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pracovní list



Sábes
 

Sábes
dijiste
nunca

nunca fui tan feliz como esta noche.
Nunca. Y me lo dijiste
en el mismo momento

en que yo decidía no decirte
sábes

seguramente me engaño
pero creo

pero ésta me parece
la noche más hermosa de mi vida.

 
 

Víš
 

Víš
řekl jsi
nikdy

nikdy jsem nebyl tak šťastný jako dnes v noci.
Nikdy. A řekl jsi mi to

v té stejné chvíli,
ve které jsem se já rozhodovala ti neříct,

víš
určitě jen lžu sama sobě

ale myslím,
že se mi zdá

že tohle je nejkrásnější noc v mém životě.
 

IDEA VILARIÑO

yo decidía (děj, který nějakou dobu probíhal)
 

me lo dijiste 
(jednorázový děj)



No supiste
 

Pobre mi amor
creíste

que era así
no supiste.

Era más rico que eso
era más pobre que eso

era la vida y tú
con los ojos cerrados
viste tus pesadillas 

y dijiste 
la vida.

 
 

Nevěděl jsi
 

Má ubohá lásko
uvěřil jsi,

že to tak je,
nevěděl jsi.

Byl bohatší než to,
byl chudší než to,
byl to život a Ty

se zavřenýma očima
jsi uviděl své noční můry

a řekl jsi
život.

 
 

no supiste, creíste, viste, dijiste (indefinido
= děj, který nastal za okolností vyjádřených
imperfektem)

era así, era más rico, era más pobre, era la
vida (imperfekto = popis okolností či stavu)

 



cvičení
 
 

(1)
 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la _______ (querer) y a veces ella también me quiso.

...
Ella me quiso, a veces yo también la _______(querer) .

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
 
 

Děj se stal v minulosti a my chceme dát najevo, že se jedná
o ukončený, jasně ohraničený děj - tehdy je na místě

indefinido. Co ale když se děj v minulosti opakuje nebo jeho
hranice jsou těžko určitelné?  Tehdy se hodí imperfekto. 

 
Co tedy použije básník v prvním verši, když se snaží dát

najevo, že tehdy ta láska opravdu skončila? A co použije v
druhém, když tu jistotu ztratí nebo možná přestane
ukrývat, že si tím koncem vlastně není zrovna jistý?

 
Chcete znát odpověď? Najděte si báseň: 

Poema 20 od Pabla Nerudy. 
(Na YouTube tuto báseň nejdete například s hudebním

podkresem, recitovanou Álexem Ubagem.)
 

PABLO NERUDA



cvičení
 
 

(2)
 

______ (usar) cierta poesía en la mirada, 
________ (enamorarse) de las actrices, 

_______ (mentir) cautelosamente, 
________ (emocionarse) en los atardeceres.

...
Una tarde Armando _____ (llegar) cansado 

del trabajo, _____ (quitarse) los zapatos, 
_____(mover) lentamente los dedos de los pies 

y ______ (encender) la radio.
 
 

Zodpovězme si otázku - děla se tato činnost pak i v
následující chvíli nebo to skončilo? 

Nedělo, skončilo to. Indefinido. 
Nevíme. Imperfekto. 

 
Co tedy použije autor v prvním odstavci, když popisuje

stav a to, zda měl hrdina poetický pohled a zamilovával se
do hereček i v další chvíli opravdu nemůžeme tušit. 

 
A co použije v druhém, když popisuje jednorázový děj -

hrdina přišel domů, no a v další chvíli už tam prostě byl?
 

Tento výňatek je částí kratičké a velmi zajímavé povídky
El otro yo. Rádi byste si ji přečetli celou, poznali správné

odpovědi na otázky výše a ještě trochu více procvičili
používání imperfekta a indefinida?

 
Celou povídku ve formě interaktivního cvičení naleznete

zde: https://wordwall.net/play/13727/802/979 
 
 

MARIO BENEDETTI


