzskou poezií?
3. Základním prostředkem vyjádření je odklon od běžného jazyka, a to především přetržení
souvislostí. Doložte na textu ukázky.
4. Najdete v textu ukázky slovní hříčky?
5. Proč básník ruší ustálenou syntaktickou stavbu?
6. Doložte, že báseň je psaná volným veršem.
7. Objasněte pojem: volný verš.

