Táta se synem pohřbívají mámu
Držel jsem Benjamina kolem ramen a on se ke mnì bezdìènì
tisknul. To, co leželo nìkolik krokù pøed námi, na dnì mìlkého
hrobu, byla rakev s jeho mámou. Hrobník ji spustil dolù ještì pøed
naším pøíchodem, a tak kromì nás dvou tu byl jen staøièký knìz ve
zmaèkané sutanì.
Nevelkým høbitùvkem na zalesnìném pahorku nad mìstem vál
vlahý, pozdnì jarní vítr. Takhle nìjak si to urèitì pøedstavovala, takhle
nìjak to chtìla. Smrtí se zaobírala vždycky a svou pøedstavu kdysi
vyslovila, aniž mohla tušit, že jednoho kvìtnového dne vjede na èervenou do rušné køižovatky a v okamžiku pøestane žít.
Koruny vzrostlých bukù, s listy již rozvitými, tiše šelestily nad našimi hlavami a bránily žíznivému slunci vysušit zdejší cestièky po vèerejším dešti. Vzduch byl pøesycený nejrùznìjšími vùnìmi, v nichž pøevažovala vùnì hlíny.
Dalo mi dost práce zorganizovat pohøeb právì takhle, a mnohokrát
bìhem posledních dní mi vadilo, že ztrácím èas v období, kdy mne Benjamin nejvíce potøebuje. Teï jsem ale v duchu uznával, že všechna ta
nepøíjemná jednání s úøady, pohøební službou, hrobníkem i církví mìla
smysl. Jestli nic jiného, tak tohle jsem jí dlužil – odchod podle jejích
pøedstav. (Až v soužití s ní jsem si uvìdomil, že nìkteøí lidé jsou na
odchodu ještì døív, než se narodí.)
Knìz mumlal slova modlitby v pokoøe, jež se zdála být opravdová.
Pohlížel støídavì do hrobu a na nás dva; museli jsme ho velmi dojímat,
jak jsme tam stáli – tiší a osamìlí. Benjamin se ani nehnul, jen hlavou
se èím dál silnìji opíral o mou hruï. Neplakal. Možná mu to zatím ani
nedocházelo, anebo smrt mámy prostì pøijal – s dìtskou pøirozeností.
V mojí hlavì, pokud si správnì vzpomínám, se mísily pocity nekoneèné
lítosti a úlevy. Kdo nìkdy žil vedle èlovìka, pro kterého je žití tíhou,
pochopí, proè se mi ulevilo. A kdo takovému èlovìku porozumìl a dohlédl
spolu s ním až k jím nazírané marnosti, toho nepøekvapí, že mi do oèí
vstoupily slzy.
Také já, podobnì jako ona, jsem se myšlenkou na její smrt mnohokrát
zaobíral. Ne proto, že bych jí pøál nìco zlého. Spíš proto, že jsem její smrt
považoval za pøijatelné východisko pro nás oba. Kdyby zemøela, dokud jsem
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s ní, uvažoval jsem, její život by se smysluplnì završil, zatímco když od
ní odejdu, a možná s sebou vezmu i Benjamina, úplnì ji znièím. Jenomže
teï, kdy se stalo to, co jsem v myšlenkách pøivolával, byly mé pocity jiné.
Hrozivá jistota, že už s ní nikdy nepromluvím, že její tváø se už definitivnì
neprojasní a že její ruce už Benjamina nepohladí po svìtlých vláskách,
tato jistota zpùsobila, že jsem si pøál, aby se vrátila. Pøál jsem si, abych s ní
mohl ještì alespoò jednou promluvit a omluvit se jí za všechnu svou hrubost a nedostatek trpìlivosti. Vysvìtlil bych jí, že se za mým jednáním
neskrývalo nic jiného než nepøijetí stavu její duše, která svým bolestným
naladìním vùèi svìtu boøila všechny mé jistoty, celý mùj øád.
Mìl jsem tisíc dùvodù nìco jí vyèítat. Tisíc dùvodù vinit ji z úpadku
našeho vztahu, ze sexuální apatie, ze sebestøednosti, z nezájmu o mé
potøeby. Místo toho jsem si vzpomnìl na jedinou drobnou pøíhodu z našeho pobytu u moøe. Tenkrát jsme ještì nemìli Benjamina a hledìli jsme do
budoucnosti s nadìjí, jeden druhému zcela oddáni. Skákal jsem ze skály
do zpìnìných vln (bylo to vysoko a vìdìl jsem, že se odvážím jen jednou).
Ona to mìla fotit. Jenomže to nestihla a já jí vynadal – Bože, tak hroznì.
Milovala mne a já byl hnusný. Jistì na to dávno zapomnìla – pøišly jiné
dny – šedivé a smutné. Ale když jsem si na to teï vzpomnìl, nejradši bych
se vrhl dolù do hrobu, objal její vychladlé tìlo a prosil o odpuštìní. Nic
takového nepøicházelo v úvahu, a tak jsem alespoò doufal, že existuje
život vìèný a že její duše na nás shlíží z výšky – srozumìná s tím, že bych
jí býval ze srdce pøál štìstí.
První Benjaminova slova, když se o její smrti dozvìdìl, byla: „Tati,
budeš teï se mnou?“ Usoudil jsem z nich, že to bere podobnì realisticky
jako já. Myslel jsem, že ho budu muset omluvit ze školy, ale nakonec
nevynechal ani den. Alespoò nemìl èas pøemýšlet a propadat lítosti, že se
mu stalo nìco zlého.
Knìz dokonèil obøad a vyzval nás, abychom pøistoupili k hrobu. Naklonil jsem se k Benjaminovi: „Hodíme teï mamince na rakev trochu
hlíny. Nejdøív ty.“
Pøestože jsme o tom pøedem mluvili, podíval se na mne pøekvapenì
a vidìl jsem, že se mu sevøelo hrdlo: „Už, tati?“
Pochopil jsem, že dokud má rakev s jejím tìlem pøed sebou, bere to
tak, že o ni ještì nepøišel. Ten okamžik nastane, až rakev zmizí. Vzal jsem
ho kolem ramen a vedl ho k okraji hrobu. „Vezmi hrstièku hlíny a hoï ji
dolù,“ radil jsem mu.
Zoufale se mne chytil. „Tati, já nechci.“ Všechna jeho rozvaha
z posledních dnù byla pryè.
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„Benjamine.“ Døepl jsem si k nìmu a pøitiskl ho k sobì. „Benjamine,
máma už není tam dole. Její duše se vznáší kolem nás. Dívá se na tebe
a má tì moc ráda. Nikdy tì neopustí.“
Ukryl hlavu ještì hloubìji pod mé tìlo. „Ale tati, když nemá otevøené
oèi, jak nás mùže vidìt?“
„Duše nepotøebuje oèi, aby vidìla,“ odpovìdìl jsem. „Duše vnímá
nás celé – jací jsme. Prostì, ví o nás.“
„A duše nikdy neumøe?“ mumlal plaètivì.
Aèkoliv jsem vìøil v jakýsi duchovní základ naší existence, o posmrtném životì jsem zdaleka nebyl pøesvìdèen. Bylo však pøíliš tìžké
zùstat skeptikem tváøí v tváø nešťastnému dítìti. „Benjamine, to nikdo
urèitì neví,“ odvážil jsem se pøesto øíct. „Nikdo pøesnì neví, jak to je. Já
ale doufám, že nìco jako duše po nás zùstane.“
„Protože kam by myšlenky odešly, žejo,“ vzrušil se a zvýšil hlas.
„Myšlenky se nemohou rozpadnout jako tìlo, žejo?“
Pohladil jsem ho po svìtlých vláskách. „Máš pravdu. Naše
myšlenky, ale také naše city, naše láska, kam by se to všechno podìlo,
viï. Urèitì to po nás zùstane. Tak pojï, vezmeme hrst hlíny a hodíme ji
dolù mamince do hrobeèku. A budeme pøi tom myslet na její duši, která
s námi zùstane.“
„Tak dobøe,“ souhlasil, i když se mu poøád ještì moc nechtìlo.
Spoleènì jsme se shýbli a každý jsme dolù hodili kousek vlhké hlíny, až
to zavonìlo. Benjaminovi se to zalíbilo, zaboøil do hlíny celou ruku
a prudce hlínu hrnul ke kraji. Pøeskoèil na druhou stranu a hrnul hlínu
i odtamtud. Hrnul hlínu jako pominutý. Rakev zaèala mizet. Jeho kalhoty, boty, rukávy se pokryly nánosem hlíny. To nic, øíkal jsem si, na tom
pøece vùbec nezáleží. Pøesto jsem se musel držet, abych ho nechal. Ne,
nebudu mu bránit, ani náznakem ho nepøibrzdím, ujišťoval jsem se.
V tom jsem si všiml, že knìz stojí opodál a nìjak nemùže odtrhnout oèi.
S omluvným úsmìvem jsem k nìmu pøistoupil: „Lepší pochování by si
jeho máma nemohla pøát, nemyslíte?“
Knìz se na mne však podíval cize: „Poslední rozlouèení není fotbalový
zápas,“ zpražil mne. „Mìl byste ho vést k vìtší pokoøe a poslušnosti.“
Do hlavy se mi nahrnula krev. Vždycky mne vyvádìlo z míry, když nìkdo nepøijal mou vstøícnost. „Víte co, nechte na nás, jak se s ní rozlouèíme,“ odsekl jsem. „Nepotøebovali jsme vás. Byl jste tu, protože to bylo
její pøání.“
„Všichni patøíme Bohu,“ øekl knìz kupodivu lhostejnì, otoèil se
a zvolna odcházel. Už mne mrzelo, že jsem dal prùchod zlobì, která sem
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rozhodnì nepatøila, a navíc: rozzlobil jsem se vlastnì proto, že ani já jsem
si Benjaminovým chováním nebyl jistý. Nìkde uvnitø jsem se za nìj asi
stydìl – proto jsem byl tak podráždìný.
Vrátil jsem se k hrobu. Benjamin mezitím už zaházel skoro celou
rakev, zbývala jen jedna kratší strana. Být tady nìkdo z pøíbuzenstva, pøi
pohledu na hrabajícího rudého Benjamina v zadìlaných sváteèních šatech
by ho obešly mrákoty.
Rakev zmizela, a na okrajích hrobu ještì zùstalo dost hlíny. Chytl jsem
Benjamina za ruku. „To už dodìlá hrobník. Pojï se umýt.“
„Kytku, tati, zapomnìli jsme tam hodit kytku,“ vzpomnìl si.
„Máš pravdu.“ (Prve jsem ji položil na sousední hrob.) „Tak ji tam
hodíme teï.“
„Ale musíme ji zaházet, tati.“
Byl jsem rád, že hrnutí hlíny skonèilo. „Už ne. Nech ji tak,“ snažil
jsem se ho pøesvìdèit. „Mnì se to takhle líbí.“
„Tak dobøe,“ pokrèil smíølivì rameny.
Hodili jsme dolù každý jednu nesvázanou kytici a šli jsme ke kovovému umyvadlu u zdi høbitova. „Ty vypadáš. Ukaž.“ Snažil jsem se oklepat
alespoò kalhoty, ale hlína byla po vèerejším dešti vlhká.
Benjamin se na mne podíval provinile: „Nezlob se, tati.“
Položil jsem dlaò na jeho hlavu – dìlával jsem to rád a èasto. „Já se
pøece vùbec nezlobím.“
Vidìl jsem, jak se mu ulevilo.
Vydali jsme se dolù k mìstu. Jakmile jsme sešli nìkolik desítek metrù,
dolehl k nám hukot pøeplnìných silnic a rozjíždìjících se autobusù.
Myslel jsem na dobu, kdy jsem byl starý jako on. Jak bych tenkrát vnímal,
kdyby moje matka zemøela? Nedovedl jsem si to pøedstavit. Na jednu
stranu jsem si matky pøíliš nevážil – nìkolik mìsícù v roce vždy trávila
v psychiatrické léèebnì v pražských Bohnicích. Nezakusil jsem opravdu
èiré, záøící mateøství. Na druhou stranu by se mi ale i tak zhroutil celý svìt.
Totalitní komunistický režim, který v té dobì v Èechách vládl, nedával
mnoho možností. Už jenom to, že každý musel chodit do práce. Øíkali
tomu právo na práci a hned dodávali: povinnost pracovat. Jak by se o mne
otec staral?
Moje dnešní situace byla jiná. V posledních letech jsem hodnì vydìlával krátkodobými investicemi do akcií a v dobì, kdy Benjaminova máma
zemøela, jsem nemìl jiné povinnosti než ty, které jsem si uložil sám.
Pøišli jsme k zaparkovanému autu. Pøed pohøbem jsem parkoval do
stínu, ale slunce se mezitím posunulo a pražilo nyní na sklo i lesklou ka10

potu. „Poèkej,“ napadlo mne, „sundej si to.“ Ukázal jsem na zablácené
kalhoty a košili. „Stejnì tam bude horko.“
Pomohl jsem mu, aby se nezamazal ještì víc. Vklouzl do auta bos, jen
v triku a slipech. „Kam pojedeme, tati?“
„A kam myslíš?“ Ukázal jsem na jeho holé nohy. „Chtìl bys snad do
divadla?“
Dìtsky se rozesmál.
Zatímco jsme ujíždìli pražskými ulicemi a já sebevìdomì øídil, uvìdomil jsem si, že od teï záleží jen na mnì, jak budeme žít. Držel jsem
volant obìma rukama a pøipadal jsem si jako kormidelník a zároveò
kapitán. Už tedy žádný ohled na její úzkostné potøeby, už žádné nekoneèné dohadování. Mùj život nyní opìt patøil jen mnì – ubíral se k horizontu
jako alej vzrostlých stromù. Možná právì tehdy, nìkde na mìstském
okruhu o tøech jízdních pruzích, se ve mnì probudila dávno zasutá
myšlenka vydat se na cestu. Byl to zatím jen záblesk, pocit. Potøeba
naplnit život spoleènì s Benjaminem – otec a syn – tak, jak jsem to vnímal od jeho narození. Asi že se na mámu nemohl zcela spolehnout, byl
jeho vztah ke mnì bezmeznì dùvìøivý. A ze stejného dùvodu jsem já za
nìj cítil absolutní odpovìdnost. Zdál se mi nezmìrnì milý a køehký. Když
mu byly dva roky, málem se mi udusil pøi nìjaké nemoci. Byl jsem s ním
zrovna na chatì pod horama a tu noc padal mrznoucí déšť. Auto, silnice
i stromy kolem, to vše se pokrylo vrstvou ledu. Vezl jsem ho podhorskou
krajinou, zatímco on, sípìjící, žvatlal nìco o svìtýlkách. Èasto jsem si
potom pøedstavoval, že spolu jdeme vozovou cestou po úboèí nedalekého
kopce, ruku v ruce. Vyjdeme brzy ráno, a v poledne nás už místní lidé vidí
vysoko na nebi stoupat po bìlostných obláècích. Taková byla putování,
o nichž jsem snil – daleká a bez návratu, pøi nichž poutníci sejdou z oèí
i z myslí.

11

