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1. Výchozí text pro interpretaci
Vítězslav Nezval – Edison
Naše životy se nikdy nevrací
umíráme v troskách iluminací
jako jepice a jako blesky hromů
už se vznáší světla mezi listím stromů
už se chvěje v sněhu elektrický drát
už se budou hledat duše pod rentgenem
jako ichtyosauři pod neogénem
už se blíží k ránu zlatá rafie
už jsme svědky kinematografie
už nám budou zaháněti vypínače
strašidelné stíny hazardního hráče
už se nesou výkřiky a tleskání
už se Edison svým hostům uklání
Už je zase duše smutná po slavnosti
už jste v pracovně a už tu není hostí
kolik vynálezců udělalo krach
hvězdy nevyšinuly se z věčných drah
pohleďte jak tisíc lidí klidně žije
ne to není práce ani energie
to je dobrodružství jako na moři
uzamykati se v laboratoři
pohleďte jak tisíc lidí klidně žije
ne to není práce to je poezie

2. Úkoly k interpretaci textu
1. K jakému uměleckému směru se Nezval básní hlásí?
2. Vysvětlete, čím se autor inspiroval a jaký byl jeho záměr při psaní básně?
3. Určete stavbu básně a pokuste se jednotlivé části charakterizovat.
4. Objasněte básnický styl, popište převládající básnické figury a doložte konkrétními
příklady.
5. Vysvětlete pojmy metafora, anafora, asociace.
6. Co chtěl autor sdělit prostřednictvím opakujícího se refrénu?

