Chyba ve výrobě
Všechno to začalo jednoho mlhavého rána, kdy z okna bylo vidět sotva na
okenní parapet a každý jen mohl odhadovat, co je o kousek dál. Přestože všichni věděli
naprosto přesně, co se kde nachází, kde stojí kdejaký strom, na kterém parkovacím
místě parkuje ředitel parkoviště a kolik zaměstnanců nemocnice zrovna v danou chvíli
stojí v kuřáckém koutku a zkracuje mocnými tahy délku své cigarety i svůj život. Mlha
vytvářela atmosféru tajemna, ve které nikdo nevěděl, co se přihodí. Naprosto přesně
v tento neurčený moment se svět otřásl v základech. Přítomný lékař tedy řekl, že se
otřásl spíše porodní stůl, protože jsem mu vyklouzl z jinak zručných dlaní. Moje matka
zase na celou událost vzpomíná pouze jako na otřes její osobou a pro mého otce se
neotřáslo vůbec nic. Jednak nevěděl, že jsem se právě narodil, jednak matka nevěděla,
kde je a pouze matně si vzpomínala, kdo je. Podle mého se ale pokaždé, když se
kdokoliv narodí, otřese celý svět, který byl právě obohacen o jednoho génia, sportovce,
lempla, úchyla či o jiný zdroj unikátního příběhu s vlivem na své okolí. Jisté bylo, že
jsem se právě narodil já a svět se zcela určitě otřásl, protože něco takového, ostatně jako
vždycky, zaručeně nečekal. Z jemných záchvěvů rosolovitého břicha mého dnešního
souseda v domě mohu soudit, že se svět třese dosud. Každopádně se v ten moment začal
odvíjet můj život naostro, vinoucí se jako popínavá rostlina hrachu setého kolem vodící
tyče osudu.
V tu chvíli se kolem mě rozprostírala čirá tma, přestože všude svítilo plno světel.
Plácal jsem kolem sebe ručičkama. Nožičkama jsem neplácal, ale zcela v klidu také
nebyly. Při jednom takovém plácnutí se neozval jasný tleskavý zvuk dlaně o podložku.
Zaznělo to trochu tlumeněji. Po těch několika dlouhých minutách už jsem přišel na to,
že zvednutím víček se do mého mozku dostává mnohem více vstupních informací, bylo
to, jako bych měl díru v hlavě a pořád mi do ní něco lezlo. Nasměrováním té díry za
tlumeným zvukem jsem zjistil, že mám na dlani mouchu více ve 2D formátu. Byla to
první oběť mého života. Pocítil jsem nutkavou touhu s tím něco udělat. Připadalo mi
absurdní a zároveň groteskní, že jsem já, nově zrozený život, ukončil existenci jiného
živoucího tvora. Jako bych si tím vytvářel na světě více místa pro sebe. Potřebuji
prostor, něco se musí odstranit. Ovšem na povrchu by to příliš nepomohlo. Chtěl jsem
mouchu schovat pod něj. Později mi řekli, že se tomu říká pohřbívání a prostor
vyhloubený do země že je hrob.

Přestože má víčka měla méně rozumu než já a vstupní informace je příliš
netrápily a permanentně se zavírala, zcela jasně jsem viděl svou cestu, svůj osud. Přes
neustále se zvětšující mohyly padlých zástupců pozemské fauny jsem dohlédl až na
obzor, kde se tyčila ta poslední určená pro tvora z vrcholu řetězce. Může se zdát divné,
jak si na tyto události mohu pamatovat, ale já si je prostě pamatuji, protože se to
stoprocentně nemohlo odehrát jinak. Jasně předurčený příběh naplněný hloubením
hrobů mě už na počátku mého zakaleného vědomí zcela fascinoval.
Jak jsem rostl a vstřebával své okolí, vnímal jsem stále více ohraničenost života
dírou v zemi, kterou jsem připravoval pro budoucí zemřelé tvory. Hrob byl pro mě
přesně definovanou terminací. Mé úvahy se s takovým konečným stavem věcí nemohly
smířit a vědomí si vytvořilo jakýsi protipól v podobě neomezeně se zvětšujících hrobů.
Jestliže jsem při svém narození vytvořil v mé mysli virtuální hrobeček pro usmrcenou
mouchu, později jsem si namodeloval celou škálu od toho prvního až po poslední
největší úkryt pro těla i duše zemřelých. Skutečně jsem věřil i tomu, že duše se pohřbívá
s tělem, přeci není možné, aby kolem nás poletovala hejna duší všech zesnulých tvorů.
Vzduch by příliš zhoustl, vytlačil by plyny v čisté podobě nutné pro dýchání zemřeli
bychom pak všichni v důsledku hypoxie. Kdo by nás potom pohřbil? Ne, určitě se
ukládá duše i s tělem do hrobu.
Matka mě udržovala během dětství v izolaci, daleko od ostatních dětí. Měla
patrně strach, abych se nějak nepokazil. Ve světle dnešní retrospektivy měla tato
opatření ale spíše opačný efekt. Na druhou stranu jsem měl spoustu času na rozvíjení
mé záliby. V té době jsem to ještě považoval za zálibu. Nikdy jsem nechtěl být
hrobníkem, abych dostával za tu činnost zaplaceno a stalo se to pro mě rutinní pracovní
povinností. Vždy jsem považoval kopání hrobů za zálibu, něco, v čem jsem opravdu
dobrý a co má nejen smysl hluboký ale i smysl do stran. Vypracoval jsem si dokonalou
metodiku kopání. Nejprve jsem si změřil pohřbívaný objekt a navrhl optimální tvar
jámy. Fádní obdélníky pro mě byly důkazem absolutního nedostatku představivosti
většiny hrobníků. Samotné hloubení bylo již pouhým vyvrcholením technického umu
mých paží. Nejefektivnější bylo zaručeně kopat ve vzájemném synchronu s otřesy
země, které můj porod způsobil, aby nedocházelo k vzájemné interferenci. Čas
vynaložené práce se mi postupně zkrátil o třetinu. Vše se zdálo ideální. Kde byla tedy
chyba? Celou tu dobu jsem si myslel, že dělám něco normálního. Něco, co je běžné i
pro ostatní. Že kopou všichni. Neměl jsem kontakt s okolím, tak jsem považoval za

naprosto samozřejmé, že se spokojení manželé i s dětmi po vydatném obědě vydají na
kraj lesa, vybaveni patřičnými nástroji, tak nějak pro pobavení zakopat. Ani dnes
nemám rád fotbal, protože výraz „pojďme si zakopat“ ve mně vyvolává nepříjemné
asociace. Otec nikde, matka mě nejraději viděla co nejméně, pro ni jsem byl jen vedlejší
produkt mládí, tvrdého Fernetu, sušeného konopí a potu na otcově chlupaté hrudi.
Nejhorší mělo teprve přijít. Vykopat hrob je jedna věc. Poskytnout mu náplň je
věc druhá. S postupným zvětšováním velikosti jsem vyhledával stále větší živé tvory.
Protože jaksi odmítaly pochopit, že je hrob pro ně a zůstávaly naživu, musel jsem jim ke
smrti pomoci já. Nemohl jsem čekat. Čas běžel a obzor mého osudu se blížil. Dokud
byla zvířata malá, jako myška, křeček, potkan, králík, bylo vše v pořádku. Když došlo
na kočku a psa, začaly mě ohlodávat pochybnosti. Nebo zprvu spíše nejistota. Pomalu
jsem dospíval a zjišťoval jsem, že v mé mysli se odehrává mnohem více druhů touhy,
než jen hloubení děr do země a ukládání organického podkladu abstraktní duše do nich.
Také jsem si všiml očí. U psa to bylo poprvé. Ten pohled se příliš nelišil od pohledu do
zrcadla, pokud se očí týká. Přestože jsme byli každý jiný, v těch očích i u psa bylo vidět
tolik nevyřčeného a pochopení (i nepochopení). Když došlo na srnku, byla už za plotem
zahrady pěkná řada rostoucích návrší, jako by notová stupnice byla přetvořena do hlíny.
Podle představ z dětství už zbýval pouze jeden hrob.
I při svém omezeném přístupu k okolnímu světu jsem ve svém nitru cítil, že
usmrtit člověka není v souladu harmonií osudu, kterou jsem si kolem sebe vytvořil.
Zhruba v té době, kdy mi bylo 25 let, se kolem našeho domu prohnal uvědomělý geodet
a hned v krátké době úplně obyčejný asfaltér. Připravovala se stavba silnice I. třídy,
spojující dvě sousední města, ale hlavně mou osobu s realitou. První myšlenka byla, že
asfaltér by byl vhodný adept do posledního hrobu. Moje pokroucená osobnost ovšem
nepočítala s tím, že na mě promluví. Ti před ním nemluvili. Maximálně nějaké to
zakňučení, zavrčení, ale mluvit? Začal jsem spatřovat určitou podobnost mezi námi
dvěma a pojal jsem, vcelku intenzivní, podezření, že patříme ke stejnému druhu. To by
bylo, jako usmrtit sám sebe. Raději jsem se ho zeptal, co dělá ve volném čase. Aby měl
tuto část pracovního dne co nejdříve za sebou, usedl, zapálil si cigaretu, poprosil o láhev
vychlazeného piva a ochotně mi sdělil, že mi do toho sice nic není, ale jinak že kouká
na televizi, nevěděl jsem, o čem to mluvil, že si čte, to jsem uměl, četl jsem návod na
použití čisticích prostředků, že jí, spí, sportuje (?). O kopání hrobů nic. Druhá otázka
byla stejná, ale týkala se jeho kamarádů. Odpovědi byly také stejné, ale zakončená

něčím, co jsem už beztak začínal tušit i já. A sice, že to já nejsem normální, že já dělám
něco mimo průměr, lhostejno jestli nad- nebo pod-, ale hlavně mimo. Byl jsem něco
anomálního, chyba ve výrobě. Tušil jsem také, že dosud jasný obzor mého osudu se
rozplynul a já se ocitl ve stejné tmě jako v momentu mého zrození.
Dostal jsem druhou šanci. Doposud věřím, že každý svůj osud máme, jen není
zcela jasně určený, jen směřuje ke konkrétnímu cíli, ale na své pouti je různě tvarován,
deformován a měněn jako řeka nacházející nové koryto v závislosti tvrdosti či měkkosti,
jasnosti či mlhavosti, přirozenosti či artefaktech. Stejně voda ale doteče do moře.
Nebylo kolem mě v mé znovunalezené tmě nic zneklidňujícího, spíše naopak. Ticho
oblak mé budoucnosti přesto poskytovalo burácející napětí z nadcházejících nových
událostí. Jediné, co jsem věděl s jistotou, bylo to, že už nikdy nevykopu žádnou jámu.
Ale v tom nyní spatřuji svou naději na změnu. Přestože z mračen temnoty neprší zhola
nic, probleskující kapky naděje zatím řídce čeří hladinu mého osudu, který mě povede
po neznámé cestě vstříc cíli. Do hrobu.

