Antonín Bajaja (* 1942) se narodil ve Zlíně v rodině lékaře.
Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně pracoval až
do roku 1990 v zemědělství, potom jako zpravodaj, publicista a redaktor Českého rozhlasu, Rádia Svobodná Evropa
a několika časopisů. Od r. 1996 vedl semináře Tvůrčího psaní
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Palackého
v Olomouci, kde působí dodnes. Z jeho knih připomínáme
románový diptych Duely (1988, 2005, 2015, cena nakladatelství MF), romaneto Zvlčení (2003, 2013, cena Magnesia
litera, nominace na Knihu desetiletí, cena za nejlepší knihu
přeloženou do ruštiny) a román Na krásné modré Dřevnici
(2009, Státní cena za literaturu, nominace na The Man Booker
International Prize za anglické vydání). Jeho knihy byly
přeloženy do osmi jazyků.
Markéta Pilátová (* 1973) se narodila v Kroměříži. Vystudovala romanistiku a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde poté i působila. Přednášela na katedře slavistiky
ve španělské Granadě. Dnes žije převážně v Brazílii, kde učí
kurzy češtiny pro potomky německo-českých emigrantů.
Píše články o životě a politice v jihoamerických zemích pro
týdeník Respekt. Autorka básní (Zatýkání větru, 2011), knih
pro děti (Kiko a Tulipán, 2016; Víla Vivivíla, 2010) i románů
pro dospělé (Má nejmilejší kniha, 2009; Tsunami blues, 2014;
S Baťou v džungli, 2017). Její romány byly přeloženy do
sedmi jazyků.

POŘÁDÁ OKRAŠLOVACÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK V RÁMCI INICIATIVY KULTURA ZA PADE

MANGOVICE
povídka Markéty Pilátové, která se stala součástí
románu S Baťou v džungli (Torst 2017)
„Ferdo, vstaň. No tak vstaň, slyšíš!?“ Slyším Marinu. Cítím, jak se mnou její ruce
třesou. Její ruce jak dva svalnatí motýli.
Škoda, že jsou to ruce, který hladí Jindru. „Tak vstaň, špalku ožralej,“ říká
sladce. Jindra si posune v koutku cigaretu. Nechce se mi vstávat. „Neválej se
tady, nejsi na prázdninách.“ „Jak to, že
nejsem na prázdninách? Vždyť si sám
říkal, že na léto mám tady na ostrově
zůstat, že to budou prázdniny!“ „No jo,
ale prázdniny od chlastu,“ sem říkal.
„Nemá to cenu,“ Jindra vyplivne pohrdání a zbytky levnýho cigára do vody.
Smráká se a budou muset jet. Nechají
mě tady. Přivezli jenom zásoby a svoje
dobrý úmysly, na který jim zvysoka víte
co. Ale myslí to se mnou dobře. Oba. Každej jinak, ale oba dobře. Marina chce
klid a pořádek. A Jindra, ten zase chce
stolaře a Ferdu práce všeho druhu, protože tady v džungli sem široko daleko
jedinej, kdo umí řemeslo. Ale mně se
chce jenom ležet, válet se na břehu říčního ostrova a pít. Vypít do dna tuhle
kalnou řeku i s tlustýma capybarama,
co v ní večer a zrána plavou jak chlupatý, mokrý jelita s velkýma zubama.
Jindra mi dal milostivě prázdniny, protože je léto a protože je můj šéf a protože potřebuje, abych se dal dohromady
a udělal nový krovy na ﬁremním baráku. A Marina chce, abych přestal Jindru
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rozčilovat. Ani ji nenapadne, že bych ji
mohl milovat. To se jí ještě do tý její černovlasý, nakulmovaný hlavinky nedoneslo. A ani nedonese, má oči jenom pro
Jindru. Slušnýho hocha, kterej je chytrej, spolehlivej, pěknej a sladkej a každej
ho má rád. Ne jako průšviháře Ferdu, co
byl v koncentráku a nejdřív mu všechno
zarizovali náckové a po nich znárodnili
komunisti. Ferdu, co si myslel, že když
zdrhne před evropskýma běsama do panenský brazilský džungle, že na všechno zapomene, že všechny jeho smutky
někam odplavou, zahnou kramle, když
s nima uteče z domu. Místo toho se tady
ale uchlastává k smrti.
Slyším jejich vesla, šplouchnutí vody.
Drobný, bolavý šplouchnutí, jako zlomená kůstka netopýra. A ještě jedno. Malá
vlnka se mi otře o kotník. Hukot bílých
křídel volavek. Snášejí se pomalu nad
vodu, aby naposled zašátraly zobákem
a sekly po rybě k večeři. Jsem tu sám.
Žvýkám Marinin domácí chleba. Vím, že
nebudu moct spát, dokud se nenapiju
něčeho tvrdýho. Dokud mi tekutá spása nevypálí z hlavy všechno to nespaní.
Bloumám v západu slunce a nad hlavou
mi vyhrává komáří dechovka smutnej,
střízlivej valčík. A pak to uvidím. Strom
uprostřed ostrova. Mangovník. Zelené,
skoro voskové listy se lesknou na slunci. A pod ním přezrálá, červená a žlutá

manga. Je to tak překvapivý, tak nebesky jednoduchý! Jsem Eva v ráji a beru
si plnýma rukama zakázané ovoce a cpu
ho do zrezavělýho sudu, co se válel pod
palmou. Cukr, ten mi Jindra s Marinou
přivezli do kafe a já ho naházel na ten
budoucí kvas a pak jenom čekal a hlídal,
aby mi to nezkyslo. Vařák, roura a chladič ze starých plechovek. Nic nebylo
problém udělat, moje zlatý český ručičky si poradily. Poháněla je žízeň, největší žízeň na prázdninách od chlastu. Pod
ruce mi nakukovaly malý, smaragdově
modrý ještěrky a jejich jazýčky kmitaly do mýho neposednýho čekání na ten
šnaps. Na tu moji mangovici. Na konec
střízlivění. Na konec nočního nespaní.
Na konec těch podivnejch prázdnin.
A pak sem se zpil jak zákon káže. A válel sem se pod tím stromem a moje játra vzdychala a sténala bolestí a blahem
a já moh spát a nikdo na mě ve snu neřval rozkazy a nehandloval sem o kus
chleba s cigaretama, který sem vybíral
v Sonderkommandu z kapes mrtvejm.
A mohl sem všechno utopit v té nejlepší
mangovici, z kvasu co se mi poved jako
nikdy v životě. A když Marina s Jindrou, ty dvě příkladný, nechutně šťastný hrdličky přijeli, aby si mě vyzvedli
pěkně odpočatýho a střízlivýho z ostrovní záchytky, nestačili valit oči. Válel
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sem se pod mangovníkem, chechtal se
jak barevnej papoušek a zpíval moravský písničky. Jindra jen pokrčil rameny,
sedl si ke mně a přidal se. Hulákali jsme
do pralesní tmy polky a čardáše a Marina se jenom smála tím svým zubatým, ještěrčím úsměvem. Nalil jsem jim
do plechovky a všichni sme si přiťukli
a oni se mnou zůstali pod tím stromem
přes noc. Leželi jsme a pili mou mangovici a já jim všechno vyprávěl. Úplně
všechno. Věci, o kterých sem si myslel,
že už v mý hlavě neexistujou, že jsem
je hodil cestou přes palubu a ony klesly
na dno oceánu a už nikdy nevyplavou.
Věci, který se mi staly a nedaj se jen tak
odestát, co se daj jenom přepít a vypálit chlastem. Ráno mi konečně přestali
vykládat, jak se mám chovat. Z očí se
jim ztratil ten znechucenej a zklamanej
pohled, kterým mě vždycky, když mě
zrovna nepotřebovali, častovali. Odvezli
mě zpátky do městečka a já jim udělal ty
krovy na fabrice. A pak jsem se zpil a tak
to šlo a půjde pořád dokola. Konečně
mám ale oraz. Prázdniny od všeho kázání. A když pro mě malej Jindříšek, co
je celej usměvavej po Marině a chytrej
po Jindrovi přijde do baru a zatahá mě
za rukáv, abych už šel, že pro mě Marina posílá, poslušně se zvednu a du s tím
usmrkancem. Před tím si ale dám ještě
jednu pořádnou mangovici na cestu.

MĚLA BABIČKA KOZLÍKA RÁDA
Povídka Antonína Bajaji, která se stala součástí románu
Na krásné modré Dřevnici (Host 2009)
Občané města oslavili konec války na
fotbalovém hřišti. V malém vápnu jedné
z branek vztyčila truhlářská ﬁrma pódium se šibenicí, akcionáři městského
pivovaru věnovali několik sudů piva,
sodovkárna se prezentovala originální
limonádou, řeznictví je trumﬂo domácí
zabijačkou a aktivisté Národní fronty
dodali gestapáka Krause.
Kat přijel onoho odpoledne až z Prahy. V kufru přivezl oprátku. JUDr. Milíč
Arnold s chotí Blankou se na tu veselici vypravili též. Tříletého syna Václava,
spícího na zahradě v houpací síti, svěřili
služce Fanyně. Ta protestovala, neboť si
na slavnost spíchla nové šaty, aby oslnila snoubence, ale paní Blanka prohlásila: „Můžeš si se svým Josefem vyprávět
v altánku, odkud je na Vašíka vidět.“
Nasadila si klobouk a zavěšena do muže
zvolna odešla k nedalekému popravišti.
Vašík dřímal. Pod víčky mu proplouval bělostný oblak. Kráčela jím Panenka Maria, o níž mu nedávno vyprávěla
máma. Doprovázeli ji andělé i drobní
ptáci, a protože chlapec cítil jejich třepotavé dotyky, stal se též částí mariánské procházky. Voněly magnólie, bzučely včely. Ale ze vzdáleného pozemského
dna vzlínala vzhůru ryčná muzika, posléze zazněl dívčí sbor: Oroduj za nás,
svatý Václave, vévodo české země…,
hned nato se k oblaku vzneslo kolektivní: Kde domov můj… a hymnu nakonec
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vystřídalo mnohem energičtější – Hej,
Slované, ještě naše slovanská řeč žije…!
Pak nastalo ticho.
Včelí ticho vonící magnóliemi. Panenka Maria zvedla ruku, laskavě pokynula
a zčistajasna zahřměla exploze lidského
zařvání, jako když se ozve: gól! Vašík
už takový řev slyšel mockrát, jenže teď
nešlo o fotbalové utkání a on leknutím
spadl nejen z oblaku, ale i z houpací sítě.
Služebná Fany – sténající na podlaze altánu slastí – zaslechla pláč. Rychle
na sebe natáhla šaty a ještě celá rozcuchaná vyběhla na zahradu. Ječící chlapec už stál mezi sedmikráskami. Třásl
se. Vzala ho do náruče a bylo po pláči.
S uspokojením zjistila, že je v pořádku,
usedla s ním na lavičku a vyzvala mrzutého Jožku k trpělivosti. Slunce zakryl
mrak, z jehož oslnivé obruby se k zemi
rozprostřel vějíř světelných sloupů. Vašík k němu ukázal a vykřikl: „Kdo to tam
letí k Panence Marii?“ Fany mrkla nejdřív vzhůru, pak na snoubence a (znajíc
chlapcovu fantazii) odvětila: „Anděl.“
Jožka se uculil a chlapsky prohlásil:
„Sudí, fotbalový sudí.“ Vašík věděl, že
to není anděl ani sudí, ale dušička. Než
stačil služku zasypat dalšími nesmysly,
vrátili se rodiče.
„Vše v pořádku?“ zeptala se paní Blanka. Služebná předala matce synka: „Ano,
milostpaní, a jaká byla tamta podívaná? Byla tam i kozí bába Zedníková?“
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„Nebyla… ale byli tam všichni. Bylo to
žinantní,“ odvětila paní doktorová Arnoldová, a protože na hřišti spustila dechovka svižnou polku, potěšila služku
sdělením, že si může jít se snoubencem
zatančit.
Večer se nechtělo Vašíkovi spát. Sestoupil po schodech do haly a před
dveřmi otcovy pracovny vyslechl útržek
debaty, které však nerozuměl. Přesto
se mu jedno jméno vrylo do paměti. To
když maminka po otcově ochraptělé
větě (Oběsili ho, protože věděl víc, než je
soudruhům po chuti, protože znal konﬁdenty.) vykřikla: „Běž to vysvětlit staré
Zedníkové!“
Staré Zedníkové se běžně, poněkud
familiárně říkalo kozí bába. O přezdívku nepřišla ani po popravě vnuka –
gestapáka. (Kdoví? Možná Kraus nikoho nezmlátil a nezastřelil. Dokonce se
šeptalo, že předával odbojářům tajné
informace.)
Kozí bába Zedníková vodila své tři
kozy na pastvu, kam se dalo. Nejoblíbenější místo měla v parku u fotbalového
hřiště, kde rostlo několik kaštanů a lip.
Povídalo se, že tam straší Krausův duch.
Vašíkovi se tetelil dech, jakmile musel
cestou do školy projít kolem. Kozí ráj ho
přesto přitahoval, a to hlavně na podzim, když v něm lupaly padající kaštany.
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Spokojené kozy se často uvelebily na
prázdných lavičkách a stařenka, putujíc
od stromu ke stromu, srážela palicí listí;
skládala je do kytic, které pak nabízela
mlsným společnicím, a zatímco krásky
baštily, ona usedla do trávy, kde tenkým
(někdo by řekl kozím) hláskem zpívala.
Kozeny shlížely na starou Zedníkovou
zamilovaně. Jakmile dozpívala, vyprávěly si s ní.
Jednou se chlapec osmělil a zůstal na
kraji parku stát. Už neví, jestli ho tehdy
vyzvala stařena nebo její kozy, aby se
k nim přidružil. Už neví, kdo mu třaslavým hláskem řekl: Daleko od lidí je krásně. A kdo mu řekl: Vnuka kozlíka nám
oběsili na hřišti, zetě zastřelili v Rusku
a dcera utekla do Němec.
Už je to tak dávno, že neví, jak odtamtud odešel. Druhého dne se stal svědkem divné události. Kolem parku se
shromáždil dav všelijakých občanů, byli
mezi nimi i příslušníci Sboru národní
bezpečnosti. Civěli k lavičce, na níž ležela mrtvá Zedníková. Oči měla zavřené.
U katafalku stály tři kozy. Připomínaly
betlémské ﬁgurky. Náhle zvedly hlavy
k obloze a zamečely: Měla babička strakatú krávu, vzala košíček, šla jí na trávu. Měla babička kozlíka ráda, vodívala
ho do vinohrada.

„Nebyla… ale byli tam všichni. Bylo to
žinantní,“ odvětila paní doktorová Arnoldová, a protože na hřišti spustila dechovka svižnou polku, potěšila služku
sdělením, že si může jít se snoubencem
zatančit.
Večer se nechtělo Vašíkovi spát. Sestoupil po schodech do haly a před
dveřmi otcovy pracovny vyslechl útržek
debaty, které však nerozuměl. Přesto
se mu jedno jméno vrylo do paměti. To
když maminka po otcově ochraptělé
větě (Oběsili ho, protože věděl víc, než je
soudruhům po chuti, protože znal konﬁdenty.) vykřikla: „Běž to vysvětlit staré
Zedníkové!“
Staré Zedníkové se běžně, poněkud
familiárně říkalo kozí bába. O přezdívku nepřišla ani po popravě vnuka –
gestapáka. (Kdoví? Možná Kraus nikoho nezmlátil a nezastřelil. Dokonce se
šeptalo, že předával odbojářům tajné
informace.)
Kozí bába Zedníková vodila své tři
kozy na pastvu, kam se dalo. Nejoblíbenější místo měla v parku u fotbalového
hřiště, kde rostlo několik kaštanů a lip.
Povídalo se, že tam straší Krausův duch.
Vašíkovi se tetelil dech, jakmile musel
cestou do školy projít kolem. Kozí ráj ho
přesto přitahoval, a to hlavně na podzim, když v něm lupaly padající kaštany.

Antonín Bajaja

Spokojené kozy se často uvelebily na
prázdných lavičkách a stařenka, putujíc
od stromu ke stromu, srážela palicí listí;
skládala je do kytic, které pak nabízela
mlsným společnicím, a zatímco krásky
baštily, ona usedla do trávy, kde tenkým
(někdo by řekl kozím) hláskem zpívala.
Kozeny shlížely na starou Zedníkovou
zamilovaně. Jakmile dozpívala, vyprávěly si s ní.
Jednou se chlapec osmělil a zůstal na
kraji parku stát. Už neví, jestli ho tehdy
vyzvala stařena nebo její kozy, aby se
k nim přidružil. Už neví, kdo mu třaslavým hláskem řekl: Daleko od lidí je krásně. A kdo mu řekl: Vnuka kozlíka nám
oběsili na hřišti, zetě zastřelili v Rusku
a dcera utekla do Němec.
Už je to tak dávno, že neví, jak odtamtud odešel. Druhého dne se stal svědkem divné události. Kolem parku se
shromáždil dav všelijakých občanů, byli
mezi nimi i příslušníci Sboru národní
bezpečnosti. Civěli k lavičce, na níž ležela mrtvá Zedníková. Oči měla zavřené.
U katafalku stály tři kozy. Připomínaly
betlémské ﬁgurky. Náhle zvedly hlavy
k obloze a zamečely: Měla babička strakatú krávu, vzala košíček, šla jí na trávu. Měla babička kozlíka ráda, vodívala
ho do vinohrada.

