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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Plno protikladù jak doba sama i po-
vìstné dubnové poèasí je i ètvrté èíslo 
letošního Plže. Mnoho se v tomto èase 
jarního rašení toèí kolem smrti. Sha-
kespearovská otázka existence prolíná 
tematicky vìtšinou textù. Na této mis- 
ce vah jsou verše Vlasty Špinkové (za-
tímco Eva Válková v rozlièných obmì-
nách a kulisách zesiluje naléhavost své 
touhy po citové odezvì), v cestopisné 
èrtì Karly Erbové – pohledu tváøí v tváø 
lidskému utrpení. Ano, na války se pe-
níze vždycky najdou… Živé souèas-
nosti, aè psán již pøed pár mìsíci, se 
dotýká i fejeton Stanislava Bukovské-
ho. Ba i makabrózní fantasy povídka 
mladého autora Davida Èerného má      
k humoru daleko. Leda k humoru èerné-
mu. Naopak další ukázka z publicis-
tického pùsobení Karla Trinkewitze (jak 
již bylo uvedeno v bøeznových Listech 
Ason-klubu, lze do 14. dubna zhlédnout 
jeho výstavu v pražské galerii Smeèky),   
je sice nekrologem Karla Vrchoveckého 
– Karla von Wetzky, ale zdùrazòuje jeho 
schopnost èerpat ze života i to, co se 
samo nenabízí, a mít odvahu jít dál.

Jiným žánrem své tvorby byl Karel 
Trinkewitz inspirací pro Jana Jelínka, 
který po èase pøedkládá svùj dodatek    
k pomocnému slovníèku cizích slov.    
Po tomto pomyslném oslím mùstku se 
vra�me k „lehké“ plží rubrice. Svým 
osobitým zpùsobem narušuje možnou 
ètenáøovu trudnomyslnost Jiøí Slíva – 
navzdory tomu, co rádio hlásí… Ke 
shodným motivùm nekoneèného hledá-
ní, oèekávání, poznávání, nadìje i mar-
nosti odkazuje v recenzi novely Kateøi-
ny Sachrové Vladimír Novotný. A také 
Antonín Lnìnièka s ilustrací ke Kafkovu 
Zámku.

Jedna událost se však dubnovým øád-
kùm vymyká: redakèní gratulace k še-
desátinám písnièkáøe, textaøe a básní-
ka Vladimíra Babnièe.
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POEZIE

EVA VÁLKOVÁ

 Portréty krajin
CESTY VE DVOU

Malá zrnka slov
K dunám èasu
A oázám historie
V kvádrech kamenù
Je zapsáno tolik

A já ètu a píšu
S tebou

VELHARTICE

Majestát císaøského rádce
Gotika k nìmu sepjala
Své ruce
V obloucích úžasného mostu
S rohy kozorožcù

I ty jsi mùj rádce
A dostaneš mùj hrad

KLADRUBY

Pøes deset století
Hvìzda Bohynì matky
Chránìna velebnými
Klenbami

I Ty
Jsi moje útoèištì

CHOTÌŠOV

Odpustek rytíøe
Klášter pána
Majetek životù
V ornamentech stìn

Kéž jsou tak trvalé
I stìny naší lásky

MASNÉ KRÁMY PLZEÒ

Ve støedovìkých zdech
Živí mìsto
Nejprve masem
Pak poznáním krásy

Ty živíš mou krev
Kyslíkem lásky

DOMAŽLICE 

Strážci hranic
Ti se neskloní
A hrdì ochrání
Všechna práva

I já se mohu opøít
A položit do tvých dlaní

PLZEÒSKÉ PIVO

Hoøké
Pøesto potìšení
Pro všechny chlapy svìta
Nebo ne?

Budeš mì mít radši než pivo?
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KATEDRÁLA SV. VÍTA

Na kostech èeských králù
Oblouky k nebi
Sepjaté ruce
K milosti modlitby
K milosti lásky

I my se upínáme

ZLATÁ ULIÈKA

Držíš mì za ruku
Ve zlatém stínu
Alchymie
Nejtajnìjší
Nejvyšší

Promìòuje mì
I tebe

KARLÙV MOST

Oblouky slávy
Vypoètené pøesnì
Královská cesta
Spojuje bøehy
Zámky lásky
Nad proudem

Zámek mého srdce držíš v ruce ty
A ty jsi mé srdce osvobodil

ÈESKÝ KRUMLOV

Klenot na Vltavì
V srdci øeky
Hrad zámek hrad
Konkurence králù
A krev lazebnice

Jen ty dokážeš utišit
Moje zdìšené srdce

HLUBOKÁ

Dort zámku
Kdysi hrdý hrad
Stín Záviše a kata
Na køídlech èápù
Volavka srdce
V kleci

Volavka mého srdce v kleci
A pak jsi pøišel

KRATOCHVÍLE

Lákání krásy
Hostina smyslù
A pøesto
A proto
Náhlý blesk
Láska posledního z pánù

Poslední i první
Nejrozkošnìjší láska

TØEBOÒ

Pod støíbrnými zrcadly
Hejna ryb
A koøeny dubù
Drží zem

I ty jsi mùj rybníkáø
Co z bažin vytvoøil krásu

LOUNY

Dívèí køivky sopek
Dívèí køivky chrámu
Se zdvíhají k nebi
Nad zeleným zlatem

I já sním
Že jsi moje vìž



4

PRÓZA

KARLA ERBOVÁ

Spinalonga
Ta loï, která se zdála v pøístavu Aghios Nikolaos na východním pobøeží 

Kréty být nejvìtší z kotvících lodí, èekala na nás. Nebe bylo modré, moøe 
bylo prùzraèné jako bazény okolních hotelù, okolní horstvo si stoupalo na 
špièky, stále výš, výš a ještì. Pobøeží  úchvatné, jak jinak. Rozeklané, 
mohutné, dùstojné. U jeho paty se obèas zabìlalo mìsteèko, hotely           
a penziony s barevnými sluneèníky, pohoda na vše strany, jaká jen na 
Krétì má tu správnou atmosféru: ještì nenastala úmorná vedra a svìt,    
ten šílející a iritující, je nìkde nedostižnì daleko... Ale my se neplavili       
do míst radovánek. Naopak. Naším cílem byla Spinalonga, ostrov malo-
mocných.

Bedekr øíká, že Spinalonga je poloostrov, mapy ukazují každá nìco 
jiného: jednou ostrov, podruhé poloostrov spojený s pevninou tenkou 
pupeèní šnùrou. Ostatnì, pluli jsme kolem. Je to úzká šíje, nevím, zda 
umìle nasypaná, spojující pevninu s místy, kde kdysi stávalo starovìké 
mìsto Olous. Zmizelo v moøi a ve vzpomínkách...

Ukázalo se, že všechno je vždycky ještì trochu jinak. Ten pomìrnì 
velký poloostrov má na samém konci malou úžinu, v ní ostrov – ostrùvek. 
Snad se jmenuje vlastním jménem N. Kalidona, jak jsem na jedné mapì 
vyspekulovala... Ale známý je pod jménem Spinalonga a každý zde ví,     
co tam chcete vidìt.

Zdálky to pøipomíná zelený rov, trochu sraženou pyramidu, obejdete       
a projdete jej za hodinu  klidné chùze. Malinké molo, u nìhož pøistávají 
lodì s výletníky, zbytky benátské pevnosti, trosky toho, co kdysi bývalo 
benátskými domy, kavárnou, nemocnicí, hotelem. Kostelík pro dvì vyznání, 
pomìrnì zachovalý, a malý høbitùvek.

Ten ostrùvek je tu zøejmì opravdu dávno, první zprávy o nìm  se však 
objevují až kolem roku 1200,  kdy se na nìm, na obranu pøed tureckým 
nebezpeèím, zaèínají opevòovat Benátèané. Staví pevnost, v níž žije 600 
vojákù, nìkolik linií hradeb stoupajících po úboèí kopce, na nich 35 dìl. 
Zhruba o 350 let pozdìji se zde objevují první budovy v benátském stylu      
s velikými okny, s oblouky, balkóny, zelení. Benátèané se snažili hezky       
a pohodlnì žít i na malém kousku svìta. Za jejich vlády se Krétì vedlo 
dobøe, obchody kvetly, zemì prospívala a bohatla.

Roku 1715 ostrov ovládli Turci. Z pevnosti se stala obyèejná vesnice, 
odrbaná  a nedbalá, poèet obyvatelstva stoupal na 2 500 duší, také domù 
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pøibývalo. Nebylo to dobré panování. Kréta propadla zkáze, zpustošení      
a chudobì. V krásných benátských domech byla zazdìna velká okna 
hledící radostnì do svìta, aby byla vystøídána malými, ètverhrannými.      
Jen to nejnutnìjší sporé osvìtlení místnosti. V roce 1897 se Kréta stává 
nezávislou. O tøi roky pozdìji se obyvatelstvo ostrova skládá z 2000 
muslimù. Mezi nimi žije prvních deset malomocných.

V letech 1917–1920, po první svìtové válce, došlo k  velkému stìho-
vání obyvatelstva. Turci museli Spinalongu opustit, ostrov pustne. Vláda     
se proto rozhodla jej použít jako izolaèního tábora pro malomocné, nebo�     
v té dobì – a ještì dlouho potom – se vìøilo, že lepra je velice nakažlivá. 

Benátská okna, za Turkù pøemìnìná ve strohé ètverce, se zazdila. 
Nemocní nechtìli vidìt svìt,  stejnì jako svìt netoužil vidìt jejich utrpení, 
jejich zohyzdìní, jejich èekání na smrt. Prameny o poètu malomocných, 
kteøí se zde nucenì ocitli, ponecháni ve svém živoøení na pospas jakés 
takés milosrdnosti, darùm pøíbuzných nebo bohatých, jimž ještì neuschlo 
srdce, nemocní bez øádného jídla, v rozpadávajících se obydlích, takøka    
ve tmì, bez vody – nebo� zde prší jednou za pùl roku, tyto prameny se 
rùzní. Uvádìjí, že zde celkem až do roku 1956, kdy byl izolaèní tábor 
zrušen, prožilo své poslední dny buï 1 044 nebo 1 935 lidí. Pochopitelnì 
postupnì – souèasnì zde žilo nanejvýš 132 nemocných.

I  tak to musel být život hrozný. Nemoc, zpùsobená špatnou hygienou, 
špatnou vodou a  nekvalitním jídlem, nemoc, rozkládající nervový  systém 
èlovìka, který se zaživa po èástech rozpadával, tato nemoc nebyla lé-   
èena. Naopak, nemocní byli uvrženi do podmínek mnohem horších než     
ze kterých pøicházeli.

Nejhorší to asi bylo s vodou. Z okapù domù svádìli obèasný déš� do 
studní vyhloubených v zemi. Voda po nìkolika týdnech byla vším možným 
jenom ne nápojem. Natož zdravotnì nezávadným.

Jediným spojením se svìtem, který se jich stranil, štítil a stydìl se       
za nì, byl pøevozník. Z pevniny vzdálené pouhých 300 metrù sem pøi-  
vážel každé ráno z nedaleké vesnice Plaka lékaøe, nìkdy i nìjaké to 
darované jídlo. Také léky nebyly. Lékaø mìl k disposici pouze omezené 
množství morfia, které používal v nejtìžších pøípadech pøi amputaci. 
Nemocní trpìli nesnesitenými bolestmi tìlesnými. O psychických se neza-
chovaly zmínky.

 A pøece i zde, na místì hrùzy a beznadìje, na místì, kde lidská 
lhostejnost nestydatì pøedvádìla svùj  krutý vztah k èlovìku, i zde se èas 
od èasu narodilo dvìma neš�astníkùm dítì. Bylo-li zdravé, následovalo 
další utrpení, dítì bylo násilím rodièùm odebráno a posláno na pevninu, 
aby se nenakazilo.
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Dnes zde, kolem rozpadajících se stìn, propadlých stropù a vyvráce-
ných dveøních rámù bláznivì kvetou rùžové oleandry a  muškáty, velké jako 
u nás trnkové keøe na mezích. Fíkovníky tu ve vánku od nádherného moøe 
natøásají svoji zeleò, pohledy do okolí jsou okouzlující.

V roce 1913 rozpoznali francouzští lékaøi pøíèiny nemoci, která byla 
postrachem staletí. Výzkum však byl neustále pøerušován válkami, na kte-
ré se peníze vždycky najdou, jak známo. Nemoci, která nebyla tìm 
zdravým a blahobytným na oèích, nekøièela, neohrožovala, nebyl také 
pøisuzován význam, který by její brzké odstranìní z lidských dìjin poklá- 
dal za naléhavé. Opuštìných míst na planetì, kam lze neš�astníky nási-   
lím vyvézt, se vždycky pár našlo... Na ostrovì pøibývalo obìtí a nikdo se   
ani nezachvìl.

Roku 1953 norský lékaø dr. Hansen koneènì vyvinul léky, které zaèaly  
být nemocným podávány – a konaly zázraky!  V roce 1956 již na ostrovì 
nebyl nikdo s potížemi. Lidé z ostrova odcházeli.

Vláda se rozhodla, že nìkteré budovy – pøedevším benátskou pevnost  
– alespoò èásteènì zrestauruje, aby sloužily jako memento lidské 
lhostejnosti. To zdùvodnìní je ponìkud problematické vzhledem k tomu,    
co se zde dìje dnes. Ostrùvek se stal turistickou atrakcí. Cestovní kan-
celáøe a lodní spoleènosti sem dennì dopravují desítky lodí se zvìdavý-  
mi turisty, kteøí si spíše potøebují odškrtnout jedno místo na mapì, které 
také navštívili. V jejich duších zùstává i nadále hlucho, prázdno, tma.          
A pùvabnou dovolenou na Krétì pøíjemnì okoøení to mírné mrazení             
v zádech.

Na malém høbitùvku, kam byli mrtví pochováváni za klinkání zvonu,     
na který se sami nemocní složili, je nìkolik kamenných desek, kryjících 
hroby, odsunuto. Nìkteøí turisté neodolají, aby si odtud neodvezli suvenýr   
– lidské kosti! Prý jsou to vìtšinou potomci tìch, kdož pøed padesáti lety 
zdobili své pøíbytky stínítky z lidské kùže.

Jako by v tom národì bylo cosi temného, zvrhlého, pøetrvávajícího       
ze svržených andìlù. Ne, nezmìnili jsme se. Jsme stále stejní: lhostejní, 
draví, necitliví, tupí.  Ani pohled tváøí v tváø lidskému utrpení s nìkterými     
z nás nezacloumá. Bylo mi stydno za lidské pokolení jak už dávno ne.

Za lodí zùstává v nádherné modøi bílá brázda. Rackové se vrhají na 
zbytky jídla, které jim házíme, ostrov pomalu barevnì splývá s pohoøím    
na pevninì. Zdálky už jenom tìm, s nimiž návštìva tohoto místa pohnu-   
la, pøipomíná skuteènì hrob. Støílny benátské pevnosti jak vyèítající lidské 
oèi --
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Nebezpeèná hodina

Tam kde je pod svícnem
jen ebenová tma
jsou bìsi na èekané
a maškary
a blázni jakbysmet

Závratná hodina
èas díkùvzdání

Ještì se tanèí
však pøipravený spár
pro chvíle zúètování
ve kterých
vždycky budeš sám

Mezi dlouhými stíny

Nehybné rybí oèi
ticho stínu
Èekání bez konce
do poslední žíznì

Pøesto
tam nìkde vzadu
na horizontu
položí se svìtlo
do záhybù šatu

zatím jen
dlouhý stín
chystá dravèí návnadu

Poledne

Žonglující chvìní
letargie medových tónù
línì ospalých

Nebe dokoøán
nìkde vzadu za nìhou
odkapávají vteøiny

Otevøeným oknem oblohy
jako blesk z èistého nebe
prolétne neklid

Spoutaný výkøik
nedopsané vìty

Dýchání spánku

Sedm nocí
procházíš mlèící zdí
bez nejmenšího šrámu

Jen zvíøe v tobì
nepøestává dýchat
potichu i nahlas
Obchází tmu
hladovì požírající sny

Zbývá
pozvat nepøítomné
na malý noèní raut

KAPKY DEŠTÌ

VLASTA ŠPINKOVÁ

Jak zvíøe v každém z nás
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„Saladin, král králù, vítìz vítìzù. Je však – jako všichni lidé - otrokem 
smrti.“ To bylo vyšito zlatými písmeny na èerné vlajce nad stanem egypt-
ského kalifa Saladina, když dobyl Jeruzalém. Tak to líèí ve svém románu 
Bùh tomu chce Karl von Wetzky.

Spisovatel Karl von Wetzky, rodák z Opavy (1935), syn èeské matky        
a východopruského šlechtice, který padl koncem druhé svìtové války, je 
èeskému ètenáøi dobøe znám. V roce 1945 ušel s èeskou matkou vysídlení 
a vyrostl v Kromìøíži, kde maturoval na gymnáziu.

V té dobì už se jmenoval Vrchovecký, ale pøesto nebyl pro svùj feudál-
ní pùvod pøipuštìn ke studiu na vysoké škole. Na rozdíl od Bohumila 
Hrabala nebyl rád železnièáøem. Brzo byl povolán k vojsku, kde sice ne-  
byl dùstojníkem jako jeho šlechtický otec, ale pøesto byl aspoò „èerným 
baronem“ jako horník na dole Barbora v Karviné.

Kdysi jsem ho velmi potìšil, když jsem pro jeho exlibris vmontoval jeho 
tváø do figury pruského husara. Jen mi vytkl, že jeho pøedci sloužili u ky-
rysníkù. Karel byl totiž nesmírnì peèlivý rešeršer. Všechno v jeho tex-   
tech muselo do puntíku souhlasit. Byl rozený novináø a spisovatel na 
hranici vìdy a osvìty. Že je básník a nadaný fabulátor, jsme si uvìdomili    
až pozdìji.

Karel Vrchovecký vystudoval na Karlovì univerzitì historii a èeštinu      
a vìnoval se žurnalistice. Psal do regionálních novin a brzo pøešel do 
metropole jako redaktor vojenského televizního studia.

Tak jsem ho poznal v bouølivých èasech pražského pøedjaøí a krátkého 
jara demokracie. Potom jsme byli všichni z médií vyhozeni a mnozí naši 
pøátelé odešli do exilu do Nìmecka. Také náš spoleèný pøítel Gabriel Laub.

Karel se stal vedoucím kina. Ale psal dál populárnì vìdecké knihy         
o dìjinách války, zbraní nebo vzduchoplavby jako zkušený historik. Jeho 
nejèastìji pøedkládaným rukopisem však byla žádost o vystìhování.         
Tu pøedložil úøadùm pìtatøicetkrát.

Teprve v roce 1978 mìl jeho rukopis úspìch. Smìl se vystìhovat do 
Nìmecké spolkové republiky. Tam se mohl vrátit ke svému rodnému jmé- 
nu a publikoval jako Karl von Wetzky. Psal vìdecko-fantastické povídky     
a vydal pìt knih anekdot. Jeho vášní byly anekdoty židovské. V tom si ro-
zumìl s Gabrielem Laubem. A snad i proto byl tak oblíbeným úèastníkem 
zasedání exilového PEN klubu. Nevynechal jedinou pøíležitost, aby pøeru-
šil øeèníka slovní høíèkou èi anekdotou. A ještì více si získal kolegy po 
zasedáních u dobrého moku, když zpíval s „Gríšou“ Laubem èeské, polské, 

PODOBY PANA K.T.

Karl von Wetzky - èerný baron z Opavy

KAREL TRINKEWITZ
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moravské i ruské písnì. Neménì si ti dva bonviváni souznìli pøi líèení 
svých milostných klání. A pøi vyprávìní židovských anekdot.

Tato znalost židovské tradice a láska k jejím outsiderùm jsou nejsilnìjší 
stránkou Karlova románu Gojele aneb Židovské pøíbìhy køes�anského klu-
ka. Líèí v nìm setkání nìmeckého chlapce z Hluèínska s chasidy, židov-
skými vystìhovalci v chaotických èasech pováleèné Evropy a sleduje své 
hrdiny až do souèasného Nìmecka a USA tak, že ètenáø si je mùže v mysli 
promítnout jako barvitý film. To byl také dùvod, proè byl Karl von Wetzky 
vyzván, aby ze svého románu udìlal filmový scénáø. Ten byl pojat jako 
satira na souèasný mediální byznys a je ironií osudu, že i Wetzky byl 
podveden a pøipraven o plod své práce.

Nedal se ovšem znechutit. Chystal další velký román. Protože jeho 
hlavní zamìstnavatel, nìmecký rozhlas, zrušil vysílání pro èeské 
posluchaèe a Karel dosáhl penzijního vìku, rozhodl se zaèít novou etapu 
svého života roèním stipendiem v USA, aby zdokonalil svou angliètinu. 
Jako zavilý puntíèkáø chtìl prozkoumat každý kout jejího slovního 
bohatství. My, jeho pøátelé, jsme museli pøihlížet, jak se na malé obrazov-
ce jeho „jazykového komputeru“ rozsvìcují stále nová slùvka, aby sytila 
jeho zvìdavost. To mu ale nestaèilo. Chtìl pøímo v americkém prostøedí 
rozmlouvat s lidmi na ulici, ponoøit se zcela do onoho „tavicího kotlíku“ 
amerického jazykového folkloru. Chtìl se svou Amerikou mluvit.

Vzpomínám si, jak jsem mu chtìl pomoci k lacinému pobytu v USA. 
Karel tam totiž musel žít z malé nìmecké penze. Znám v Hamiltonu 
univerzitu Colgate, kde mají jakýsi klášter – azyl pro lidi, kteøí chtìjí na     
èas žít v ústraní a pracovat na svém vzdìlání nebo knihách – za jeden 
dolar dennì. Nesmìjí ale prozradit, kdo jsou, a nesmìjí s nikým mluvit.      
To Karla zdìsilo. „Nevydržel bych to ani den,“ øekl mi.

A tak odjel do Filadelfie a lacino tam bydlel v domku lidí, kteøí museli na 
èas do zahranièí. Psal tam svùj velký román, z nìhož mi èetl úryvky. Tìšil 
jsem se na nìj.

Už ho ale nebudu èíst. Karl von Weztky zemøel ve filadelfské nemocnici 
6. bøezna 2001 na selhání srdce.

Èeský ètenáø ho pod jeho pravým jménem mohl v poslední dobì èíst     
v knize Bùh tomu chce. Kéž tato slova byla jeho srdci útìchou.

Je mým zvykem napsat v takové chvíli smutku pro pøítele haiku. Èiním 
tak i teï:

         Smrt nás požírá

                    všecky

         Šel teï do šíra

         Karl von Wetzky
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nevìøte tisku

Rádio hlásí:
Nevìøte tisku,
mlží a lže,
baží po zisku.
Vìøte dìdovi,
ten to ví
vždycky všechno nejlíp,

o šneku a jitrnici

Rádio hlásí:
Jitrnici
miloval s vášní
jeden šnek.

Za mìsíc
v porodnici
narodil se jim
zvláštní
potomek.

JIØÍ SLÍVA

Rádio hlásí

PLŽ SMAJLÍK

lidoopi

Rádio hlásí
z horkých tropù:
Vzniká tam hnutí lidoopù.
Napùl lidé, napùl opi
už se brzy moci chopí.
Chtìjí po nás chápat správnì
opy i lidi – rovnoprávnì.

Rádio hlásí z horkých tropù:
Hnutí za práva lidoopù
prozatím se šíøí tiše,
ale brzy bude slyšet!

Ilustrace Jiøí Slíva
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jedna paní s dcerkou

Rádio hlásí: Jedna paní
mìla dcerku na vdávání.
Myslela si, že ta dcera
si jednou vezme režiséra
nebo nìjakého vìdce.
To však její dcera nechce.

Tìžko chudák matka pochopí,

od žiraf

Rádio hlásí od žiraf,
že bývaly slušné,
vždy kývaly na pozdrav,
nyní ale už ne!

Nìkdo se prý jedné smál,
že má krk jak rouru z kamen,
se zlou se však potázal,

o stoleté tetì

Rádio hlásí ze svìta,
že jedna teta stoletá
se chtìla zaèít uèit kreslit.
Øíkala si ale, jestli
jí to ještì stojí za to.
Ozvali se brzy nato 
všichni pøíbuzní té tety:
Tìšíme se na portréty!

o trpaslících

Rádio hlásí:
Trpaslíkùm
zelenina svìdèí.
Jak potvrdil
jeden výzkum,
jsou až tøikrát vìtší
a dvakrát tolik zdraví,

nìkolik tajù

Rádio hlásí
nìkolik tajù,
jak ptáci létají
do teplých krajù.

Levnì – tak za stovku
najmou si cestovku,
dopraví je tam, kde bydlí,

tøi body

Rádio hlásí: Za prvé:
Nehádejte se do krve!
Vynechte zbyteèné boje,
a myslete si chvíli svoje.

Rádio hlásí druhý bod:
nehoòte se jak o závod!
Setrvejte chvíli doma
a pøeètìte si tøeba román.

Rádio hlásí do tøetice:
Dokud hoøí vaše svíce,
užívejte všechno krásné,

jak se jezdí na ostrovy

Rádio hlásí pro ty, co ví,
jak se jezdí na ostrovy:

Na Svatého Robinsona
mìl Robinson svátek.
Co mu koupil Pátek?
Koupil zájezd na ostrov,
kde se chodí na ostro,
kde se chodí na ostro,
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ

ANTONÍN LNÌNIÈKA

Franz Kafka: Zámek

JSEM

ZEMÌMÌØIÈ K.

A JDU 

NA ZÁMEK
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Nìkdy se mi stane, že po ní zatoužím uprostøed dne. To vìtšinou, když 
se vláèím od vlaku s taškami plnými nákupu. Vím, že v sámošce pøiho-  
dím další. Ten už se mi do nich nejspíš nevejde, a tak jej budu cpát      
rùznì po kapsách, máslo do kabelky – jen aby se tam nerozmaèkalo          
– a zbytek do podpaží.

Tak si to kráèím – ano kráèím. Co je komu do toho, že sotva lezu, brní      
mi ruka, jsem zpocená, protože jsem se zase zbyteènì nabalila, a trne      
mi kotník, který jsem si ráno v bìhu na vlak zvrkla. Pøece nemùžu na      
sebe dát ceduli a tam to všechno vypsat s upozornìním, že tedy dnes       
a� mì neberou, radši jako bych nebyla. Ale zítra že zas budu koèka.

No tak kráèím. Kráèím. Ale v duchu se opájím myšlenkami na NI.     
Mou krásnou, milou, hebkou, laskavou, teplou, prostornou postel. Asi je      
v èlovìku zakotvena z dob jeho embryonální éry ta asociace klidu a bez-
peèí ve vazbì s polohou ležmo, jsa stoèen v klubíèko ne nepodobné   
plodu v matèinì lunì.

Tak na ni myslím, když je mi nejhùø. Po chvilce klidu pak doma mizí       
ta vidina pod hromadou nádobí, prádla, èi pìtek a rozbitých kolen.

Když se jí pak skuteènì položím v náruè jsouc otupìna a uondána, ona    
ji nade mnou pevnì a konejšivì zavøe a døíve, než mohu jen pomyslit – 
koneènì, mé vìdomí odplouvá teplým, mìkkým a temným koridorem    
snù. Snù jen tušených, cítìných, laskavých. Sny s dìjem, s dramatickou 
zápletkou a ponejvíce úplnì nemožným vyvrcholením, tìmi mì oblažuje 
ráno ve chvíli, kdy zaèíná zvonit budík, a zpravidla k mé velké úlevì kon-   
èí právì tím lehkým ale dobøe míøeným pohlavkem, který mu uštìdøím. 
Nìkdy se ještì i pak vrátí ty potvory, které mì pronásledovaly. Ale to už       
se nedám. Vstávat musíš stejnì, tak si ušetøi ten laciný horror.

Èasem zaèínám mít pocit, že mé pøedstavy o vrcholných kvalitách  
postýlky jsou znaènì pøikrášleny. Co to je – padnout, a sotva se dvakrát 
otoèím, zase vyskoèit. A tak si peèlivì zrežíruji den D – nedìli – den, kdy 
jsem pøedchozí veèer nenápadnì rozdìlila své ranní povinnosti mezi 
ostatní èleny rodiny a kdy ráno je pro mì svátkem spacím. Tak si to 
alespoò plánuji.

A tehdy mì má milá, vytoužená, laskavá, høejivá postýlka zrazuje.  
Vstrèí mi roh polštáøe pod záda. Pod hlavou mi udìlá tvrdou kouli. Tlaèí    
do boku. Deku z nohou stáhne do rohu a tvrdošíjnì odmítá ji vrátit. Jejími 
zlomyslnostmi vypuzena plížím se spícím ránem a chápu se té nejod-
pornìjší práce, aby bylo všem jasno, proè dnes nemohu dìlat takové 
malichernosti jako snídani a podobnì.

VÌRA ŠTÌTKOVÁ

Má milovaná – nevdìèná

O VŠEM MOŽNÉM
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POMOCNÝ SLOVNÍÈEK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

...ještì trocha TrinkeWÍCE

aktivizace zaujaté okukování nahotin

Al kájda bìduje za chùze

anorektièka chrabré dosažení tyèkovitosti

arrabbiata surovcova zahrádka

Artuš koneènì umìní

automat smrtelná dopravní nehoda ve vlastním vozu

bilirubin drahokam-albín

Billa už není

black základní jednotka blekotu

blejzr nezdaøený prototyp laseru

Bolívar reflexní odezva opaøení

Bolívie zvukové zvýraznìní bolestivosti

bonsai udávají

boss neobutý na rozpálené plechové støeše

centurion moèový kámen brontosaura

certifikace ïábelsky skvìlý sex

citrus otázka po pùvodci exkrementu

climax nadrozmìrné atributy chobotnatcù

Ceauºesku pozdravení Èesku

dalmatinec prasátko pøi rodinném tenisovém singlu

De Gaulle útoèník v samostatném úniku na branku

demisect donos šumivého vína

devotní vzdaluje se jí

dezertifikace zákusek odmìnìný souloží

dezertifikace porcování cukráøských výrobkù

dialýza Zeus na záletech

diskurs školení v teorii hodu diskem

Duplo býti obdaøen erekcí

elita poznatek korektora

faksimile pøíjemné vrznutí

(Dodatek Slovníku cizích slov II)
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faktury výpravy za erotikou

Gascognec vyústìní plynovodu

hoax oznaèení pùvodce houknutí

humor úlek nad nákazou

hypertonik bezkonkurenèní nápoj s chininovou pøíchutí

Chemik francouzská transkripce jména Horymírova oøe

chilli neboli

iPOD rovnìž vespod

kakabus odmítaè MHD

kamera otázka po smyslu souèasné civilizace

Kominterna optimální kouøovody

kondominium malá zruènost v navlékání prezervativu

kulturologie adorace vìdy o moèovém ústrojí

Kursk znaèka slovenské drùbeže

Kurdistan vykázání drùbeže do plátìného kurníku

kustod èásteènì po smrti

lampièka genitálie lamích samic

loading žebrota

luxusní vysavaè pro koželužny

mazda ujištìní o zajištìní snížení tøení

megafon nejšlechetnìjší z ušlechtilých šlechticù

mentholka postižená psychickými problémy

ml vítané obdržení tisícikoruny

müsli dùrazné doporuèení používat mozek

nanosekundy nadmìrné nosní dírky

neon jiný

noblesse oblige vznešené oblíznutí

obscura majstrštyk orientální gastronomie

Odol povzdech nad krásou horského údolí

oligosacharid  Babišovo charisma

Omnic Tocas záruka pøipravenosti k tokání

on line jemnì šíøí vùni

opus severoamerická opice

Oral - B ohodnocení kvality orby

Oral - B ohodnocení kvality felace

Pacifik amputace ruèièek

Pacifik manuální poskytnutí orgasmu

paradise ráda se šòoøí
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paralen dekonstrukce lnìné tkaniny

paranormální úplnì obyèejnì zapaøené

Perseus výzva Spojeným státùm k vojenskému zásahu

polotovar èásteèný výrobek

popkorn støední proud za normalizace

profét                             pøíznivec rekreaèního užívání návykových látek

protekèní po prùtoku vyènívat

ping - pong výmìna pohlavkù

plejboj zahradnický uèeò

potence následuje tlustì

protektorát oblíbená substituce penìz koøalkou

Prednison slyšena døíve než vidìna

Prestance v pozici „tìlo na tìlo“

queer støelná zbraò

recyklovat vysílat morseovkou

sekret dvojí dùsledek úderu do oblièeje

serenada zácpa

Sirius americké sýry

substance gigolo obstarožních tancechtivých dam

sujet být pohlavnì zneužíván

superb rodové znamení pánù z Mrchova

sushi zbavuje vlhkosti

synapse výpadek pamìti rodièe pøi venèení psa

syžet být úplnì poslední na/v øadì

taktika když nevyká

Tesla mávla sekerou

tonzura hlas vìrchušky z bývalé Ústøední rady odborù

tortura zoufalé dobývání soupeøovy branky

traktorista terorista vraždící pomocí kamionu

transkripty mobilní hrobky

TRIKOLORA papoušek v/na trièku

tzatziky          bradavky, òadra, struky, dudlíky...

UBER pokyn ke snížení množství

viskozní obdaøena povislými òadry

watching       inženýrský dohled



17

STANISLAV BUKOVSKÝ

O tom, co teï a co pak

POSTPRAVDY

Život je hra, jejíž pravidla jenom tušíme, a o co se hraje, nevíme. Pøitom 
bychom chtìli za živa nìèeho dosáhnout a i po smrti po sobì nìco za-
nechat. V ideálním pøípadì památku kovu trvalejší. Zase ale ne za kaž-  
dou cenu. Kníže Václav se stal svatým, když ho pøedtím v rozpuku sil 
zabili. Jana Husa máme v úctì, vzpomínáme na nìho hlavnì však proto, 
že jej upálili. Mnozí dostávají vysoká státní vyznamenání in memoriam. 
Takže si tu poctu, než zemøou, vùbec neužijí. Užijí si ji alespoò pak, když   
už nejsou? Mají ti, co již nežijí, vùbec zájem o to, èím žijí živí? Nebo           
o nièem nic neví, protože nežijí a nìco ví jen živí.

Lidé vìtšinou chtìjí upravit pro své potomky život tak, aby jim byl 
procházkou rùžovým sadem. Když pak zemøou (pokud pøipustíme, že     

Ilustrace Stanislav Bukovský
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tam nìkde, až nebudou, pøeci jen nìjak budou), potomkùm štìstí nadále 
pøát budou, èi nebudou moci anebo ani chtít jim nìco pøát? Ti, jež vychova-
li, na nì v mnoha pøípadech zrovna moc vzpomínat nebudou. Zvláštì když 
pro své potomky zanechají nìjaký majetek, který se pak pro nì stane, 
stejnì jak pro ony starovìké bohynì, jablkem sváru, a mnohdy i nenávisti. 
A to nejen mezi nimi, potomky a dìdici samotnými, ale i vùèi pøedkùm, ne-
š�astným dobrodincùm, kteøí vždy, než jim, dávají lepší èást dìdictví tìm 
druhým. Není-li majetek to pravé, oè se hraje, tak co jiného? Sláva snad? 
Lze slávu udržet do konce života a chovat nadìji, že neskonèí, ani když 
život skonèí? Kdo vyniká, vzbuzuje závist a dokonce i nenávist. Jako se 
pøeje tìm, kdo kozu mají, aby jim chcípla, tak se pøeje slavným, aby byli 
zostuzeni. Pomluva je k tomu tím nejspolehlivìjším prostøedkem. Také      
se dá na slavného nìco políèit, narafièit nìjakou èertovinu, tøeba ženu, 
nejlépe hezkou. Ani vynikající jedinci nejsou vùèi všem svodùm imunní. 
Však to známe, bylo tomu tak, je a bude. Nejen pýcha pøedchází pád.     
Na každého výteèníka lze nastražit past, jež pøedchází pád. Všechna   
sláva pak není víc než polní tráva.

Když ne majetek a sláva, tak co? Sokolové mívali zásadu: Ni zisk, ni 
slávu! Je správné moudrost (co je moudrost, to, že moudøejší ustoupí?) 
považovat za vìtší hodnotu než majetek a proslulost? Nejvìtší lásku           
k moudrosti mají filosofové. Moudrosti na rozdávání mìl Sokrates. Dali mu 
vypít èíši bolehlavu. A stal se slavným. Franz Kafka kázal spálit, co napsal. 
Nemohl za to, že to nespálili. A tak se slavným stal taky. Nejvìtší slávou  
pro básníka je nebýt slavným, napsal èínský mudrc. A stal se slavným.    
Ale marnost nad marnost, øekl Kazatel. Všechno vyzkoušel, slavným 
králem byl, ze všech nejmoudøejším se stal, majetkem oplýval a došel        
k poznání, že všechno je marnost a nic než marnost.

Josef II. hlásal: Ctností a pøíkladem. Nestaèil-li pøíklad, pøišel dekret. 
Soše Josefa II. v jednìch nejmenovaných (Františkových) lázních ulomili 
ruku, dodnes mu chybí. Mohou závidìt závistivci ctnostným jejich ctnost? 
Mohou ji závidìt i ctnostným mrtvým? Mohou se snažit jejich povìst po-
špinit, i když už ti mrtví jim nepøekážejí a v cestì nestojí? Navzdory tomu, 
že se má mluvit o mrtvých jen dobøe? Nakonec v Apokalypse sv. Jana se 
píše, že živí budou závidìt mrtvým. Tak proè by jim nemohli závidìt už  
teï? Zajímalo by mne, zda za pøedpokladu, že mrtví nejsou docela mrtví,  
si i oni mezi sebou závidí. Je ale vùbec ctnost hodna závisti, stejnì jako    
je jí hoden majetek a sláva? Vždy� ctnost je øehole. Asi není co závidìt.     

Pokud èlovìk žije, chtìl by být zdravý. Bude-li zdraví, i høích bude, praví 
ukrajinské pøísloví. Ti, co nejsou živí, nemohou být asi nezdraví. Jestlipak 
taky høeší, když jsou dle všeho zdraví? To nevíme, ale zde na zemi, zdá se, 



19

je zdraví ze všeho nejdùležitìjší. Ale chtìli bychom být zdraví až do nej-
delší smrti? To by se nám asi nelíbilo umírat zdraví. Bylo by to stejnì 
trapné, jako umírat mladí. Asi bychom mìli být bìhem života zdraví pøi-
mìøenì vìku a umøít bychom mìli nezdraví, aby nám to nebylo líto a aby-
chom se mohli tìšit, že tam, je-li nìkde nìjaké tam, bude líp.

Nemìla by být také opomenuta láska a pøátelství. A rodina, protože je 
základem státu. Rozvod je tudíž aktem protistátním. Protože ale nic netrvá 
vìènì, ani láska k jedné sleènì, lze pro rozchod, potažmo rozvod, mít 
pochopení, pøiznat rozvádìjícím se protistátním spiklencùm polehèující 
okolnost. Pro pøátelství platí: Dobrou radu dá ti každý pøítel, ale málokterý 
dá ti mouky pytel. Nìkteøí vojevùdci jsou natolik skeptiètí, že vzývají Boha, 
aby je ochránil pøed pøáteli, s nepøáteli si prý poradí sami. Ale Ježíš staví 
lásku i nad víru a nadìji. Nejlepší je pak láska až za hrob. 

V šedé tmì stál. S pøimhouøenýma oèima hledìl nahoru, sám na chod-
níku. Ztracen a zmaten. Alb pøišel o veškerou energii pøi svém druhém 
porodu. Chtìl si zalézt zpátky, zachumlat se v pohodlné nicotì a navždy 
tam zùstat, neexistovat. Nebýt.

„Ááááá...!“ Sílí køik padajícího tìlesa. Než staèil Alb otevøít oèi, tak se mu 
zakousla do tváøe ženská hlava, svištìla mlhou neuvìøitelnou rychlostí. 
Dopadla a nakøápla se o dlažební kostky.

„Co?“ Diví se vylekaný Alb, držící se za kousanec na tváøi. Prásk. 
Zbývající tìlo spadlého andìla se rozplácne o chodník. Zlomí se vejpùl        
o obrubník. Tìlesné tekutiny se dopadem rozprsknou po okolí. Pár kapek 
dopadne na chu�ové buòky nepøipraveného Albova jazyka. Vnitønosti roz-
házeny jak hrací kostky. Kosti rozdrceny. V momentì se vytvoøila hnì-
dorudá lázeò okolo èástí rozdrceného tìla.

„Pardon.“ Povìdìla ústa opuštìné hlavy na chodníku. Levé oèko             
v odstínech nepoddajných vln oceánu jí vytékalo mezi spáry špinavých 
dlaždic.

„Nevìdìla jsem, že tady stojíte,“ pokraèovala.

DAVID ÈERNÝ

Obrubníková romance

MLADÝ ZÁPAD
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„Nechcete pomoct?“ èvachtá si Alb po kotníky v tmavé kaluži.

„To by bylo od vás milé. Tak mì tedy posbíráte? A prosím rychle, než 
mì najde takhle P.E.S.“

„Pes?“

„Poulièní eskort sebevrahù.“

„Jasný.“

„No tak...“

„Jo jo, jdu na to.“ Alb zaèal poskakovat mezi povalujícími se orgány. 
Jako hravé dítì poskakující v loužích po teplém letním dešti. Nashromáž- 
dil témeø všechny chybející konèetiny. Dal je na hromádku. Poté zaèal 
sbírat vnitønosti. Ještì více otevøel ránu v trupu, aby je mìl kam dávat.

„Dobrý takhle?“

„Doprdele! Chlupatý.“

„Chlupatý?“

„No, Psi pøece!“ V zamlžené dáli zaèaly problikávat halogeny. Tøi èlenové 
Eskortu mìli co dìlat, aby dostateènì nabili svítidla na svých plechových 
pøilbách. Køeèovitì toèili pákou, která byla pøipojená na pøenosné baterie. 
Èepel svìtelné linie zesilovala.

„Dìlejte nìco!“ s panikou v hlase rozkazovala nakøupnutá hlava. Alb 
sundal svùj jediný šat. Do deky vystresovanì zabalil rozpláclý trup s pøe-
házenými vnitønostmi a dodal hromádku s konèetinami. Oslepující svìtlo-
mety se nenávratnì pøibližovaly.

„Rychle, rychle,“ pobízela hlava. Alb hodil deku s obsahem na rameno, 
popadl hlavu a zakryl si s ní své slabiny. Hekticky se rozbìhl. Tøi ozaøující 
paprsky za ním.

„Co teï?“ udýchanì vypustil. „Kam mám bìžet?“

„Hned vám to øeknu, jen mì, prosim vás, otoète na druhou stranu!“ 
povídala tam dole.

„Pardon.“ Otoèil ji. „Tak co?“ 

Paprsky ho šlehaly na holá záda.

„Musim se zorientovat!“

„No?“

„Teï doleva!“

Alb zaboèil do ulièky. „A teï?“

„Eh, chvilku rovnì!“

„Tak jo.“ Lapal po dechu. Psi je zbìsile pronásledovali.

„Vpravo, vpravo!“ navigovala hlava v rozkroku. Tekutina prosakovala 
dekou.
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„Jo! Tady. Už jsme skoro tam. Tamten nažloutlej vchod!“

„A co Psi?“

„Tam je setøesem!“

Alb vbìhnul do malého nádvoøí za nažloutlou cihlovou bránou. Na 
každé stranì identické dveøe.

„Schovej se tady za tu stìnu.“

„Dobøe.“ Zalezl. Psi pøibìhli na nádvoøí. Jejich svìtla na pøilbách záøila, 
proletávala okolo dvìøí.

„Tak jaký?“ øekne jeden z nich.

„Já nevím, bolí mì nohy,“ odpoví druhý.

„A mì ruka.“ Tøetí pøestane toèit pákou.

„Tak tøeba tyhle,“ vybral první náhodnì. Alb s hlavou a tìlem netrpìlivì 
pøikrèený za zdí èekal, než všichni vstoupí. Psi opravdu zmizeli v nezná-
mém prùchodu.

„Dobrý?“ zeptala se hlava.

„Asi jo.“ Sedl si vyèerpáním na chladnou zem. Hlavu položil vedle sebe. 
Podepøel ji cihlou na zátylku aby nespadla.

„Dìkuju.“

Alb rozdýchával celý zážitek. Promítal si ho v hlavì dokola a dokola. 
Snažil se ho zpracovat, rozklièovat. Hlavì srostlo zranìné oko. Pøestala 
krvácet.

„Ani jsme se v tom zmatku nepøedstavili,“ povídá.

„No jo, jsem Alb Proslov.“

„Denny. Denny Malery.“

Alb opatrnì vyndá ze zavázané deky její pravou ruku a øekne: „Tìší 
mì.“ Potøese si s ní.

Øíká se, že teprve druhá kniha ukáže nebo potvrdí, jak si autor (nebo 
pochopitelnì autorka) v literatuøe stojí a také, za co stojí. Neplatí to jistìže 
pokaždé, vždy� tolik prvních, druhých èi tøetích rukopisných èi poèítaèo-
pisných knížek zùstalo nevydáno nebo se na nì dá hledìt jako na více-
ménì nedostupné tituly. Tak èi onak, pro zaèátek se sluší a patøí konsta-

(NE)KRITICKY

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Vzpomínka je vlk na útìku
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tovat, že plzeòská rodaèka Kateøina Sachrová debutovala v roce 2009 
autobiografickou èi poloautobiografickou novelou Keltská sinusoida a šest 
let nato vydala i básnickou prvotinu Šlépìje slov. Posléze se ještì jako 
prozaièka podílela též na publikaci Literární kontakty. Seèteno a zváženo 
však uplynulo celých dvanáct let, než pøišla se svou další, v poøadí tedy 
druhou prozaickou knížkou Èekám tì v Bangkoku (Miloslav Krist – 
ARTKRIST, Plzeò 2021). Na zadním pøebalu publikace se v kratièké ano-
taci doèteme, že je to pøíbìh o cestì. Prý o cestì do neznáma, o cestì      
do vlastního nitra a o cestì, jež spojuje minulost, pøítomnost a budouc- 
nost. Jako koneckoncù skoro všechny cesty, zvláštì ty, které vedou tam       
a zase zpátky.

Souèasné recenzentství se vyznaèuje nemilým neduhem, jímž je pøe-
vyprávìní a pøevypravování dìje i nedìje. Abychom se toho vystøíhali, 
neprozraïme o autorèinì „Bangkoku“ z tohoto hlediska témìø nic nebo    
jen to nejnezbytnìjší. Vždy� se zvídavý ètenáø mùže do prózy sám pono- 
øit, sám prožívat všechny nuance pøedkládaného vyprávìní, nemìjme  
proto zapotøebí mu prozrazovat víc, než je záhodno. Staèí pøipomenout, co 
vyplývá už z názvu knížky a co se ostatnì praví i ve zmínìné anotaci:        
že se tu postupnì octneme nejenom v Thajsku, ale i v Laosu èili v kon-
èinách jihovýchodní Asie. Pøièemž jde o svým zpùsobem neotøele pojaté 
téma: vždy� Thajsko bývá ztotožòováno vesmìs jen se sexuální turisti-   
kou a Laos zpravidla figuruje jen v geopolitických, pøevážnì váleènických 
informacích. Nic z toho vypravìèku a hrdinku dané prózy v Bangkoku ni 
jinde neèeká.

Na první èi druhý pohled mùže autorèina dramaticky exponovaná pró- 
za nepochybnì pùsobit nebo vyznívat jako novodobý cestovní deník sui 
generis, nejspíše je však pravý opak pravdou a doporuèit mùžeme nìjaký 
jiný, nekonvenèní ètenáøský pohled. Ano, je tu urèitá pøemíra cestovních 
zážitkù a prožitkù, jenže vyprávìní o výpravì do Bangkoku a nejen do 
Bangkoku má i v této cestopisné poloze patøiènou gradaci a nabízí i vdìèné 
(aè leckdy neradostné) momentky svébytného dobrodružství, jenže to vše 
je víceménì vedlejší, by� se z toho navenek skládá dominantní vnìjšková 
rovina knížky. Smyslem vypravìèèina vylíèení cestovních pøíhod èi náhod 
však nejsou tyto pøíhody a náhody vzaté o sobì, nýbrž skuteènost, že jako 
celek i coby jednotlivé situace pøedstavují cílenì zvolenou „cestu do 
vlastního nitra“. 

O co tady jde v první i v poslední øadì, to se stává vyšším smyslem 
prozaièèina vyprávìní, u nìhož si nemusíme klást mechanickou otázku, 
zda je to dílo autobiografické nebo do jaké míry mùže být autobiografické. 
Nesrovnatelnì víc pøece záleží na tom, nakolik pøesvìdèivì z tìchto díl-
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èích cestovních výjevù a subjektivních psychických situací vyvstává ono 
všudypøítomné, a� již pøímo nebo nepøímo pojmenováváné zpytování 
vlastního nitra, zkoumavé reflektování palèivì prožívaného vèerejška          
a neménì trýznivì, by� nadìjeplnìji pøijímaného zítøka èi obrysovì naèrt-
nutého pozítøka. Není divu, že se ani protagonistèino nemálo dramatické 
putování nikterak neuzavírá v daném koutì Asie: i nadále pøece cesta 
pokraèuje, cesta nekonèí, zejména však, øeèeno lapidárnì s Martinem 
Heideggerem, cesta vede.

Vypravìèèina cesta nás posléze mùže dovést i k pøedestøení a za-
chycení urèité životní filosofie, která se nìkdy zdá symptomatická pro 
autorèiny generaèní vrstevníky, pravdìpodobnì však nejenom pro nì.  
Stálo by totiž za to analyticky porovnat prózu Kateøiny Sachrové s dru-   
hou prozaickou knížkou molekulárního genetika Josefa Pánka, vydanou 
pøed pìti lety pod názvem, který víc pøipomíná podtitul než titul, totiž: Láska 
v dobì globálních klimatických zmìn (Argo). Staèí odkázat na základ-       
ní moment, že autorùv nepokrytì a nezastøenì autobiografický hrdina èi 
vypravìè v rámci svých sebezpytavých monologù zèásti pragmaticky     
øeší, zèásti vìdoucnì reflektuje nejen vlastní akutnì existenèní, ale i ny-
nìjší existenciálnì lidskou a spoleèenskou situaci. Nikoli náhodou o to víc 
Pánek vypráví o svém životním stanovisku s utkvìlým pocitem všeob-
jímající vykoøenìnosti a nehostinnosti. Láska je nyní opravdu „jiná“, všude 
nastává v nelaskavé dobì globálních zmìn, a ty se týkají staršího i mlad-
šího pokolení. A� se to v Pánkovì pøípadì dìje v Austrálii, na Islandu nebo      
v Indii.

Vra�me se však k próze Èekám tì v Bangkoku a uvažujme nad va-
riantou, že autorèino vyprávìní více èi ménì ztìlesòuje beletristickou vzpo-
mínku, neodbytnou, dramaticky komponovanou vzpomínku, která postup-
nì z konkrétního èasoprostoru nabývá platnosti nadèasové metafory           
o èlovìèím èekání, hledání a zejména nenalézání. Zároveò je to vzpomínka 
nemálo escapistická: vždy� v ní hrdinka nepøestajnì pøed nìèím a nìkým 
utíká a dotvrzuje tak slova klasikova, že vzpomínka je vlk na útìku. Prchá 
pøed svou neuspokojivou minulostí (rozumìj i pøed budoucností), pøed 
postavami, s nimiž se na cestì k sobì setkala, pøed jednou zemí pøi    
útìku do druhé, pøedevším a zejména však tu kráèí o její sebezáchovný 
útìk pøed sebou. Rozuzlení se tudíž mùže jevit až ponìkud happyen-  
dové: vypravìèka si nakonec po všech útìcích všehovšudy „potøebuje 
srovnat v hlavì, co bude dál“. Pøes všechny dìjové a situaèní zvraty nech� 
závìreèný kritický verdikt zní pøekvapivì pøíznivì: Je to klidná a konej-   
šivá knížka. Zpovídající se ze svého druhu iniciaèního rozpoložení, pøi 
nìmž hrdinka „otevøela oèi“.
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Poetická vyznání Tamary Kopøivové

Povídku Jitky Prokšové

Stopy za tvùrèí skupinou Èerven 63

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

David Èerný (1999 Planá u Mariánských Lázní) - grafik, prozaik, žije v Mariánských 

Lázních

Karla Erbová (1933 Plzeò) - básníøka, žije v Praze

Jan Jelínek (1947 Praha) - básník, výtvarník a publicista, žije v Plzni

Antonín Lnìnièka (1934 Praha) - keramik, výtvarník, ilustrátor, žije v Plzni

Vladimír Novotný (1946 Praha) - bohemista, žije v Chodouni 

Jiøí Slíva (1947 Plzeò) - výtvarník, ilustrátor, básník, textaø, hudebník, žije v Praze

Vlasta Špinková (1950 Doudleby nad Orlicí) - básníøka, prozaièka, žije v Plzni

Vìra Štìtková (1944 Praha) - všestranná dùchodkynì, v Plži debutuje, žije v Plzni

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž – 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista 

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech




