Návrat domů

Co se mi to jenom zdálo? Byl to sen? Snad sen o lepší budoucnosti, sen o krásnějších a sluncem
prozářených zítřcích, možná sen o dětství, když mě ještě nic netížilo a já měla své jisté. Zato
teď nemám jisté skoro nic. Jen beznaděj a nejistou budoucnost, jo, to mám jisté skoro jistě.
Budík zazvonil, já otevřela oči, jako jinak každé ráno a povzdechla si. Začíná se další
nekonečný a únavný den, kterého konec je kdesi v nedohlednu. Ve městě, které je mi vším jen
ne domovem, v práci, která je všelijaká jen ne oblíbená, a navíc na hony vzdálená tomu, co
bych dělat chtěla a čas strávený s lidmi, se kterými si nemám od začátku co říci, kterým jsem
spíš na obtíž. Bilance nic moc, já vím. Roztáhla jsem závěsy a můj pocit frustrace a beznaděje
se zdvojnásobil. Venku pršelo, bylo sychravo, mlha se ztěžka převalovala mezi budovami na
nevlídném sídlišti a rtuť teploměru taky neukazovala příliš optimistickou předpověď. Na to, že
bude půlka dubna, tak je venku opravdu…no hnusně. Přesně taková je i moje nálada. Jaká byla
včera, dnes a bude i zítra.
Za necelou půlhodinu už jsem stála na autobusové zastávce a vytrvale čekala na autobus,
který mě měl zavést do práce – do call centra nabízejících výživové doplňky, kde se mi podařilo
najít práci. Do call centra! S vysokoškolským vzděláním!! Nikde jinde se mi najít práci
nepodařilo.
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k, že je to jen dočasně, i když tenhle dočasný stav trvá už skoro rok a půl. A to nejsem u nás ve
vidlákově, ale v jednom z největších měst republiky, tak proč sakra? Cožpak jsem si sem nešla
plnit své sny? Nešla za lepším životem a osamostatněním? Nějak to nevychází podle představ.
Konečně autobus přijel. Otráveně jsem do něj nasedla, kecla si na volné místo hned za
dveřmi a utrápeně se podívala po ostatních cestujících. Moc jich v autobuse nebylo, zatím to
byla jen třetí zastávka. Než přijdu do práce (dá-li se otročina v call centru tak vůbec nazvat),
tak bude autobus plný, kopec lidí bude muset i stát. Naproti přes uličku seděly vedle sebe dvě
mladičké slečny. Studentky s batohy, kterým jsem v tu chvíli opravdu záviděla. Patrně na
střední škole, bavili se o někom ze třídy, v kuse se chichotali a moje problémy jim byly vzdáleny
jako léto od začínající zimy. Žádné problémy, žádné starosti, celý život před sebou, svět je
knoflík a leží nám u nohou. No, to určitě! Za mnou seděl jeden postarší pán, asi důchodce. Taky
bych měnila. Za chvíli vystoupil a šel směrem k poliklinice. No co, šel si odsedět nějakou tu
hodinku k doktorovi. V čekárně si přečte ranní noviny, dozví se pokračování Ordinace nebo
Ulice, podle toho, která paní bude v čekárně sedět s ním, svorně si s někým zanadává na systém

a už ho bude sestřička volat. Podívala jsem se z okna a déšť zesílil. Vytrvale bubnoval na okna
autobusu a kapky stékaly dolů a vysloveně se předbíhali, která steče dolu jako ta první. Tipovala
jsem, která to asi bude. V tu chvíli mi napadla myšlenka z románu Remarque: Na západní frontě
klid. „Minulost nenávidíme, přítomností opovrhujeme, budoucnost je nám lhostejná.“ Bylo to
četba na střední škole, a přesně tak jsem to měla i já. Minulost mě sem dohnala, přítomnost byla
otřesná a budoucnost? Růžově jsem ji už dávno neviděla.
Za tu dobu se prostor autobusu naplnil. Lidé přistupovali, sklapovali deštníky a bavili se
mezi sebou, někteří si stěžovali na počasí, na šéfa, na manžela/manželku. Naproti si našla místo
mladičká slečna. Tak ta určitě nešla do fabriky, nebo do call centra jako já. Byla oblečena
v dobře padnoucím modrém kostýmku, hezkou kabelku, na kterou by nestačil celý můj měsíční
plat, bezchybně udělaný make-up a hezky upravené vlasy. Na nikoho necivěla déle, než je
nezbytně nutné, byla si vědoma své hodnoty a přesně věděla, co chce. Za okamžik vystoupila
a hrdě vykročila směrem k největší a nejprestižnější bance ve městě. Tak jsem se nemýlila.
Ještě tři zastávky a mohla jsem vystoupit také. Pořád ta samá zastávka, ta samá cesta, ti stejní
lidé. Pomalu jsem se šourala k budově, kde zase strávím nejmíň šest hodin a vůbec se mi
nechtělo. Nohy jako z olova, myslí někde jinde, ale nebylo zbytí. Já v životě prostě štěstí
nemám. Zastavila jsem se před budovou, kde jsem už víc jak rok pracovala. Byla to stará,
ponurá a šedá budova. Nic, o co by člověk musel stát, stejně tak jako i ta moje práce uvnitř.
Povzdechnu si, jako každé jiné ráno a vejdu jako odsouzenec do soudní síně. Jen co jsem vešla
do prostorného rozlehlého open spacu, který jsem tak nesnášela, řítila se ke mně šéfová. Neměla
jsem ji ráda, byla povýšenecká, vědoma si svého postavení a toho, že má pod sebou dost lidí,
které vede a řídí, jako pastevec krav nebo kozí. Přitančila ke mně na vysokých kozačkách,
s poťouchlým úsměvem, který dokáže vykouzlit jen ona a spustila: „Jestlipak víte, kdy Vám
začíná pracovní doba, slečno Nováková?“
„A jéjé, je to tady zase!“ řekla jsem si v duchu. Zase mám zpoždění do práce asi deset minut.
Ale můžu já za to, že autobus má zpoždění, že je na cestě nepředvídatelná zácpa, nebo někde
nehoda, co celou dopravu zdrží? Já vím, že mám zpoždění, ale nutno dodat, že já si vždy
všechno do minuty nadpracuji, takže firma mě neplatí už tak mizerně pro nic za nic.
„Já vím, že deset minut mám zpoždění, ale zpoždění měl i autobus, kterým cestuji a jsem
ochotna si to samozřejmě nadpracovat“, řekla jsem i šéfové, ale ta pokývala hlavou a jen řekla:
„Tyhle Vaše průpovídky mě nezajímají, hromadnou dopravou cestují do práce skoro všichni a

nikdo takový problém nemá, to jen Vy jste samý problém a samá výmluva“, štěkla na mě
svrchu.
„No jo, ono je dost rozdíl cestovat dvě nebo tři zastávky a jít přes půlku města, navíc tam, kde
jsou často zácpy“, řekla jsem si v duchu a zapnula počítač. Mimoděk jsem se podívala kolem
sebe. Kolegové byli zabráni do práce, vzduchem se rozléhalo bušení do kláves, klikání myší a
samozřejmě mluvené slovo do malého mikrofonu. Každý byl zakleštěn do svého boxu neboli
kóje, úplně jako krávy v maštali. A za námi šéfová, které do ruky chyběl už jen bičík, kterým
by nás poháněla. Myslím, že kdyby jí navrhli, aby ho používala, byla by štěstím celá bez sebe.
Nikoho tu neměla ráda a nikdo neměl rád ji. Ale měl ji rád ředitel firmy, kterého obšťastňovala
svou společností, tudíž jsme ji museli snášet.
Ten den opravdu začal neslavně. Nedařilo se mi. Volala jsem lidem a nabízela do zblbnutí
zázračné výživové doplňky. Byla to otravná práce pořád někomu něco nutit, přesvědčovat
převážně stará důvěřivé lidi a vědět, že vydělám jen to, co prodám. Už po třech hodinách jsem
byla vyždímaná jako houba, a to nebyla ani půlka času za mnou. Právě jsem se protahovala a
přemýšlela, že se půjdu na chodbu projít, když spěšně přišla za mnou šéfová a řekla:
„Odposlouchala jsem Váš poslední hovor a nechápu, proč jste panu Prokopovi nenabídla
doplněk na klouby. Ten pán se dal velmi dobře zpracovat.“
Překvapeně jsem se na ni podívala. Pan Prokop byl velmi milý a sympatický starší pán,
který měl zájem o doplňky stravy na srdce a paměť, které jsem mu prodala, věděl přesně, co
chce, o nic jiného se neprosil. Já opravdu nedokážu něco násilím nutit. Tak jsem to řekla i šéfce.
„Vaším úkolem je nabízet úplně všechno a striktně se držet call skriptu, který máte. Buďte si
jistá, že to pocítíte na výplatě. Nebude moc vysoká“, řekla mi pobaveně. V tu chvíli se to ve
mně nahromadilo, víte, pověstná poslední kapka a já řekla: „Víte co, to mě nepřekvapuje.
Rozhodně ne od osoby, jakou jste Vy.“
Šéfová se překvapeně otočila, zbledla a začala koktat: „Co si to do – do - dovolujete?“
Místnost ztichla a všichni nás sledovali. Byla to podívaná, jaká se jen tak nevidí a už vůbec ne
u nás v práci. Já však byla v ráži. „Chováte se k nám povýšeně, máte nás za loutky, které makají
na Vaši tlustou prdel, kterou si vyhříváte u ředitele v posteli. Štěstí Vám to stejně nepřinese,
protože na tohle místo jste se dostala jen přes tu postel, a to se nevyplácí. Zůstanete tu přesně
do té doby, než si pan ředitel nenajde jinou zábavu a Váš vyštípe jako opotřebovaný nezajímavý
kousek.“

Šéfová nemohla popadnout dech. Nejdřív celá zbledla, potom vztekem zbrunátněla, přešla
do fialova a pak se rozkašlala a nemohla popadnout dech. Někdo okamžitě přispěchal, podával
jí láhev s vodou, ona ho však odstrčila, přiskočila ke mně a zasyčela mi do tváře: „Ty jedna
couro, co si to dovoluješ? Víš ty vůbec, kdo já jsem?“
„Protekční hadr na podlahu“, začala jsem se bavit. Místností to zašumělo.
„Ven!!!“ křičela úplně rudá vzteky.
„Tohle si vypiješ, nemáš právo a máš okamžitou výpověď a spolehni se, že…..“
Na co jsem se mohla spolehnout to opravdu nevím, protože to jsem už byla na odchodu
z práce a bylo mi tak lehce na duši, i když trochu jsem měla i problém. Jako v osmé třídě, když
jsem byla se spolužačkou za školou. Bylo to dobrodružství, být za školou, zároveň jsem věděla,
že třídní bude požadovat omluvenku od rodičů. Jenže další týden byla třídní nemocná, pak
nebylo dobře mě a na omluvenku se zapomnělo.
Šéfové jsem sice řekla, co proto, ale zároveň byla bez práce. Byla to práce mizerně placená,
co sotva utáhla nájem a další nezbytnosti, ale pořád práce. Procházela jsem ulicemi velkého
města v republice, které mi už nic neříkalo a kde jsem vlastně dlouho nebyla šťastná. Proč já
jsem se vlastně sem přestěhovala? Zapátrala jsem v paměti. Nejdřív to bylo kvůli studiu na
škole, pak jsem se zamilovala, bydleli jsme asi rok spolu, ale nakonec se zahleděl do kolegyně
a nechal mě. Vždyť je to obrovské město v republice, nejvíc možností a pracovních příležitostí,
no, kde jinde najdu uplatnění, když ne právě tady“, přesvědčovala jsem sama sebe. Já tu musím
zůstat. Bydlím tu už tolik let.
„Opravdu?“ ozval se vnitřní hlas. „Tomu sama nevěříš. Vždyť se potácíš od ničeho k ničemu,
šťastná nejsi, tak si to nemaluj, jak dlouho to ještě chceš takhle táhnout dál?“ hustil do mě
dotěrný vnitřní hlas, až jsem si musel ucpat uši. Vzpomněla jsem si na domov. Bylo krátce po
dvanácté. U nás doma. Kolem dvanácté u nás většinou voněl oběd. Začínalo se zeleninovou
nebo hovězí polévkou, tu maminka dělá opravdu bezkonkurenční. Vždycky jsem si musela dát
nášup, už jen ta vůně byla boží. A pak svíčková, nebo třeba i buchty. Doma je doma. Najednou
jsem se zastavila. Proč pořád myslím na domov? Vždyť jsem šla do světa něco dokázat, něco
poznat, musím se něčím stát.
„Komu tohle všechno chceš namluvit?“ pořád dorážel ten hlas v mojí hlavě a nešel odehnat.
V těchto myšlenkách jsem přišla až domů. No domů. A byl to vlastně domov? Nebyl a nikdy
nebude. Je to jen malý prostor, který dnes obývám a zítra už nemusím. Není tu vůbec nic moje,

jsou tu jen moje věci, já a nesplněné touhy. Vzpomněla jsem si na nejlepší kamarádku. Jak jsem
jí záviděla, vždy když jsem odcházela sem, že zůstává doma. Před takovými deseti lety ji
letovala, dnes jí záviděla. Brala jsem to jako svůj osud, jako něco, co se mi děje, ale vždyť já to
přece můžu změnit. Dívala se okolo a najednou nevěděla, co tu přesně dělám. Ale věděla, co
udělám. Ze skříně jsem vytáhla velkou tašku a do ní naházela všechny své věci, z koupelny
z poličky rovněž vytahala své přípravky a v rychlosti zjistila a vyhledala nejbližší spoje, které
mi jedou domů. Domů. Opravdu domů. Kde to voní domovem, kde je mi všechno tak známé a
příjemné, kde mám kamarády a rodinu. Tady nemám opravdu nikoho. Štěstí se asi opravdu
nedá najít v cizině. Třeba se vrátit kam, kde máme kořeny. Abychom mohli dále růst, a to bez
kořenů nejde.
K večeru, po dlouhé úmorné cestě v nepohodlném autobuse jsem stála před dveřmi rodného
domu a cítila se všelijak. Ta myšlenka vrátit se zpátky, se mi už tak dobrá nezdála. „Je to jako
udělat krok zpátky“, říkala jsem si v duchu. „Takže zítra půjdeš odprosit šéfovou, nebo si půjdeš
hledat novou práci, jo?“ našeptával odporný vnitřní hlas. „Ani jedno z toho“, řekla jsem
rozhodně a zazvonila na zvonek, jen aby ty vnitřní hlasy přehlušil a děj se vůle boží.
Za chvíli se ozvaly pomalé kroky. Takhle přece chodí jenom máma, i z dálky ty kroky poznám,
ani ji nemusím vidět. Všechno je mi tak známé, tak blízké. Opravdu, tohle je domov a ne tamto.
Jak jsem si, kdy mohla myslet něco jiného? Žádný krok zpátky, ale návrat, návrat do přístavu,
kam směrují všechny lodě. I tahle. Dveře se otevřely a v nich mámina shrbená postava. Udiveně
se na mě podívala, neohlášená návštěva byl pro ni malý šok.
„Snad se ti nic nestalo, holčičko moje“, řekla přiškrceným hlasem.
„Stalo“ řekla jsem jí, „stalo se to nejlepší, co se stát jen mohlo. Zase jsem objevila své kořeny
a už se jich nikdy nevzdám.“ A pak jsem se jí zhroutila do náruče.

