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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

1. Přečti si ukázky. Uveď autora a dílo. Rozeber (jazyková stránka, osoby, čas, rým..) 

 

A) Agnes na něho hleděla s rozšířenými zornicemi. Její oči se nedokázaly odloučit od jeho kroků. 

Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly znepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby 

zkrásněly. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal; bezděky se ještě více schoulila ve svém koutku u 

okna. Kupodivu však v této bázni nebylo nic děsivého: spíše ji opojovala. Vyrůstej, krysaři, 

krásná Agnes čeká. 

Krysař neklidně přecházel po síni. 

Nízká klenba nestačila jeho napětí, celý svět by mu nestačil. Nereptal, nehrozil, ale jeho mlčení 

bylo hrozivější. Bonifác Strumm a Gottlieb Frosch, třebaže to byli vážení konšelé města, by 

tomuto mlčícímu muži své nabídky neopakovali. Krysař negestikuloval, jeho kroky nebyly 

hlučné a důrazné; odkud tedy pocházel ten znepokojující dojem němého přecházení? 

Agnes se choulila dlouho, neodvažovala se slov ani pohybu. Bála se neznámé krysařovy moci, 

kterou příliš nechápala, ale které chvílemi podléhala. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala 

také krysaře. 

Milovala také dlouhého Kristiána? Možná ho milovala včera. Snad ho bude milovat zítra. Ale 

nyní v této síni nebyl. Nebyl ani v jejím srdci. 

Nikdo nedovedl milovat tak, jak Agnes, a nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky se ráno 

probouzela s dětskýma nevinnýma očima. Kdyby sejí někdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a 

prostě, aniž by sklopila své jasné a průhledné oči: "Nestalo se nic." 

 

B) Zlá a dobrá paní (Okno) 

      Zdá se mi, že jsem vytrpěl pro tebe mnoho bolu, 

      zdá se mi, žes byla častokrát zbytečně ke mně krutá, 

      když jsme se po nivách březnových toulali tehdy spolu, 

mlčela pole, les mlčel, zem celá zakřiknutá.  

     Zdá se, že mladistvé příliš jsi zkrušila nitro, 

že jsem byl zlý jak ty, ukrutný jako ty, paní, 

v kalichu květů rosy neviděl, neviděl vábivé jitro 

      a život smutnější zdál se mi umírání.  



 

 

 

Má prsa sevřelas', tebou cos na srdce lehlo, 

tebou jsem zaváhal nad každou cesty své pídí. 

A slovem posměšným, pod kterým srdce křehlo, 

pomlouvala jsi věci a pomlouvala jsi lidi.  

 

C) Nalevo širé zřím moře, 

       napravo táhne se dýna. 

Příboj, jenž tříští se o břeh, 

mi cosi připomíná.  

 

Po písku omytém vlnou 

reptaje nejdu a klna.  

Zamyšlen tiše si šeptám. 

Říkám si: devátá vlna!  

                   Vln osm potopí pouze, 

       vln osm přeskočí. 

                    Vln osm vesele bije 

                    do prsou, do očí.  

                    Vln osm nemá té moci,                                            

                    vln osm laškuje jen. 

                   Vln osm nemůže zmoci, 

                    devátá vezme tě v plen!  

 

   Devátá vlna smete, 

                       s čím osm hrálo si, 

   devátá vlna nese,  

          však živé nenosí, 

   devátá vlna zavře 

   mdlá ústa navěky. 

  A upíráš své oči 

         na moře bezděky.  
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