Černé díry kolem nás…

Pokud vás žena, děti, nebo prostá potřeba dostatečného prostoru na stole donutily někdy věšet poličku na zeď, pak budete pravděpodobně znát tentýž pocit beznaděje, který při této činnosti pokaždé prožívám.
Všechno si rozmyslíte, rozměříte, vodováhou třikrát překontrolujete, označíte body pro vrtání, nasadíte vrtačku a pak už jen se zděšením pozorujete, co se to kolem vás děje…
Vrtáte-li do panelu, máte poměrně slušnou šanci na nějakém křemenu upálit vrták s vidiovou korunkou. Pustíte-li se do klasické cihly, bude vám ze zdi proudit červená barva, která vám bez dovolení vymaluje zeď pod kýženým otvorem. Případně se vám podaří zasáhnout elektrický přívod do vaší vrtačky. Dráty, jak známo, vedou pod omítkou naprosto nemožnými směry. Pokud budete vrtat do plynosilikátu, pravděpodobně se vám ve zdi vytvoří otvor menší černé díry. Někdy v něm skončíte s celou vrtačkou. Pokud tedy rovnou nezažijete cestování časoprostorem a neocitnete se u sousedů…
To všechno už se mi stalo. Nejednou. Vrtat díry do českých zdí je dost frustrující. Alespoň pro mě… Poličky na zdi mám moc rád, vrtání děr na ně se mi jeví jako činnost značně odpudivá. Pokaždé jsem znovu nemile překvapen, kolik sprostých slov si stále ještě dokážu vybavit během pouhých dvou minut.
Na druhou stranu je to pro mě vždy připomenutí skutečnosti, kolik věcí ve svém životě nemohu ovlivnit. Často pak – ve chvílích naprosté marnosti –, zavzpomínám na své předky, neboť ani oni mnohé z toho, co je potkalo, ovlivnit nemohli. Kolik událostí, ať už si naplánujeme a narýsujeme jakoukoli představu o svém životě, nakonec obkrouží a ovlivní „černé díry“, které na nás číhají na každém kroku…
Při svém včerejším zápase se vzpurnými zdmi jsem si připomněl dědečka, rolníka z Polabí. Původně byl vlastně vyučeným zlatorytcem. Nicméně na něj připadl rodový grunt, protože jeho starší bratr se vydal na zkušenou do ciziny, kde se nakonec usadil. Dědeček musel vyplatit své další čtyři sourozence. A tak s babičkou začínali z nuly. Protože byli pilní, dařilo se jim dobře. I díky tomu se mohli stát zastánci sirotků. Přišla válka, ta druhá, s ní Hitlerovi hoši a s nimi razantní odvody. Přesto prarodiče dokázali podporovat potřebné, či utečence z pochodů smrti. Válka skončila a dědeček s babičkou opět začínali z nuly. Protože byli moudří a velice dobře hospodařili, dařilo se jim dobře. V krátké době rozmnožili bohatství gruntu a dokonce i něco naspořili. Pak přišli komunisté – nejprve s nesmyslnými požadavky na odvody. Když polabské sedláky nezlomili, nastoupila nucená kolektivizace. Podle vzpomínek příbuzných měl dědeček dokonce celou hodinu na rozmyšlenou – buď všechno „dobrovolně vydá“, nebo skončí s rodinou v „nápravně výchovném táboře“ (pro neznalé dodávám, že jde o eufemismus pro komunistický koncentrák). Dědeček s babičkou si nezoufali. Sice začínali opět z nuly, ale měli kolem sebe děti a příbuzné, které milovali. A navíc, díky svému úsilí, měli přeci jen slušně našetřeno. A pak přišla poslední rána – komunistická měnová reforma, která jako totální černá díra prarodičům vysála mnoho let poctivé dřiny a uskrovňování. Teď už nezačínali z nuly, ale docela hodně z mínusu. Přesto nepodlehli, nevzdali se, přežili a bojovali dál.
Když přemýšlím nad tím, jak je možné, že je ani jedna ta hrozná „černá díra“ nepohltila, pak se mi vybavuje dědečkovo vyznání „Hospodin je můj přepevný hrad“. To podle něj byla jediná skutečná ochrana před marností, beznadějí, zoufalstvím a rezignací.
Když jsem dnes ráno se značnou úlevou ukládal knihy do zavěšených poliček, vybavil jsem si svá mnohá životní selhání. Nejen ta včerejší s vrtačkou. Mnohé dobré věci v mém životě nakonec pohltily „černé díry“. Přesto všechno nezoufám, neboť nepohltily mne samotného. I já se utíkám pod ochranu hradu přepevného, stejně, jako to dělal můj dědeček… Jsem dědicem vyznání naděje, které nezmizelo v černých děrách nepřízně.
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