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Pravda možná 
jednou zvítězí,  
ale nám už to 
vadit nebude

román host

Jedinečný postmoderní román z vesnického pro-
středí vychází již potřetí! Kniha rozvíjí několik 
příběhů, chcete-li soubojů mezi zbabělcem a vy-
děračem, otrlostí a citem, civilizací a přírodou, 
svědomím a přetvářkou. Důležitý je i vnitřní duel 
mezi TY a JÁ protagonisty — ambiciózního prag-
matika. JÁ hájí pozici funkcionáře, TY je připo-
mínkou všeho, co JÁ zradil, aby dosáhl cíle. Zcela 
mimořádný je pak tragikomický boj o chalupu 
mezi starcem a plchem — boj evokující předsta-
vu rybáře zápasícího s mořem a žraloky. Knížka 
nabízí vrstevnaté vyprávění, jehož dějištěm je 
Valašsko, kde nářečí a archetypální hodnoty kon-
trastují s počítačovou přítomností poznamena-
nou společenskými zvraty. Má proto nadčasovou 
platnost, a tak rovněž vyznívá odsudek těch, co 
uvažují v duchu věty pronesené kariéristou JÁ: 
Pravda možná jednou zvítězí, ale nám už to vadit ne-
bude. Mezi řádky však čtenář kupodivu tuší auru 
vyššího řádu a snesitelného lidství. Souboje však 
většinou končívají smrtí…

Antonín Bajaja (nar. 1942 ve Zlíně). Po absolvo-
vání vysoké školy pracoval v zemědělství a od 
roku 1991 se věnuje literatuře, publicistice a re-
dakční práci. Je spolutvůrcem zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Časopisecky a ve sbornících 
publikoval řadu povídek, pohádek, esejů a feje-
tonů. Získal řadu literárních i novinářských oce-
nění. Mezi jeho nejznámější knihy patří Mluviti 
stříbro (1982), Duely (1988, 2005, 2015), román 
Zvlčení (2003), který obdržel cenu Magnesia 
Litera za prózu, a vzpomínková kniha Na krásné 
modré Dřevnici (2009), za niž získal Státní cenu 
za literaturu.
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Středa, 15. 11. 1978 
17 hodin 
1969 
Zvlášť horký podzimek 
17:29 
1969 
18:07 
1970 
Asi konec července 
18:32 
1970 
V následujících třech hodinách 
18:36 
1971 
Určitě leden 
18:54 
Dál na cestě k pasekám 
19:03 
1971 
Asi květen 
19:20 
1971 
Konec října 
19:25 
1972  
Únor 
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