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„Co to má znamenat?“ vykulil na mne oči Jezevec
a znovu si nechápavě četl řádky na papíru, který jsem
mu před chvílí podala. „Co to je?“
„Předávací protokol,“ artikulovala jsem zřetelně
dvě slova, která byla napsaná písmem velikosti osmnáct hned nahoře.
„No, to vidím.“
Mlčela jsem. Tak dlouho, tak strašně dlouho ve
mně to rozhodnutí uzrávalo, tak ať mi to hlavně neztěžuje.
Očima klouzal po výčtu věcí v kanceláři a evidentně
ničemu nerozuměl.
„Potřebuji to podepsat,“ rozhodla jsem se, že mu
pomůžu. „U personálního ředitele mám podanou žádost o ukončení pracovního poměru dohodou.“
„Cože?“ vytřeštil oči.
„Slyšíš dobře.“
„Jakou žádost? Ty chceš odejít?“
„Jo. Už dlouho. Ale až teď jsem se k tomu odhodlala.“
Udělal přesně tu grimasu, kterou si dokazoval svoji
nadřazenou roli vedoucího. „A kam jdeš?“
„Promiň, ale to je čistě moje soukromá věc. Na to
ti neodpovím.“
Pásla jsem se pohledem na jeho tváři. Poprvé v životě jsem ho viděla nerozhodného. Zmateného.
„Ale to přece nemůžeš?“ řekl tónem, jenž byl směsicí příkazu, prosby a nejistoty.
5

„Právě že můžu,“ řekla jsem klidně. Odejít můžu.
Protože tady už dál nemůžu. Už mám dost všech těch
našich slovních grotesek, jeho emočních výbuchů
a hlavně, už mě nebaví dělat i jeho práci, aniž by to
kdokoliv jakkoliv ocenil. Vlastně aniž mi to tu kdokoliv věřil.
Když jsem přišla po druhé hodině odpolední za
personálním ředitelem s podepsaným předávacím protokolem, ukázal mi rukou, abych se posadila.
„Jste si jistá, že chcete odejít?“ zeptal se a upřel na
mne svůj bledě modrý pohled.
„Ano,“ snažila jsem se, aby byl můj hlas pevný.
„Tak to je mi opravdu líto. Držet vás tady nemůžu,
ale bohužel nemohu přistoupit ani na dohodu. Nebo
snad za sebe máte náhradu?“
„Ne. To nemám.“
„Tak to se na mne nezlobte,“ podával mi zpět můj
papír, „ale to vás nemůžu pustit. Napište si klasickou
výpověď ze strany zaměstnance s řádnou výpovědní
lhůtou.“
Zkoumavě jsem si personálního ředitele prohlížela.
Vypadalo to, že svá slova myslí vážně. „Ale když jsem
tu za vámi byla ráno, říkal jste…“
„Já vím, co jsem říkal,“ umravnil mě přísným přízvukem. „Ale musel jsem zvážit veškeré okolnosti vašeho odchodu a bohužel jsem dospěl k závěru, že vás
tak jednoduše pustit nemůžu. Musíme dát inzerát na
vašeho nástupce, proběhne výběrové řízení a také musíte novou sílu zaučit.“
Blá blá blá. Znechuceně jsem se zvedla ze židle.
Všechno mi bylo jasné. Už mu došlo, že s Jezevcem
velkou díru do světa neudělá. Co, díru do světa. Nenaloží ani kamion do Německa.
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O tři hodiny později už jsem seděla s Ivetou u horkých malin s vanilkovou zmrzlinou.
„Myslím, že jsem si je dnes zasloužila,“ shrnula
jsem posledních dvacet minut bužírování a spokojeně
jsem od sebe odsunula prázdné sklo.
„A máš teda nějaké místo nebo ne?“ zeptala se
Iveta a dopila kávu.
„Ne. Ale prostě já už to nedávám. Vždyť ten Upír
už ze mne vysál veškerou energii.“
„Ale ta se obnovuje,“ namítla Ivet a usmála se.
„Hele, hrníček prostě přetekl. S nikým nejsem tak
často, jako s ním. Už to prostě nedávám.“
„A co bys chtěla, když žiješ jako kůl v plotě?“ netaktně do mne rýpla kamarádka.
„Vtipný,“ zhodnotila jsem a podívala jsem se ještě
do nabídkového listu.
Iveta znala mého vedoucího pouze z vyprávění.
Někdy měla tendenci se ho zastávat, ale většinou jen
kroutila hlavou nad tím, jak je možné, že člověk, který
neumí otevřít přílohu v e-mailu je v dnešní době na
vedoucí pozici.
„On asi ani není schopen někoho zaučit, že?“ zeptala se.
Přísně jsem se na ni podívala. „Málo jsem ti o něm
vykládala?“
„Hmm. Tak se nediv, že tě nechtějí pustit na dohodu.“
„No, však jo. Vždyť já se ani tak moc nedivím.“
Seděly jsme asi ještě půl hodiny u minerálky a rozebíraly jsme chod firmy, kterou si Iveta založila s manželem.
„Nepotřebujete nějakou novou posilu do týmu?“
zeptala jsem se naoko lhostejně, ale na její odpovědi
mi záleželo.
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„Ne. Proč?“ Vzápětí jí však smysl mé otázky došel.
„Ne, nepotřebujeme. Teď se soudíme s jedním kreténem, takže čím míň lidí, tím líp.“
„No, ale mě s ním snad nesrovnáváš.“
„Ne, to ne. Tak jsem to nemyslela. Ale vytvářet pro
tebe pseudo funkci mi Tomáš asi nedovolí.“
„A co dělal ten chlap?“ nevzdávala jsem se naděje.
„Lakýrníka,“ odpověděla Iveta a pak jsme se na
sebe usmály. Mávla jsem rukou a odložila list s nabídkou zákusků a pohárů zpátky doprostřed stolu.
„Nedáme si ještě něco dobrýho?“ zeptala jsem se.
„Blázníš? Podívej se, jak vypadám. Zima se na mě
podepsala tak, jako ještě nikdy,“ chytila si do rukou
svetr na břiše a byla vážně přesvědčená o tom, že mi
ukazuje špek. Dělala jsem, že se dívám. A bylo mi to
úplně jedno. Iveta měla o deset centimetrů víc než já
a o deset kilo míň.
Večer jsem seděla u počítače a znovu si četla článek,
který jsem měla v záložkách. Sdílíte domácnost nebo
kancelář s energetickým upírem? přečetla jsem si titulek
a znovu jsem začala vnímat řádky pod ním. Utečte od
něho co nejdřív, zněl v podstatě smysl článku a já jsem
si uvědomila, že přesně to, o čem jsem právě četla, žiju.
Zarolovala jsem myší a pokračovala ve čtení. Tentokrát
diskuse pod textem.
Odejdu, byl můj závěr a znovu jsem nabyla přesvědčení, že jsem se rozhodla správně. Takhle by to už
dál opravdu nešlo.
Druhý den ráno jsem zdánlivě bez zájmu sledovala
svého šéfa okem ostříže. Během první hodiny pracovní
doby vypil kafe a přečetl si noviny. Druhou hodinu
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tvořil nějaký líbesbríf a potom se zvedl a šel do kantýny.
Vrátil se za čtyřicet minut.
„Přepiš to,“ položil přede mne kolem desáté hodiny
papír a vrátil se zpět ke stolu. Vzala jsem do ruky jeho
koncept rádoby obchodního dopisu a přečetla jsem
si obsah. Tohle bych měla jít ukázat personálnímu,
blesklo mi hlavou a víc než do smíchu mi bylo do
pláče. Anebo na obchodní. Jo, na obchodní, aby věděli,
jak se jim bude dařit, až tady nebudu. Zatímco jsem
překládala jeho dopis do obchodního jazyka, začal mi
Upír vykládat o jakýchsi záměrech investorů. Pochopila jsem, že mluví o fotbalovém stadionu, ale žádnou
pozornost jsem tomu nevěnovala. Vytiskla jsem dopis
a podala mu ho. Aniž by přerušil svůj monolog, podepsal papír, dal na něj razítko vzhůru nohama a vložil
do obálky. Kdybych tam napsala, že je debil, sám by si
to podškrábnul.
Po obědě následovala další káva a tentokrát jsme
měli na pořadu slavnou éru Antonína Panenky. Přikyvovala jsem tak, jak jsem to dělala už víc jak šest let,
a věnovala se dál své práci. Naučila jsem se být off-line.
Prostě jsem se vypnula. Uzavřela jsem se do sebe
a soustředila se pouze na vlastní myšlenky. Když kolem druhé Upírovi zavolali z odbytu, požádal mě, ať
mu podám šanon s rozpisem objednávek. Zvedla jsem
se, a během okamžiku, zatímco on seděl a koukal se
na bílou zeď před sebou, jsem mu ze skříně vedle jeho
stolu podala požadované.
Nevadí, ty dva měsíce to ještě vydržím.
Stejně, jako se mi krátily dny ve fabrice, se krátila
i tma a blížilo se jaro. Do práce už jsem chodila za
světla a všem se s vůní jara zlepšovala nálada. Ani já
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jsem nebyla výjimkou. Občas jsem si vyrazila do města,
a pokud jsem viděla inzerát typu přijmeme prodavačku,
nakoukla jsem dovnitř, prohlédla si obchod a opsala si
telefonní číslo. Ani na jedno jsem však ještě nezavolala.
Vědomí toho, že kdyby bylo nejhůř, tak práce prostě
je, mi stačilo. Plán jsem však měla jiný. Dva tři měsíce
si dám pauzu a načerpám nové síly. Do další práce, do
dalšího života. A navštívím své syny. Od té doby, co
vylétli z hnízda, jsem s nimi byla víceméně jen v telefonickém spojení nebo jsme se potkávali na facebooku.
A pak, až si odpočnu a začne mi chybět sociální
kontakt, nastoupím někam do kanceláře.
Na zaučení nové síly jsem měla tři týdny. Mladá absolventka si coby studentka chodila brigádně vydělávat
v době prázdnin k nám do slévárny a tato skutečnost jí
výrazně pomohla u osobního pohovoru s personálním.
„Jednou, až tady tomu všemu budeš šéfovat, můžeš říkat, že jsi začínala od píky,“ usmála jsem se na ni
první den a potěšilo mne, že je to holka plná energie
a pozitivního naladění. Byla mi sympatická, a tak jsem
doufala, že jí to dlouho vydrží. Byla o něco mladší než
moji kluci, tak jsem k ní měla docela blízko. Na rozdíl
od Jezevce.
Díky její praxi v provozu rámcově chápala výrobní
postupy, bylo třeba ji podrobněji vtáhnout jen do obchodních procesů a fungování expedice. Nechávala
jsem to na šéfovi. Ať si poradí. Ať rozhodne, kdo se jí
bude první den věnovat a jaký první dojem na holčinu
uděláme.
Od skutečnosti jsem se svým předpokladem nevzdálila. Kohout načechral peří, a přestože už bylo půl desáté
dopoledne, začal kokrhat. Nechala jsem je. Zabývala
10

jsem se čísly, které jsem měla před sebou na stole a ze
špinavých výkazů z provozu bylo potřeba je naházet do
počítače. Když se hromádka listů přede mnou zmenšila,
nabídla jsem Jolaně kávu. S vděčným úsměvem nabídku
přijala a odešla na záchod. Jezevec se protáhl a zívl si
jako nosorožec. Jeho spokojené ego se protáhlo stejně
jako on a bylo cítit všude. Zalila jsem v erárním hrnku
kávu a otevřela jsem si pracovní e-maily. Začetla jsem
se. Jezevec důležitě mlčel. Úkol z odbytu, který mi přistál v poště, byl určen jemu, moje jméno bylo v kopii.
Chvíli jsem přemýšlela, jestli ho mám nechat vycukat,
až si to přečte a potom mne bude muset oslovit, abych se
na to podívala, že na takové věci nemá čas, anebo to mám
vyřešit rovnou. Nakonec jsem se rozhodla, že nebudu
ztrácet čas. Až se Kohout vykokrhá, hodí mi Jolanu na
krk a já, abych mohla odejít s čistým štítem, budu mít
co dělat, abych to všechno zvládla.
Přečetla jsem si text e-mailu a odebrala jsem se
k vedoucímu výroby. Tam jsme prohodili několik vět,
a když jsem se vracela obohacena o informace, které
jsem potřebovala, všimla jsem si, že Jolana má před sebou kávu a snaží se pozorně poslouchat nicneříkající
kokrhání.
„Chceš mléko? Cukr?“ zeptala jsem se a dívka se na
mne vděčně usmála.
„Obojí.“
A tak nějak jsme tam prožili ještě několik pracovních dní.
„Čau Bohdane,“ pozdravila jsem kamaráda, do jehož kanceláře jsem vplula tiše a nenápadně. „Nechci tu
dělat žádnou rozlučku, tak jsem tě přišla pozvat odpoledne na panáka.“
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„Cože? Ty už končíš? A kolikátýho vlastně je?“
udělalo mi radost jeho zděšení.
„Dvaadvacátého, kamaráde. Uteklo to jako voda.“
„A kdy teda končíš?“
„Posledního. Ale přišla jsem se tě zeptat, kdy se
ti to hodí. Chci se rozloučit ještě s Jarkem, Libuškou
a tak. Moc nás nebude, chci to udělat spíš v takovém
komornějším duchu. Ale tebe tam chci mít, tak řekni
datum, kdy se ti to hodí.“
„No,“ zapřemýšlel krátce, „mně je to v podstatě
jedno. S tebou půjdu na panáka kdykoliv.“
Usmála jsem se. „Tak fajn. V mejlu ti v průběhu
týdne přistane pozvánka.“
Stejným způsobem jsem se stavila za Jardou, Libuškou a ještě pár kolegy, s nimiž jsem měla kromě
pracovního vztahu i přátelský. Když jsem se vrátila, Jezevec v kanceláři nebyl.
„Tak, do čeho se pustíme?“ zeptala jsem se Jolany,
která listovala v šanonu s vnitropodnikovými zprávami. Sedla jsem si ke stolu a prohlížela jsem si papíry,
které mi v průběhu dne přistály na stole.
„Můžu se tě na něco zeptat?“ začala nesměle dívka.
Otočila jsem se na židli směrem k ní a upřela jsem
na ni zvědavý pohled.
„To je takový pořád nebo se jen přede mnou předvádí?“
Šikovná holka, pomyslela jsem si. Žádná blbka. Jo,
tak ta to tady bude mít těžký.
„On se tak předvádí pořád,“ byla jsem upřímná, ale
vzápětí jsem se na ni povzbudivě usmála a ihned jsem
podotkla: „ale ty nebudeš mít čas to vnímat. Budeš mít
tolik práce, že se naučíš pracovat s audio kulisou.
„Audio kulisou?“
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„Jo. Prostě jako bys měla puštěné rádio. Někde
něco hraje, ale ty to nevnímáš. Prostě se hodíš do off-line.“
Nevnímáš to, protože tě to nezajímá, protože už jsi
to slyšela stokrát a protože to jsou bláboly, které nemají
hlavu ani patu. Protože to jsou kecy člověka, který nikdy nežil normálním způsobem života. Ovšem to už
jsem si myslela jen sama pro sebe.
„Sašo, chtěla jsem se zeptat, a proč ty vlastně odcházíš?“ trefila se do černého.
„Mám lepší nabídku,“ odpověděla jsem a zbaběle
jsem stočila pohled. Uvažovala jsem, že být dva tři měsíce doma není tak špatné. To jsem nabídla sama sobě.
Takže jsem vlastně nelhala.
Rozlučka nebyla velkolepá, takže nebyla tolik bolestná, jak jsem se obávala. V práci se za mnou občas někdo zastavil, aby mi popřál hodně štěstí na další
cestě, a já jsem měla pro jistotu na kraji stolu položený
tác s chlebíčky. Na velké vybavování stejně není čas,
takže kdo chce, nechť si poslouží. Akorát Jurajovi s Liborem jsem uvařila kafe a při té příležitosti je seznámila s Jolanou.
„Za těmi můžeš kdykoliv s čímkoliv přijít, nikdy tě
nenechají ve štychu,“ vysvětlila jsem jí, když opustili
kancelář.
„A s čím by mi mohli pomoct, když jsou to ajťáci?“
Usmála jsem se na ni s jakousi shovívavostí: „Nemyslela jsem pracovně.“
„A jak teda?“
„Kdyby ti to tu někdy lezlo na nervy a potřebovala
si s někým chvilku normálně popovídat. Nadechnout
se. A tak. Za nimi můžeš jít prohodit pár slov. Vždycky
si na tebe chvilku času udělají. Jinak já osobně jsem
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hledala azyl u Bohdana a Jardy. Ale ty se zorientuješ
sama, o to nemám strach.“
Asi nechápala, co jí tím říkám. Ale časem pochopí.
A možná ocení a využije.
Rozlučkový večírek v úzkém kruhu byl podstatně
bujarejší. V centru města jsme zapadli do malé hospůdky a já jsem slíbila, že zaplatím první hodinu. Co
kdo vypije, to platím. A pak už - děj se vůle boží.
Když jsem se ráno probudila, bylo mi kupodivu
dobře. Poskládala jsem si střípky večírku k sobě a šla
jsem se podívat do kuchyně. Nádherná kytice stála na
kuchyňské lince tak, aby se opírala o obkladačky. Potěšeně jsem se na ni podívala.
Prošla jsem ranním hygienickým kolečkem a za
chvíli už jsem si užívala třídění jednotlivých stonků.
Opravdu mi všichni pozvaní udělali radost. Nakonec
nás bylo celkem šest a bylo to fajn. Vydrželi jsme do
dvou do rána. A domů jsem se výjimečně svezla taxíkem. Vlastně ne, domů mě taxíkem svezl Bohdan.
Smutně jsem se usmívala. Asi se mi po nich bude
stýskat. Ne po těch kytkách. Po těch lidech. Vlastně
možná i po těch kytkách až zvadnou. Budou mi totiž
ty lidi připomínat.
Místo třetí vázy jsem musela naplnit vodou půllitrový džbán. Jednotlivé kytičky jsem si rozestavěla po
bytě a oddala jsem se příjemným nostalgickým vzpomínkám. Když jsem se však myšlenkami dostala do
naší jezevčí nory, úsměv z obličeje mi zmizel. Rozlučka
s mužem, který mi víc než šest let dělal vedoucího, za
kterého jsem dělala jeho práci a s nímž jsem v kanceláři o pětadvaceti metrech čtverečních trávila pětkrát
týdně osm a půl hodiny, proběhla rychle a zběsile. „Tak
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hodně štěstí,“ podal mi ruku, když opouštěl kancelář
a krátce mi pohlédl do očí. „Ať se ti daří.“
Uvařím si něco dobrého, rozhodla jsem se, abych
zaplašila nepříjemné myšlenky. Mám totiž pocit, že
se mě to jeho chování dotklo. Sice je pravda, že žádnou velkou slavobránu jsem nečekala, ale tohle bylo
přece jen trochu silný kafe. A to mám silnou kávu
ráda. Vlastně jo, usmála jsem se sama pro sebe, ono to
v podstatě hořké bylo.
Ten poslední den už jsem se v práci nebyla schopna
na nic soustředit. Osobní věci, které mi dělaly v kanceláři víc než šest let společnost, jsem už měla od pátku
doma a jejich místo zabraly Jolaniny cennosti. Hrnek
na kafe, fotka od moře, na níž byla zvěčněná s nějakým
mladým do bronzova opáleným mužem, malá dřevěná
kočka (asi jako talisman), krém na ruce, nabíječka na
mobil a sluchátka. No, prosím, že mě to nenapadlo.
Sluchátka! Budu muset Jolaně doporučit, aby si je při
práci dávala hned od prvního dne. Po půl roce už to
pak neudělá. Stejně jako jsem to neudělala já. Jenomže
mě to nikdy nenapadlo. Jedna nula pro Jolanu. Jo, docela té holce držím palce.
Jediné, co jsem v kanceláři jako vzpomínku na můj
pobyt nechala, byl květináč s aloe vera. Libuška nedávno prohlásila, že v místnosti, kde se člověk přes den
nejvíc zdržuje, by neměly být špičaté kytky. Nevím,
jestli to někde vyčetla nebo zaslechla, ale od té doby
jsem tu kouzelnou léčivou rostlinu přestala mít ráda.
Tak ji tu prostě nechám. Mám dojem, že její extrakty
jsou vhodné k hojení ran, tak třeba se to někdy bude
Jolaně hodit.
Jolana si zatím nevšimla, a vlastně za tak krátkou
dobu ani neměla šanci, že Jezevec, Upír a Kohout
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v jedné osobě, se zastavil ve vývoji před téměř třiceti
lety a od té doby se nikam neposunul. Zapomněl na to,
že nastala doba, když něco nejde, musí se najít způsob,
jak to vymyslet a udělat jinak, či to alespoň úspěšně
obejít. Zapomněl na to, že popis práce je rámcový
a nedošlo mu, jak rychlým tempem se všechno vyvíjí.
Z výpočetní techniky si udělal svého nepřítele a celé ty
roky ho úspěšně ignoroval. Nevěděl, že místo šanonů
dnes slouží složky v počítači a formát PDF, nedošlo
mu, že Excel sečte všechno rychleji než mechanická
kalkulačka s páskou a neuvědomuje si, že řádově jednou za půl roku přijde nový update, který změní způsob uvažování a systém práce. Že je nezbytně nutné se
stále učit novým věcem, nebát se změn a rozvíjet se.
On tohle všechno neví. Já ano. A Jolana na to brzy
přijde.
Bramborový guláš se mi opravdu povedl. Vzpomněla jsem si na kluky. Ti by si se mnou určitě dali. Je
to jejich nejoblíbenější jídlo.
Seděla jsem v rozlehlé aule úřadu práce plné lidí
a v ruce jsem mačkala lístek s pořadovým číslem. Palcem a ukazováčkem jsem ho nervózně smotávala do
ruličky a zase rozmotávala zpět do neúhledného obdélníku. V hale se ještě stále topilo a bylo tam dusné horko.
Pozorovala jsem digitální ukazatel s poměrně rychle se
měnícími čísly a cítila jsem, jak se potím. Nikdy jsem si
nemyslela, že JÁ tady budu někdy sedět. Svlékla jsem si
sako a z krku si odmotala pestrobarevný šátek. Pozorovala jsem lidské hemžení a ani na chvíli mne nenapadlo,
že bych se měla obávat toho, že mi Úřad práce nabídne
nějakou práci. A abych řekla pravdu, zatím jsem o ni
moc nestála. Chci si nějaký čas odpočinout.
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