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1. První básni I.Bachmannové dej název. 
2. Zhodnoť, jaký vliv měl na báseň rok 1949, ve kterém byla napsána. 

 
 
Ingeborg Bachmannová  
 
…………………………………………………. 
 
Jako sníh z větví splývám 
do jara údolí, 
jako ledový pramen ve větru prýštím, 
jako jediná krůpěj 
do květů vlhce padám 
a ony zahnívají 
jak kolem močálu. 
Jsem ustavičné pomyšlení na smrt. 
 
Prolétám střemhlav, klidně jít nedokážu, 
přepevnou stavbou veškerenstva a nebe 
a bortím pilíře a drolím zdi. 
Bližní varuju vzdáleným hukotem moře, 
protože v noci nedokážu spát. 
Do hrdla vodopádů stoupám 
a z horstev valím rachotivou suť. 
 
Jsem dítě strašné úzkosti světa, 
jež do míru i do radosti vplývá 
jak úder zvonu do denního shonu 
a jako kosa do zralého lánu. 
 
Jsem ustavičné pomyšlení na smrt.    (1949) 
 
3. Porovnej motivy z první a druhé básně I.Bachmannové. 
 
Padni srdce 
 
padni, srdce, ze stromu času, 
padejte listy z ustydlých větví, 
které kdysi slunce objímalo, 
padejte, jako padají slzy z rozevřených očí! 
 
za dne se ještě třepetá ve větru kadeř 
kolem snědého čela boha zdejších končin, 
pod košilí však už svírá pěst  



 

zející ránu. 
 
proto buď tvrdý když křehký hřbet oblak 
se k tobě skloní ještě jedenkrát,  
nezjihni, když ti Hymettos  
ještě jednou naplní plástve. 
 
pramálo vydá rolníku za sucha jedinké stéblo  
a našemu velkému pokolení jediné léto. 
 
a o čem teď svědčí tvé srdce? 
chvěje se mezi včerejškem a zítřkem, 
bezhlese, cize  
a to, co odbíjí,  
je už jeho pád z času. 
 
(Čas na úvěr 1953) 
 
4. Dej básni I.Bachmannové název a na vynechaná místa doplň slova. 
 
…………………………….. 
 
Bratříčku milý můj, postavíme si …………………….., 
vyplujem po nebes dráze? 
Bratříčku milý, vor potápí se nám, 
musíme propadnout zkáze. 
 
Bratříčku milý můj, papír před námi 
je plný hranic a tratí. 
Ať nevzlétneš do oblak s ………………………, 
překročit čáru se platí. 
 
Bratříčku milý, pak v poutech sestra tvá 
chce u kůlu stát a ……………………………. 
Údolím smrti cváláš a oba dva 
prcháme společně z tenat. 
 
V cikánském voze bdít, v stanu na poušti bdít, 
písek nám vytéká z ……………………….., 
náš věk a věk světa nelze poměřit 
jen léty a délkou času. 
 
Nedej se ošálit pírkem, vraní lstí, 
pavoučí lepkavou …………………………., 
nic nepij a nejez v zemi hojnosti,  



 

kde ve džbánech perlí zdání. 
 
Kdo bude na zlatém mostě to pravé slovo znát, 
zvítězí, kouzelná vílo. 
Víš, že se nám s loňským sněhem ze zahrad  
docela vytratilo? 
Štěrk nespočetných cest nám nohy usmýkal. 
Skáčeme po jedné nebem i rájem, 
než s klíčem království přijde k nám dětem …………………….… 
a všichni si společně hrajem: 
 
Eniky beniky kliky bé. 
Má křídla, kdo končí pádem. 
Náprstník vroubí rubáš pro chudé 
a tvoje srdce se na mou pečeť klade. 
 
Můj milý, čas jít spát. Pojď po špičkách, 
hra skončila, co zbývá. 
Košile vlají. Rodiče budí ………………………….., 
když dech nás dvou se slívá.  (Vzývání Velkého Medvěda) 
 
 
 
 
 
 
5. U následující básně G.Eicha dochází k odpoetizování básně. Napiš si podobnou báseň jako 

inventuru svých věcí, které máš. 
 
Gunter Eich  
 

 Inventura 
 
  čepice 
  kabát 
  holení 
  plechovka od konzervy jako talíř a hrnek zároveň 
  drahocenný hřebík 
  pár ponožek 
  papírová lepenka 
  ručník   
  
6. V této básni G.Eicha spočítej slabiky a pokus se zhodnotit rytmus této básně. 
 

Březnové ráno 



 

  
Skvrnitá srst, 
hlína a sníh. 
Silnice cení 
zuby na jih. 
  
Pohne se tělo, 
zvíře, jež sní, 
třese se země 
na páření? 
  
Pod světlem cuká 
kůže pardála. 
V ohanbí křoví 
rosa roztála. 

  

 
 
 
 

7. U této básně dotvoř poslední sloku, pokus se zachovat rytmus i smysl textu. 
 
Niederschönhausen 
  
Chceš důvěřovat létu? 
Zahradníka ti v parku 
stvoří a k němu tetu 
a hrábě, košík, kárku. 
  
V altánu platanovém 
lesknou se skvrny chvíli. 
My s listy věčnost po svém 
větru jsme přisoudili. 
  
Kde kosi poletují 
s písněmi na zobáčku, 
plody se zavěšují 
a těší na houpačku. 
  
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………  



 

 
 
 
 
8. Helmut Heissenbuttel je představitel tzv.konkrétní poezie, tj.poezie čistě jazyková, 

poezie logicky kombinovaných slov, očišťuje poezii od nánosů klišé. Svým postupy navazuje na 
Morgensterna, dadaisty a má blízko i k lettrismu. Pokus se vytvořit báseň ze slabik, které 
nedávají žádný význam a následně je přednes pře třídou. 
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