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V krajin  her a fantazie

JACQUES PRÉVERT
Jacques Prévert pat í k nejslavn jším francouzským spisovatel m dvacátého 

století. Je autorem mnoha básní, divadelních a filmových scéná , pís ových tex-
t . P edevším d tem v noval dv  knížky próz – Pohádky pro nehodné d ti a Listy 
z Baladárských ostrov .

Nespokojený dromedár

Byl jednou jeden mladý dromedár, který nebyl s ni ím spokojen.
Jednou ve er ekl svým p átel m: „Zítra jdu s tatínkem a maminkou, p  jdeme na 

p ednášku, to koukáte!“
A ostatní ekli: „Ó, p jde na p ednášku, to je báje né,“ a on v noci ne spal, jak byl 

netrp livý, a víte, že nebyl spokojen, protože p ednáška nebyla v bec taková, jak si ji 
p edstavoval: nebyla tam hudba, byl zklamán, velice se nudil a cht lo se mu plakat.

Už hodinu a t i tvrt  mluvil n jaký tlustý pán. P ed tlustým pánem stál hrnek 
s vodou a sklenice na zuby bez kartá ku a as od asu nalil pán vodu do sklenice, 
ale ani jednou si nevy istil zuby, byl z ejm  podrážd n a mlu vil o n em jiném, totiž 
o dromedárech a velbloudech.

Mladému dromedárovi bylo hrozn  vedro a taky mu velice p ekážel hrb, d el se 
mu o op radlo židle; moc špatn  se mu sed lo a vrt l sebou.

Až mu maminka ekla: „Se  klidn , nech pána mluvit,“ a štípla ho do hrbu. 
Mladému dromedárovi se po ád víc a víc cht lo plakat a odejít...

P ednášející každých p t minut opakoval: „Zvlášt  se nesm jí plést dro medá i 
s velbloudy, upozor uji vás, dámy, pánové a drazí dromedá i, na tuto skute nost: 
velbloud má dva hrby, kdežto dromedár jen jeden!“

Všichni lidé v sále íkali: „Ale, ale, velice zajímavé,“ a velbloudi, dro medá i, 
muži, ženy a d ti si d lali poznámky do zápisní ku.

A potom p ednášející znovu za al: „Rozdíl mezi ob ma zví aty spo ívá v tom, že 
dromedár má jeden hrb, kdežto – což je velmi pozoruhodné a uži te né v d t – vel-
bloud má hrby dva...“

Nakonec toho m l mladý dromedár dost a vyb hl na pódium a kousl p ed-
nášejícího.

„Ty velbloude!“ zvolal p ednášející vztekle.
A všichni v sále volali: „Velbloude, špinavý velbloude, špinavý vel bloude!“
A p ece to byl dromedár a byl velmi istý.

ü Byli jste už na n jaké p ednášce? Co se o ekává od e níka? Co od 
poslucha ?

ü Jak je možné, že se v záv ru p íb hu p ednášející tak splete? Co byste 
o n m mohli íct? 

ü Vysv tlete jednání mladého dromedára. Tuto postavu charakterizujte.
ü Na které lidské slabosti autor poukazuje? 
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O p átelství a lásce

ZDEN K SV RÁK
Zden k Sv rák je známý p edevším jako divadelník, autor filmových scéná  a he-

rec. Velkou oblibu si získaly i jeho pís ové texty.

Mokré plavky

Otá el na prst  mokrýma plavkama 
Takovou vzpomínku na léto Slávka má 
Upad jí h ebínek a on hned zved jí ho 
zeptal se, zda by šla do kina letního

Co hrajou? Já nevím. Prej n co o mo i 
To í si plavkama a p itom hovo í 
Pod nosem n co mu tmavýho rašilo 
v hlav  mu nejspíše po ádn  strašilo

ekla mu:
Já nemám as, já ješt  nemám as
M  eká gymnastika, ru ní práce, plavání
Tohleto mi podez ele zavání
M  eká pohybovka, recitace, angli tina
Já jsem ješt  mamin ina

Otá el na prst  plavkami mokrými 
Film je prý p írodní a trochu do krimi 
On že by zakoupil pro oba lupeny 
Asi byl bohatý, i když byl hubený

ekla mu, prosím t , nespad jsi z jahody 
já byla s holkama normáln  u vody 
Ty se tu objevíš, neznáš m , já tebe 
A p itom cítila, že stoupá do nebe

Když se zamiluje k

Když se zamiluje k
tam n kde v pastvinách
láskou hlubokou jak t ,
tam n kde v pastvinách, 
když se zamiluje k
ko skou láskou,
zpívejte písni ku
pro jeho klisni ku,
nechte ho jít.

Nejkrásn jší zví e,
zví e pro rytí e
jmenuje se k , 
jmenuje se k .
Važte si ho, lidé,
a  nám jich pár zbyde…

Sle na s bílou lysinkou
tam n kde v pastvinách, 
bude brzy maminkou, 
tam n kde v pastvinách, 
vždy  se zamiloval k
ko skou láskou,
h ívu si navlnil,
aby ji oslnil, 
a cválá k ní.

(D lání)

ü  Co je nám tem textu Mokré plavky?
ü  Charakterizujte ob  postavy. P ijala podle vás dívka pozvání do kina?
ü  Je téma textu Když se zamiluje k  vyjád eno už názvem nebo se v textu 

objevuje ješt  téma jiné?

ZDEN K SV RÁK (nar. 1936)
Herec, scenárista, dramatik, autor pís ových text . Pís ové texty vyšly mj. v souborech 
D lání a Když se zamiluje k .
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Staré p íb hy – v né inspirace

Pánb h v loktuši
Pod láskyplnou pé í Pánb h doopravdy rostl a rostl, už si za ínal být zase po-

dobný. Ale pak jednou Mama Roma ekla:
„Dost, to sta í. V tšího bych t  na té naší daleké cest  v loktuši ani neunesla.“
„Na jaké cest ? Nikam nep jdu,“ broukl Pánb h a zívl.
„Ale p jdeš,“ ujistila ho Mama Roma. „P ece t  tu nene cháme? Te  jsi náš 

a pat íš do rodiny.“
„Když mn  se nikam nechce,“ ekl Pánb h a zívl podruhé.
„Máme tu snad kv li tob  z stat nadosmrti? Ani náho dou! D eme od nevidím 

do nevidím, ale žádný se nestará, jestli tady um eme hlady nebo ne. Co si ne-
ukradneme, to nemáme.“

Teprve te  se Pánb h jaksepat í probudil.
„Krást je p ece veliký h ích!“ zah ímal pobou en , až se vody eky Gangy 

vzedmuly do výše a všichni Romové se p i kr ili.
Jen Mama Roma z stala úpln  klidná.
„No práv ,“ ekla, jako by se nechumelilo. „Musíš nás pro st  odvést n kam 

jinam, kde bychom krást nemuseli.“
A vydala se shán t loktuši, velikou a p kn  m -

kou kou, aby se v ní Pánubohu dob e cestovalo.
Potom si loktuši s Pánembohem hodila na záda 

a šli. I ta loktuše byla kradená, kde by ji Mama 
Roma jinak vzala? Ale Pánb h se radši tvá il, že 
o tom neví, jen si povzdechl:

„Rom je Rom a Romem z stane.“
Mama Roma si to však vyložila po svém:
„Slyšeli jste Pánaboha, d ti? ROM JE ROM 

A ROMEM Z  STANE. To bude naše první rom-
ské p ikázání.“

Všichni se z toho tenkrát na b ehu eky Gangy 
náramn  radovali a dali se do tance a do zp vu:

„Rom je Rom, ts ts ts,
Rom je Rom, ts ts tede déde,
 Rom je Rom a Romem z stane!“
A tahle písni ka je potom provázela na celé jejich 

neko ne n  dlouhé cest ...

O Mam  Rom  a romském pánbí kovi
(dokon ení)

V p edchozích ukázkách jste se dozv d li o stvo ení sv ta, postav  Pánaboha 
a Mamy Romy, lidské pýše a život  Rom .

ü  P ipome te si, jak jednali a jak se chovali Pánb h a Mama Roma, a také 
jak žili Romové.
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S úsm vem jde všechno líp

JI Í VOSKOVEC – JAN WERICH

Ezop a brabenec

Jednou z lesa 
Dom  se nesa 
Moudrý Ezop 
Potká brabce 
Který brabence 
Málem sezob 
Brabenec se chechtá 
Ezop se ho hned ptá 

emu že se 
Na tráv  v lese 
Práv  ehtá

Já – povídá brabenec 
Se taky rád hlasit  chechtám 
Chechtám když pupenec 
Kyselinou leptám

Vím – totiž ten brabenec 
Mravene ník že se m  neptá 
Neptá – poz e m  
A  se chechtám nechechtám

Kampak by to došlo 
T eba s pouhou ponravou 
Kdyby m la plakat 
Že je pta í potravou!

Ty – a  nejsi brabenec 
Se taky rád hlasit  chechtej 
Chechtej a na svou bídu 
Si nezareptej

ü Všimn te si, že první sloka se ostatních slok odlišuje. Uve te v em.
ü Zamyslete se nad tím, jak se p i vytvá ení první sloky uplatnil rým.
ü Co si myslíte o myšlence, kterou báse  vyjad uje?
ü Vyhledejte nahrávku písn , nejlépe v podání dvojice Voskovec–We-

rich. Zjist te, kdo je autorem hudby a které další texty této dvojice 
zhudebnil.
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