Ramínko
Třikrát sláva! Konečně se to stalo a konečně to není sen, ze kterého bych se probudila.
Skutečně sedím ve svém vysněném ušáku ve vlastním bytě. Mám kolem sebe hromadu tašek
plných věcí, které čekají, až je umístím. Ale to není jen tak, musí se to řádně promyslet. Teď
už nemám, kam spěchat, a můžu si dovolit tady ty věci nechat válet, jak dlouho budu chtít. Než
vše důkladně vymyslím. Tohle místo bude prostě dokonalé, až ho dokončím.
Pravda, každé plnění snů má své překážky a někdy člověk musí ledacos obětovat. Já
jsem asi nadobro obětovala dobrý vztah s mámou. Ale co? Bránila mému snu a já se musela
rozhodnout, jestli chci víc ji nebo svoji samostatnost. No a tady jsem a snažím se nemyslet na
tu šílenou hádku, která skončila máminým brekem a mým prásknutím dveřmi. Přiznávám, že
to bylo trochu zbytečně přehnané gesto, ale vynořila se ve mně zvrácená touha dodat celé té
situaci teatrální korunku.
Pořád nedokážu uvěřit, že jsem to udělala. Jsem pryč. Je to ale jenom začátek, teď si
musím najít práci. Moje předchozí snažení nebylo moc úspěšné. Budete se divit, ale čerstvě
plnoletou holku, která nemá dokončenou střední školu, nikde nechtějí. Na takové holky čekají
jenom callcentra a pokladny v supermarketech, a to do mého snového obrazu fakt nezapadá.
Na lepších místech mě dokonce nechtěli přijmout, ani když jsem řekla, že klidně nechám školy
a vezmu plný úvazek. Většinou je ta představa zaměstnance, který nemá ani vidinu dokončení
střední, odradila ještě víc. Byla jsem vybíravá, ale to se změní, mám teď totiž silnou motivaci
ve svém bytě, který musím platit. Aby bylo jasno, do callcentra fakt nepůjdu, to je pro mě
nepředstavitelná práce, ale možná budu ochotná zvážit ty pokladny nebo roznášení letáků.
Samozřejmě je to až krajní situace, pokud se mi nepodaří najít nic lepšího, a já cítím, že teď,
když se věci daly do pohybu, se všechno v lepší obrátí.
***
Zaboha nemůžu najít tu krajkovou halenku, kterou jsem si koupila k osmnáctinám za
peníze od tety Kláry. Je fakt úžasná! Myslím, že velmi šik a elegantní. A to je přesně to, co na
ten pohovor potřebuju. Trvalo to víc než tři týdny, než mi odpověděli z nějaké normální práce.
Zatím jsem dostala nabídky jen z těch klasických míst a asi třikrát z uklízecích služeb na
nějakou hajzlbábu. Vytrvale jsem ale čekala a věděla jsem, že se objeví něco lepšího.
Je pravda, že jsem neměla z čeho zaplatit první nájem, ale táta mi u piva strčil peníze
do dlaně se slovy: „Ale neřekneš to na mě mámě, vid?“ Neřekla, vždyť jsme spolu od té hádky

nepromluvily. Nezavolá, nenapíše. A já to samé. Když máme něco, co je nutné si sdělit, jde to
přes tátu. Jsme jak rozvedení manželé, kteří všechno řeší přes dítě. Ale začala s tím máma, tak
to hraju s ní.
Teď se ale všechno změní, zlepší. Ten dnešní pohovor na sekretářku určitě vyjde. Když
ale najdu tu zatracenou halenku! Nic hezčího nemám a nemám taky už skoro nic čistého, od
nastěhování jsem neprala. Taky jsem si pořád ještě skoro nic nevybalila, vždycky jen vyhrabu
to, co potřebuju, a pak to položím na nějaké místo, které ale ještě není určené jako trvalé. Někdo
by si mohl myslet, že tu mám binec, ale já tomu říkám „chaos před dokonalostí“.
Už není čas. Prostě ji ve svém chaosu před dokonalostí nenajdu. Vezmu si neutrální
černou košili, tou se nikdy nic nezkazí.
***
Poslední dobou občas přemýšlím, jestli jsem tím svým plněním snu úplně všechno
nezkazila. Jeho prožívání není takové, jak jsem si představovala. Nevím, kde jsem udělala
chybu, ale nejsem šťastná ani spokojená. Vlastně jsem strašně nešťastná, hrozně nespokojená a
taky totálně na mizině.
Tu práci sekretářky mi nedali, dokonce si to ani nechtěli rozmýšlet, jako už jsem to
párkrát zažila, prostě mi rovnou na místě řekli, že nejsem „vhodným kandidátem“. Sebralo mě
to, věděla jsem, co musím udělat. Hned jsem zavolala na tu nabídku na pokladní. Byla tam moc
milá paní, která mě přijala okamžitě ten den. Neměla ani moc otázek a zajímalo ji vlastně jen
to, kolik hodin do týdne jsem schopná odpracovat.
Teď už tam pracuju přes tři měsíce. Je to otročina za málo peněz, stačí mi to tak akorát
na výdaje za byt. Ale na pračku pořád nemám, tak jsem si už párkrát vyzkoušela samoobslužnou
prádelnu. Tátovi jsem doteď nic neřekla, až včera o další pracovní nabídce.
U nás v supermarketu mi totiž nabídli plný úvazek. Měla bych víc peněz, což dost
potřebuju, ale musela bych ukončit školu a mám pocit, že vzdělání taky potřebuju. O tom mě
ovšem dost jasně ujistil i táta, když jsem mu o té možnosti řekla. Nejdřív se vztekal a pak navrhl,
jestli se přece jenom nechci ještě vrátit. Chci, přemýšlím o tom už dlouho! „Nechci, děkuju.
Zvládnu to. A neříkej o tom, prosím, mámě.“
Nevím, proč jsem to udělala. Můj byt je hrozný, ať se ho snažím zabydlet, jak chci.
Práce je příšerná, ve škole skoro propadám a ještě uvažuju o tom, že ji nedostuduju. Ano, můj
život se vážně změnil, ale ne k lepšímu. Můj chaos se nezměnil v dokonalost a z mého snu se
stala noční můra (doslova, protože do práce chodím na večerní, do noci se táhnoucí směny).

***
Jsem doma, jsem zpátky. Zklamaná, že jsem nezvládla jít za svým snem, ale zároveň
cítím, jako bych teď k němu měla blíž, jsem spokojená.
Byla jsem zoufalá ve svém stísněném bytě a skoro po pěti měsících mi přišla SMS od
mámy: „Zapomněla sis tu nějaké věci. Odpoledne nebudu doma, můžeš se pro ně stavit.“
Vlastně jsem ji chtěla moc vidět, ale když to formulovala takhle, stavila jsem se tam, když byla
pryč.
Vejít do mého vyklizeného pokoje bylo mnohem těžší než ho opouštět. Všude prázdno,
neviděla jsem nic, co by tam zůstalo. Až letmým pohledem přes celý pokoj, jsem zahlédla, že
skříň má pootevřené dveře. Otevřela jsem ji a tam na dřevěném šatním ramínku visela ta krásná
krajková halenka, kterou jsem hledala. Nadšeně jsem ji i s ramínkem vyndala a všimla si toho.
Na dřevěném ramínku bylo fixou napsáno pět slov: STÝSKÁ SE MI, VRAŤ SE!
Přišla domů brzo a našla mě, jak brečím do té elegantní halenky jak do kapesníku. A já
se během jediného dne vrátila do starých kolejí, které ale určitě vedou k mému snu, jen oklikou.
Teď jsem dál studentka, bez práce, bydlím s rodiči a jsem překvapená, jak spokojená jsem.

