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1. Výchozí text pro interpretaci
Ivan Klíma – Má veselá jitra
Ve středu ráno (vánoční spiklenecká povídka)
Včera jsme prodávali první den. Dostavili jsme se na určené místo ještě za hluboké tmy. Před
matně osvětlenou samoobsluhou v obrovité kádi se mačkali kapři, které den předtím
obstaral Petr. Vedoucí samoobsluhy, mírně prošedivělý a kulaťoučký elegán, nás přivítal
vlídně. Jeho vlídnost jsme ovšem už předtím ovlivnili lahví francouzského koňaku. Pomohl
nám ze skladu vynést dřevěný pult a pak přitáhl starožitně vyhlížející váhu. Chvíli se bavil tím,
jak se snažíme ten složitý přístroj uvést do rovnovážné polohy, pak nás vyhnal, a když byl
chvíli manipuloval s jemným mechanismem, spokojeně prohlásil, že teď budeme mít na
každém kile pět deka, a poučil nás ještě, že do misky musíme házet kapra s co největším
množstvím vody /vodu vylévat, jen když zákazník předem zkoumá váhu/, rybu rychle
sejmout v okamžiku, kdy je ručička v maximálním bodu své výchylky, dbát však přitom, aby
váha nikdy neukazovala celý snadno spočitatelný údaj jako je ku příkladu jeden či jeden a půl
kilogramu. Naslouchali jsme mu pozorně, a to jej povzbudilo k tomu, že nám udělil ještě
několik rad. Musíme cenu samozřejmě zaokrouhlovat, a to k nejbližšímu celému vyššímu
číslu, anebo je-li možno k devítce, která je ze všech celých čísel nejpříznivější. K tomu celému
číslu pak přidat podle vlastní úvahy nějaké haléře, neboť to vypadá seriózněji...
V té chvíli si pan vedoucí všiml mého užaslého výrazu a zřejmě si myslel, že mám strach.
Obrátil se tedy ke mně a ujistil mě, že se nemusím ničeho bát. Většina zákazníků jsou ženské
a ty prakticky nikdy nedokážou zaznamenat váhu, natož správně spočítat cenu. Navíc si
samozřejmě musím počínat obratně a taky používat psychológii. Odhadnout zákaznici, trošku
pohovořit a polaškovat, aby zapomněla, že nakupuje, a měla dojem, že si sjednává rande.
(ukázka z povídky)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Charakterizujte postavu vypravěče a další postavy z výňatku textu.
2. Stručně interpretujte obsah povídky.
3. Jakou autentickou životní zkušenost autor předává čtenáři?
4. Analyzujte stylistickou a jazykovou rovinu textu a slovní zásobu vypravěče.
5. V čem spatřujete osobitost vypravěčského stylu Ivana Klímy?
6. Čím se vyznačuje povídka jako literární útvar?

