Opřel se. Otřel si zpocené čelo a přitom se zahleděl do nebe. Byl
horký letní den a v lese, kde se zrovna nacházel, se nepohnula ani
větvička. Mezi stromy pronikaly paprsky slunce, které i uprostřed lesa
pálily na kůži. Přál si, aby se zatáhlo. Vzal do ruky lopatu, zaryl ji do země a
odhodil hlínu na již vykopanou haldu za sebe. Miloval les. Miloval dlouhé
procházky přírodou. Miloval toto místo. A podle toho si také vybíral ženy.
Svou manželku, se kterou chodili na dlouhé túry, spávali pod širákem a
sledovali spolu hvězdy, i svou současnou partnerku, která byla vlastně
stejná. Skoro by se hodilo říci na vlas stejná, ale to by nebyla pravda –
jeho manželka byla bruneta a jeho partnerka měla vlasy barvy slámy. Obě
s ním ale trávily rády čas v přírodě. Obě s ním byly ochotné spát v lesích.
Ani jedna z nich nepotřebovala ke spánku hotely, hvězdičky, all inclusive.
To mu na obou imponovalo. Kamarádi mu záviděli, že si umí najít skromné
ženy do nepohody. A on byl na tento svůj um hrdý.
Jenže potom se něco zvrtlo. „Nikdy nic neděláš pořádně!“
rezonoval mu hlas manželky v hlavě mezitím, co odhazoval hlínu na
hromadu za sebou. „Nemůžu se na tebe spolehnout! Mohl bys aspoň
jednou udělat to, co slíbíš?!“ Práce ho uklidňovala. „Ty jsi zapomněl
vyzvednout děti ze školky?!“ Rytmické házení lopatou mu pomáhalo třídit
si myšlenky a uklidňovat se. „Posloucháš mě vůbec?!“ Zarazit lopatu do
země, přišlápnout, nabrat hlínu, hodit za sebe, zarazit lopatu do země…
Stále to stejné dokola.
Znovu se opřel o násadu lopaty. Znovu si otřel zpocené čelo. Znovu
pohlédl na nebe. Konečně se na blankytně modré obloze objevily první
mráčky. Zajásal, že bude lépe, že se snad trochu ochladí.

V tom se mu na čele objevila vráska. Zase na ni myslel. Věřil, že
budou celý život spolu, že budou mít to idylické manželství bez hádek, že
se budou milovat, ctít a pomáhat si, dokud je smrt nerozdělí. Kdyby se ho
někdo zeptal ještě před pěti lety na jeho manželství, řekl by, že je
perfektní. Už nějakou dobu přemýšlel nad tím, kdy se to zvrtlo, kdy se
začalo jeho manželství rozpadat. Zase se chopil lopaty a začal házet.
Perfektní život, perfektní žena, perfektní manželství a dvě děti.
Dvě děti! To bylo ono! To bylo to místo, kde se to celé změnilo! S dětmi
najednou nebylo dost dobré vandrovat, s dětmi se nespí pod širákem.
Děti mají v noci spát, nikoliv pozorovat hvězdy! Během mateřské si našla
nové kamarádky v dětském centru. A najednou jí jejich život nebyl dost
dobrý. Chtěla moře, nechtěla vařit, chtěla paní na úklid, dožadovala se
chůvy, aby mohla v pátek a v sobotu večer s kamarádkami do baru,
vydupávala si více peněz, aby si mohla kupovat značkové oblečení. A to
nechtěl on. Tak se hádali. Tedy – ona se hádala.
Opět se opřel o lopatu. Otřel si čelo. Zahleděl se na nebe, které se
stále více plnilo mraky. Pousmál se. Už věděl, že bude brzy pršet. Těšil se
na to. Napil se vody z lahve, kterou si s sebou donesl a v duchu jeho nové
lásky byla ze skla. Došel se opláchnout k jezírku, které bylo jen pár kroků
od místa, kde kopal. Vrátil se k lopatě a započaté práci.
Rytmickou prací zapudil myšlenku, že by se to, co se stalo s jeho
manželstvím, mohlo stát i s jeho partnerským vztahem. I když si byly obě
podobné, každá byla jiná. Jeho současná partnerka s ním, na rozdíl od
jeho manželky, chtěla žít v přírodě. Jeho manželka křičela, když zjistila, že
koupil pozemek v lese na místě, které tolik miluje, že tam chce postavit
dům a přesunout je pryč z města, pryč od lidí, pryč od nóbl přítelkyň. Jeho

partnerka doslova skákala radostí, když zjistila, že má pozemek v lese, na
kterém chce postavit co nejvíc ekologické bydlení – pryč z města, pryč od
lidí, pryč od nebezpečných zplodin. Plánovala si, kde bude skleník, kde si
bude pěstovat bylinky a on byl po dlouhé době zase šťastný. S ní byl
šťastný a štěstí se vždy rozplynulo po návratu domů. Křik, hádky, vyčítaní.
Manželka už si nebrala servítky a křičela na něj i před dětmi. On se hádat
nechtěl. On nechtěl křičet. On chtěl klid, své štěstí a chtěl, aby byly
šťastné i jeho děti. I když vypadal na venek relativně vyrovnaně, což jeho
manželku popouzelo k mnohem většímu křiku, uvnitř něj to vřelo,
uvnitř něj se kupil hněv a on na sobě sám cítil, že nebude trvat dlouho,
než jeho pomyslný pohár přeteče a on exploduje.
V dáli se ozval hrom. Přerušil jeho přemýšlení. Věděl, že pokud si
nepospíší, nestihne to, co si naplánoval. A toto musel udělat ještě dnes,
ještě teď. S tím, jak se zvětšovala jáma pod ním, se mu postupně
ulevovalo. Opouštěl ho vztek na jeho ženu, se kterou se posledních pár
měsíců hádali. Opouštěl ho vztek na sebe samého, že opustil manželku,
děti a našel si novou partnerku. A odpouštěl si za to všechno, co udělal.
Věděl, že tam, kde budou základy domu, kope hrob starého života. A
věděl, že zároveň buduje základy života nového. Když v tom se obzor
rozpil jako tuš. Oblaka mlčela. Na hladině se objevily první kapky.

