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Cesta do práce 

Daniel Nosek 
 
 
Již p�i vstávání m� n�kolik v�cí nazna�ilo, že dnes nep�jde o b�žný den. Jako obvykle 

m� probudilo nep�íjemné zvon�ní budíku. Jal jsem se tomu ud�lat konec, tak jako každé ráno, 
ale místo budíku jsem zmá�kl dortík, který tam z�stal po v�erejší bujaré oslav�. Kamarád a já 
jsme totiž po�ádali menší párty na po�est našich p�tat�icátých narozenin. 

Ješt� rozespalý jsem se snažil vstát. Až cvaknutí výtahových dve�í m� rychle probralo 
z polospánku. Instinktivn� jsem otev�el o�i. Stál jsem v p�edsíni svého bytu a vchodové dve�e 
byly otev�ené. Ve dve�ích prot�jšího bytu stála sousedka. Nev��ícn� si m� prohlížela a p�i tom 
kroutila hlavou. Chvilku jsem nechápal, než mi chlad ve spodní �ásti t�la napov�d�l. Byl jsem 
nahý.  

Co tu d�lám? Ptal jsem se sám sebe. Pravd�podobn� jsem musel usnout cestou do 
koupelny. Instinktivn� jsem si zakryl rukama své ohanbí, nohou jsem p�ibouchl dve�e a hnal 
do koupelny dát se do „gala“. M�j šéf nemá rád, když se mu pod�ízení courají do práce 
neupravení a k tomu na mol. Pracuji jako �idi� tramvaje. Již dvanáct let bez nehod. Ale to se 
m�lo zanedlouho zm�nit. 

Žaludek dával hlasit� najevo, že chce n��ím naplnit. Zašel jsem do kuchyn� a otev�el 
ledni�ku. Bohužel tam byl jen zbytek mléka v krabici po mém nepoda�eném pokusu uva�it si 
puding. Kanec jeden. Necht�l mi zhoustnout a tak jsem jej po�ád míchal a míchal. Po �ty�iceti 
minutách usilovného míchání jsem zkusmo p�idal trochu  plynu. Až když se mi tém�� všechen 
p�ipálil na dno hrnce, jsem to vzdal a hrnec i s pudinkem, dá-li se toto skupenství ješt� tak 
nazvat, vyhodil. Záchod to vzal až na t�etí spláchnutí. 

Hlad se ozýval stále hlasit�ji. Nedá se nic d�lat. Mléko jsem nalil do sklenice a vypil. 
Na chvilku se dostavil pocit nasycení, který zase rychle vyst�ídal pocit hladu. S beznad�jí 
jsem se ješt� jednou podíval do lednice. Pak mi napadlo zkontrolovat i spodní dva šuplíky, do 
kterých jsem v�tšinou dával jen brambory. M�l jsem kliku. Našel jsem tam další krabicové 
mléko. Jednou rukou jsem podržel krabici a n�žkami ve druhé ruce jsem se snažil ust�ihnout 
horní okraj. Jak n�žky zajely do tvrdého kartonu, rukou jsem jej více stiskl, aby mi krabice 
neujela. Z�ejm� jsem to p�ehnal, pon�vadž se obal promá�kl a mléko vyšplouchlo na st�l a 
z n�ho na m�j �istý ohoz a na zem. 

Set�el jsem louži mléka ze zem� a zbytek, co z�stal v krabici, jsem nalil do plechá�ku, 
který jsem postavil na sporák a zapálil ho�ák. Pro úsporu �asu jsem se šel mezitím p�evléci do 
ložnice. Našt�stí jsme fasovali dva stejné pracovní stejnokroje. P�i navlékání kalhot na m� 
p�išla pot�eba. Nedala se odložit ani o minutu a tak jsem musel okamžit� b�žet na WC. Po 
alkoholu mám pokaždé sra�ku. Jen tak tak jsem stihl dosednou, když se spustily Niagarské 
vodopády, které nebraly konce. Až poté jsem si všiml, že sedím p�ímo na studené keramice. 
Navíc se za�aly hlásit o slovo další t�lesné otvory. Zav�el jsem o�i a snažil se soust�edit jen na 
vykonání pot�eby. Což se mi po chvilce povedlo. Po skon�ení pot�eby, zcela vysílen, jsem 
kone�n� mohl nabírat další sílu. Uf! Ráno za�ínalo být dost náro�né. 

Jak jsem tak sed�l na WC, na krátkou dobu jsem usnul. Mléko v kuchyni mezitím 
sta�ilo vyva�it. Až zápach z p�ipáleného mléka m� probudil. Aniž bych se utíral, jsem vyb�hl 
ze záchodu a namí�il si to rovnou do kuchyn�. Utíkající mléko už sta�ilo uhasit sporák a plyn 
se za�al rozpínat po celém byt�. Neváhal jsem a rychle otev�el okno. 

V internátní budov� na prot�jší stran� p�es ulici na m� za�aly mávat žákyn�. Pot�šen 
jejich p�ízní jsem jejich pozdrav op�toval. Až pak jsem si teprve uv�domil, že mám trenýrky 
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stále ješt� stažené. Dámy se culily a rukou si zakrývaly ústa. Abych zachoval svoji d�stojnost, 
zavlnil jsem t�lem v rytmu samby, na�ež jsem sklidil další aplaus. 

Pak jsem se odebral ke sporáku, vypnul va�i� a sp�chal na toaletu dokon�it dílo. Když 
jsem se šel doobléci, na hodinách už bylo p�l desáté. Moje dnešní sm�na za�ínala v deset, 
takže na snídani už nezbyl �as. Rychle jsem na sebe natáhl kalhoty a bl�zu. V p�edsíni pak 
nazul spole�enské boty. Z bytu jsem vypadl tak rychle, že jsem si sta�il zabouchnout dve�e 
s klí�i zevnit�. Sakra! To je zas den! Vypustil jsem samovoln� z úst. To jsem ješt� nev�d�l, že 
m� to nejhorší teprve �eká. 

Klí� vy�eším, až se ve�er vrátím. Nyní musím sp�chat do práce, pomyslel jsem si. 
Navíc po schodech nebo� n�jaký šikula nechal v p�ízemí otev�ené dve�e od výtahu. P�i 
zavazování kravaty jsem n�kolikrát málem rukou zavadil o hasicí p�ístroj umíst�ný na zdi 
v každém pat�e. Osudným se mi stal až hasící p�ístroj v prvním pat�e. Když jsem po druhé 
provlékal konec vázanky skrz uzlík,  široký cíp kravaty se zachytil za ostrý konec drátu na 
pe�eti rukojeti a já se málem ob�sil. Na kravat� z�stala tém�� patnácti centimetrová fuga. Te� 
už byla vázanka akorát na dv� v�ci a tak jsem obvázal kolem p�ístroje jako její pomník. 
Pat�ila k mým nejoblíben�jším. 

Jako obvykle jsem ze schránky v p�ízemí vyfoukl sousedce noviny, abych m�l co �íst 
na kone�né stanici mé trasy, když �ekám na další výjezd. Za celý den tam pro�ekám p�ibližn� 
dv� hodiny a s novinami to lépe ubíhá. Obzvláš� s vyp�j�enými. D�lám to tak už p�t let. 
Ve�er pak noviny vrátím nic netušící sousedce zp�t do schránky. Naivn� si myslí, že pošta je 
p�etížená a nestíhá doru�it noviny d�íve než druhý den po vydání. 

Rychle jsem dob�hl na tramvajovou zastávku u Hlavní pošty. S kolegou jsem 
domluvený, že si tam pokaždé p�edáme v�z. Pak jsem si všiml, že hodiny, které jsou umíst�ny 
na budov�, ukazují teprve 9,45. Rukou jsem zaš�oural v šosu svého tramvajáckého saka, 
vytáhl krabi�ku cigaret a zkušen� do ní cvrnkl ze spodu. Vyjela jedna cigareta, kterou jsem rty 
vytáhl ven. Pak jsem krabi�ku schoval a pro zm�nu zase vyndal sirky. Zapalova� nesnáším. Je 
t�žký a provoz dost drahý. Navíc je tu možnost se p�i žebrání o sirku s n�kým seznámit. Já 
jsem takové št�stí zatím nem�l, ale m�j spolužák Lá�a se tak seznámil s pohlednou kráskou 
v Praze – Rudná. Tehdy tam stála opušt�ná na parkovišti a z jejího výrazu ve tvá�i šlo usoudit, 
že je nadšená Lá�ovo zájmem. Slovo dalo slovo, usedla s ním do vozu a nakonec skon�ila u 
n�j doma. Už to bude p�t let, co jsou spolu.  

Sirku jsem zapálil o škrtátko a s natáhnutím jsem cigaretu zapálil. V dálce zacinkala 
tramvaj. Podíval jsem se jejím sm�rem, abych se ujistil, že kolega nejede nap�ed a rychlými 
pohyby ruky jsem sirku sfouknul. Pak jsem jí ledabyle odhodil stranou, aniž bych se podíval 
tím sm�rem. Odnesl to n�jaký postarší pán, za�tený do novin. M�l je p�ed sebou rozev�ené a 
tak se nemohl zapálené sirce vyhnout. Ta ješt� doho�ívala, když  p�istála na novinovém papíru, 
který okamžit� vzplanul. Muž sta�il jen vyjeknout. To už se jeho noviny prom�nily 
nenávratn� v �erný uhel. Muž zrudl a vrhl se na m�. P�ekvapen, co se d�je, jsem pod jeho 
vahou, která byla siln� nad sto kilo, zavrávoral a spadl do kolejišt� pro tramvaj. Následn� se 
na m� muž svalil. A� jsem se snažil, se� m� síly sta�ili, pohnout se mi s ním nepovedlo. Navíc 
sta�ík dostal ješt� infarkt. �idi� už našt�stí vjížd�l do zastávky s nižší rychlostí p�izp�sobenou 
následnému zastavení na perón�. Díky tomu m� a starého muže tramvaj hrnula jen p�t metr�. 
Ale i tak jsem vypadal jako po zásahu Jacka Rozparova�e. Vrátit se dom� a p�evléct se už 
nebyl �as. Dnes to budu muset n�jak p�ežít. D�da dopadl h��. Sice pro n�j p�ijela sanita, 
p�ivolaná p�ihlížejícími, doktor však konstatoval už jen smrt. 

To m� ješt� chyb�lo. Smr�ák hned po ránu. A ani m� ješt� neza�ala šichta. Ke všemu 
se úmrtí událo za nevyjasn�ných okolností a tak byla p�ivolána i policie, aby vyvrátila cizí 
zavin�ní. Dorazila po následných t�iceti minutách, které jsem vyplnil p�evzetím vozu od 
kolegy a p�e�tením n�kolika �lánk� v novinách - o zdražení energií, nájm� a o odhlasovaném 
a schváleném zvýšení plat� poslanc�. Musel jsem se tomu zasmát.  Jak to jde snadno, když je 
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�lov�k u moci. Já akorát m�žu každý den do�asn� �ídit osudy cestujících. Snad se dob�e 
ožením, culil jsem se. 

Policie dorazila. S auta vystoupili muž se ženou, kte�í nápadn� p�ipomínaly postavu 
Pivrnce z kreslených vtip� od Urbana. On m�l velký pupek, kalhoty stažené páskem na 
poslední dírku a pouzdro se služební pistolí až u kolen. Obušek se mu houpal st�ídav� 
dop�edu a dozadu, kde pokaždé cinknul o knoflík u zadní kapsy kalhot. Zn�lo to do rytmu 
jeho ch�ze. V ústroji p�sobil dost komicky a v�bec ne autoritativn�. Ona naopak vypadala 
elegantn� a oblek jí velice dob�e zvýraz�oval p�ednosti jejího t�le. Oba se však chovali jako 
poprvé ve služb�. 

Sv�j názor jsem však zm�nil v okamžiku, kdy ke mn� p�istoupili. Policajt mi nohou 
rozkopl moje nohy od sebe, ruce mi želízky spoutal za zády a obli�ej mi p�irazil tak siln� 
k tramvaji, až se mi spustila rajská. Bylo znát, že už má pár zatýkání za sebou a jeho klienti 
z�ejm� nepat�ili mezi beránky. Následovalo prošacování jak z filmu, jenž se mi naopak moc 
líbilo nebo� jej provedla policajtka. A musím �íct, že to provedla d�kladn�. Jen nechápu, pro� 
po skon�ení konstatovala, že u sebe nemám žádnou nebezpe�nou zbra�. Asi neví, co se ve 
mn� skrývá za Cassanovu. 

Než jsem jim sta�il objasnit situaci, že nejspíš došlo k nedorozum�ní, sed�l jsem 
v antonu a mí�il do vazby na policejní stanici. Cestu jsem si krátil flirtováním s policistkou 
nebo� bylo nad slunce jasné, že po m� jede. Pro� by m� jinak všude šacovala. Jist� cht�la 
v�d�t jak jsem na tom fyzicky. Ženské se o to zajímají, aby si byly jisti, že muž jim bude 
schopen zplodit dít�. P�esto svoji náklonnost ke mn� dokonale tajila. Zvlášt� když jsem se jí 
zeptal, zda m� bude navšt�vovat v cele (Vše totiž nazna�ovalo, že se z tohoto nedobrovolného 
výletu hned tak nevrátím). 

 „Drž hubu kreténe!“ odpov�d�la. 
Abych nás neprozradil, použil jsem v�tu, kterou jsem zaslechl v n�kterém americkém 

filmu: „Jasn� bejby. Rozumím!“ a aby v�d�la, že jsem pochopil její snahu o utajení, jsem na 
ní ješt� mrkl okem. 

Ona si toho všimla a starostliv� se m� zeptala: „Máš snad n�co s okem kreténe? Tam 
se o tebe postaraj. To si piš!“ Aby její kolega neprokoukl její zájem o m�, bouchla obuškem 
do pletiva, jenž odd�lovalo kabinu od zadní �ásti vozu. 

V tu chvíli jsem v�d�l, že nám jsou planety, hv�zdy, dokonce i celý vesmír, naklon�ny. 
Dokonalá profesionálka a já, takový jouda, jí nejsem lhostejný. Když se da�í, tak se da�í! 

 
- - - - - 

 
Na stanici následovala obdobná procedura jako na tramvajové zastávce. Akorát s tím 

rozdílem, že mi sebrali všechny mé v�ci, v�etn� doklad� a provedli otisky prst�. 
Vzpomn�l jsem si, jak se v mnoha filmech v�zni dožadovali, dle zákonného nároku, 

jednoho telefonátu se svým právníkem a tak jsem to zkusil. Zavolat m� sice nechali, ale 
telefonní aparát byl na mince, které mi byly zabaveny spolu s doklady p�i p�ijímací procedu�e. 
Tak jsem zkoušel hodit do p�ístroje nejd�íve sv�j zlatý zub v nad�ji, že se p�ístroj slituje a 
spojí m� s kolegou s práce. Jednou se mi zmínil, že má kontakt na n�jakého dobrého právníka. 
Bohužel automat byl n�mí. Na další pokus jsem už nenašel nic, co bych do n�j mohl zkusit 
ješt� vhodit. V zoufalství jsem do n�j za�al bušit. Službu konající policajt, který m� 
doprovázeli k telefonu a nyní stál opodál, však m�j vztek nechápal a odvedl m� do cely o 
rozm�rech �ty�i na �ty�i metry. 

To by nebylo špatné, sám mám ve svém byt� stejn� velké místnosti, ale zde se nás 
tla�ilo celkem deset. Z toho jedna prostitutka, která st�ídav� sledovala své hodinky (pro� jí je 
nezabavili jako m�?) a vstupní dve�e do místnosti, kde jsme byli zav�eni. Jako by netrp�liv� 
o�ekávala, že n�kdo vstoupí a osvobodí ji (možná tu byla nastr�ená jako donaše� nebo 
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dokonce šlapala chodník pro policajty a sem se dostala nedopat�ením, které se m�lo každým 
okamžikem vysv�tlit). V kout� cely se kr�ili dva strachy zpocení buzeranti, kterým z�ejm� 
nahán�li hr�zu t�i namakaní skinheadi. Nep�etržit� sledovali ty dva v rohu a s jednou rukou 
za�atou v p�st bušili do dlan� druhé ruky. P�i každém st�etu rukou se ozvala hlasitá rána a 
buzeranti sebou leknutím trhli. V dalším rohu postávala skupinka t�ech mladík�, hlásících se k 
punku. Ob� skupiny byli z�ejm� lapeni p�i n�jaké rva�ce na ulici. Divné akorát bylo, že se zde 
zase neporvali. Nic jim v tom nebránilo. Chvilku jsem zkoušel vymyslet n�jaké rozumné 
vysv�tlení, než jsem toho nechal a posadil se do volného kouta. 

Odpov�� p�išla záhy. Debata v cele ustala. Všichni z obou part se na m� podívali. 
V ten moment mi to došlo. Byli sem nastr�eny policajtkou a já je m�l všechny zmlátit a 
dokázat jí tak mojí lásku k ní. No jasn�! Proto se spolu v�bec nervali. Byl to jen nastr�ený 
kompars. A prostitutka byl další test, kterým jsem m�l projít. Našt�stí m� v�bec nezajímala. 
Takže tento test jsem mohl klidn� pustit z hlavy a vrhnout se st�emhlav na ob� party. 

Na vojn� jsem byl u pr�zkumného oddílu a zmlátit hrstku boucha�� pro m� nebyl 
problém. Punká�i byli hubení jak vyžle. Na n� p�ijde �ada potom. Nap�ed skinheadi. Byli 
siln�jší než punká�i a já jsem cht�l mít to nejhorší co nejd�íve za sebou. Jako prvního jsem si 
vybral toho nejv�tšího. Rozb�hl jsem se proti n�mu a celou vahou svého t�la jsem ho ude�il 
do b�icha. 	ekal jsem jak padne na záda a zavalí své dva komplice. To se však nestalo. Po 
nárazu se mu jen mírn� promá�klo a ot�áslo b�icho. Když jej zase nafoukl, s prudkostí jakou 
jsem nikdy p�ed tím nevid�l, odlítl jsem zp�t jak va�ená nudle. Takovou reakci jsem ne�ekal a 
tak jsem padl na záda já. Než jsem se sta�il zvednout, stáli na m� svalovcovo dva kolegové a 
p�stmi m� domlouvali. Pak se otrkali i �lenové z druhé bandy a p�idali se ke skinhead�m… 

 
- - - - - 

 
Jak to tenkrát pokra�ovalo si bohužel nepamatuji, jelikož jsem ztratil v�domí pod 

zvýšeným návalem ran. Probudil jsem se až v nemocnici. K mému úžasu leželi vedle m� 
�lenové punku. To bych teda ne�ekal. Musel jsem se zasmát nevyzpytatelnosti osudu. 

V nemocnici jsem si poležel n�kolik týdn�. Bloudil jsem mezi polospánkem a 
spánkem, vyk�ikoval jméno policajtky, které jsem zaslechl b�hví kde a pokaždé, když se na 
m� p�išel podívat doktor, jsem jej za�al mlátit se slovy: „Ty skinheade zasranej!“ 

Když se m�j stav zlepšil natolik, že jsem mohl mluvit, dal jsem se do �e�i s �leny 
punku, kte�í obývali stejný pokoj jako já. Dozv�d�l jsem se, že poté, co jsem se p�estal hýbat 
a hekat pod dopadem ran, p�estal jsem být zajímavý. Rozjetí skinheadi se vrhli do druhého 
gangu. Ten pod jejich náporem rychle skonal a nesta�il uspokojit jejich stále se zvyšující chtí�. 
Nakonec se cht�li vrhnout na dva buzeranty v rohu cely. Našt�stí jim v dalším útoku zabránili 
policajti, kte�í uslyšeli kravál a šli se podívat, co se d�je. No zabránili. Prý to jeden taky 
schytal, ale s námi na pokoji neležel nebo� by šlo o ovliv�ování sv�dk�.  

P�ípad z cely se bude ješt� vyšet�ovat. Nechápu však pro�? Je to p�ece jasné. 
Na druhou stranu. Možná jsem jediný, kdo ví, že to má na sv�domí ona sv�dná 

policistka, kterou jsem od té doby již nevid�l. 
A asi ani ješt� dlouho neuvidím. Po propušt�ní z nemocnice, mi poslali obsílku, že se 

mám dostavit k výslechu jako sv�dek ve v�ci „objasn�ní událostí v cele na policejní 
stanici.“ Když jsem jim vše vylí�il, požádali m�, abych jim to p�evypráv�l ješt� jednou. 

„Copak jste blbý?“ Zeptal jsem se jich. Odpov�d�li mi, že tak konstruktivní vysv�tlení 
ješt� neslyšeli. Neváhal jsem a jal se vypráv�ní podruhé. Dokonce si p�i tom zapnuli i 
záznamové za�ízení. O n�kolik minut pozd�ji jsem sed�l v sanitce, od�n do sv�rací kazajky, 
která si to upalovala do Dob�an.  
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Když se to vezme kolem a kolem, tak je mi tu vlastn� dob�e. Mám výhled na rozlehlý  
park. Ob�as se tam špacírují místní p�kná d�v�ata. Jedna modrooká na m� n�kolikrát mávala. 
Zatím je to na dobré cest�. Zítra s ní mám první rande. Mám vycházku do parku… 


