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a tale worth telling  příběh, který stojí za vyprávění 
adulthood  dospělost 
ancestor  předek 
ballad  balada 
beheading  stětí; useknutí hlavy 
belong to the human race   náležet k lidskému pokolení 
budding poet  nadějný, začínající básník 
chant  zpěv, nápěv; liturgický zpěv; žalm; zazpívat; recitovat 
complex and repeated patterns  složité a opakující se vzory 
dirty poetry  obscénní, oplzlá poezie 
divided into stanzas  rozdělen do strof 
doggerel  kostrbatý verš, báseň psaná v kostrbatých, neumělých verších 
elegy  elegie, žalozpěv 
encounter sb  setkat se s někým 
epic  epická báseň, epos 
filthy doggerel  obscénní rýmovačka 
filthy poetry  obscénní poezie 
free verse  volný verš 
grisly   příšerný, nahánějící hrůzu 
guesswork  dohady 
heroes and monsters  hrdinové a příšery 
highwaymen and chase stories  příběhy o loupežnících a pronásledování 
hold hands with st  mít kladný postoj k něčemu 
in middle age  ve středním věku 
incredibly long  neuvěřitelně dlouhý 
infants' school  první stupeň základní školy 
intrigue disguised as fairy-tale  intriky prezentované jako pohádka 
last couplets from a few sonnets  poslední dvojverší několika sonetů 
learn by heart  naučit se nazpaměť 
limerick  limerick (pětiřádková vtipná nebo nesmyslná rýmovačka) 
lyric  lyrika, lyrická báseň, píseň 
narrative poetry  narativní poezie 
narrative verse  narativní poezie 
obscure  nejasný 
ode  óda 
output  tvorba 
overwrite  přepisovat, přepsat 
playground chants  dětské popěvky, říkanky 
poetic licence  poetická licence 
political intrigue  politické intriky, pletichy 
pretentious  pompézní; domýšlivý, sebevědomý 
purple poetry  sentimentální poezie 
quote  citovat 
reality check  kontrola, prověrka, test skutečnosti 
reassurance   ujištění; útěcha, uklidnění 
refuge  útočiště; útulek; záchrana 
saga  sága, legenda 
saints and dragons  světci a draci 
set to music  zhudebnit 
shape  tvar, forma; podoba 
snatches of ballads  zlomky balad 
sonnet  sonet, krátká lyrická milostná báseň 
sound track  zvuková stopa, zvukový záznam 
stanza  verš, strofa 
verse  verš; poezie 
 


