Před bouří
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Seděla pod vysokým, rozložitým stromem, pokoušejíc se uniknout všespalujícímu polednímu slunci.
Vzduch byl už několik dní těžký a nehybný, město se dusilo.
K jednomu ze stolků zapadlé zahradní restaurace přišel nový pár. Nebyli nijak staří, alespoň ne tak
staří, jak se ona sama poslední dobou často cítila, ale zároveň jim chyběla ta očividná lehkost
mladiského bytí. I tak to ale vypadalo, že jsou spolu rádi, aniž by měli potřebu se navzájem dotýkat;
což by ji buď znechutilo, nebo pobavilo, závisejíc na její okamžité náladě a výši hladiny levného piva
v oprýskané sklenici stojící na jejím stole. Víno už nepila.
Přicházela sem každý den. Nějak se z toho stal její pravidelný rituál, teď když všechny ostatní
činnosti, na něž byla po léta zvyklá, najednou zmizely. Po určitý čas se snažila udržet svůj život
v zajetých kolejích, bez sebemenších změn, než jí došla groteskní nesmyslnost takového počínání.
Tyhle koleje už nikam nevedly.
Začala trochu psát. Pak se přihlásila na letní kurz místní univerzity, o němž snila o té doby, kdy před
půl stoletím dokončila studia, a na nějž pak nikdy neměla čas, protože najednou se jí přihodil život a
neuvěřitelně rychle utíkal.
Chodila teď na tohle místo každý den s tlustou učebnicí, poznámkami a zeleným deníkem, ale
většinou se na ně ani nepodívala, protože jí více času zabralo pozorování obrovského stromu, pod
nímž sedávala. Nebyla si jistá, o jaký druh se jedná, příroda ostatně nikdy nebyla jejím koníčkem, ale
ten strom ji nějakým zvláštním způsobem fascinoval. Možná proto, že jí v mnoha ohledech připomínal
ji samou. Na některých místech jeho mohutného těla se začala odlupovat kůra, stejně jako její vlastní
kůže už nikdy nenašla cestu zpět ke své původní záři. Uvnitř pak, v útrobách a hlubokých kořenech,
oba nesly svou minulost, a do určité míry možná i moudrost.
Pár mezitím dopil své víno, žena se pomalu zvedla a odcházela dovnitř, nejspíš na toaletu. Na zadní
straně stehen měla obtisklou strukturu zahradní židle, na níž seděla. Samozřejmě, na židli nebyly
žádné polštáře, tohle nebylo nóbl místo pro zhýčkané turisty z centra města. Žena si rychlým
kontrolním pohybem sáhla na nohy, dobře si vědoma svého nově nabytého handicapu a znepokojeně
zrychlila krok směrem ke dveřím restaurace.
Napila se piva. Zvláštní, pomyslela si s pohledem na zavírající se dveře. Necítíme se tak někdy
všichni? Sedíme příliš dlouho a příliš pohodlně, takže když jsme najednou nuceni se zvednout, trvá
nám dlouho, než se zbavíme otisků míst a lidí, kteří nám dělali společnost.

Její otisk už byl ale skoro pryč. ON byl pryč.
Protože v těch lehkých, ale neustávajících vlnkách každodenního života se někdy hodně těžko plave.
Cákají nám do očí a my se na ně soustředíme tak úporně, že si v dálce, až na horizontu, nevšimneme
hromadících se mraků. A když pak bouře udeří svou ohlušující silou, cítíme se nepřipravení,
podvedení, lapáme po dechu, topíme se.
Dokud se naše nohy nedotknou dna.
Byla ráda, že její nohy – ty nohy, z nichž si její dávno zapomeutí kamarádi dělali legraci a jež ona
sama celý život nenáviděla pro jejich naprosto neelegantní tvar – byly natolik silné, že jí pomohly
odrazit se zpět na hladinu. Do života.
Dopila pivo, pousmála se a otevřela učebnici.
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Konečně trochu chladnější vzduch.
Vlhký zápach malé, tmavé místnosti jí rozhodně nebyl příjemný, přesto se ho zhluboka nadechla,
studujíc přitom odraz svého obličeje ve špinavém zrcadle. Po týdnu stráveném na přímém slunci
přeměnil Gabrielin obličej svou obvyklou bledost na něco, čemu lze říkat zdravé opálení. Slunce se ale
bohužel také postaralo o to, že se vráska mezi jejíma očima viditelně prohloubila a stala se
nepřehlédnutelnou. Zkusila se poněkud trapným pokusem zvesela usmát, ale vráska tam pořád byla.
Povzdychla si.
Vždycky doufala, že bude stárnout důstojně, asi jako ta žena, již minula cestou na toaletu. Aby byla
naprosto upřímná, sledovala ji celou dobu, kdy si s manželem u sklenky vína dopřávala krátkou
přestávku od pobíhání po městě během posledního dne jejich dlouho očekávané letní dovolené, která
nejspíš stejně přišla příliš pozdě. Žena, oblečená tím nedbale elegantním stylem, jenž Gabriela celý
život zoufale zkoušela napodobit, vypadala důstojně, spokojená sama se sebou a natolik sebevědomá,
že tu naprosto sama seděla u sklenice piva. Její oči vyzařovaly jakousi trpělivost a moudrost, jichž by
Gabriela také jednou ráda dosáhla. Kdyby se jen dokázala uvolnit a prostě být. Tady. Teď. Přítomná.
Místo toho byly její myšlenky neustále zaměstnány vzpomínkami, sahajícími hluboko do minulosti,
nebo starostmi o budoucnost, o níž beztak neměla sebemenší tušení. Ve světě žádajícím soustředění
byla její mysl vždy nepolapitelným tulákem a pro jejího muže nevysvětlitelnou záhadou.
Sáhla si na stehna, aby zjistila, zda tam ještě pořád má ten protivný otisk nepohodlné židle, na níž
seděla. Byl tam. V kombinaci se zmačkanými a zpocenými šortkami, s jejichž délkou rozhodně nebyla
spokojená, byla vlastně ráda, že se nevidí zezadu. Tomáš ji ale viděl. A i když bylo pošetilé myslet si,
že to může nějak změnit jejich 15 let trvající manželství, Gabriela si najednou byla jistá, že zrovna

tohle bude tou poslední kapkou. Ne ty nekonečné hodiny v jeho kanceláři. Ne jejich syn, vždy hluboce
zklamaný, když Tomáš na poslední chvíli zavolal, aby mu alespoň po telefonu popřál dobrou noc. Ani
ty občasné aférky s neznámými muži, odehrávajíce se v jejích snech za jinak bezesných nocí a
zanechávajíce ji po probuzení zmatenou a nepřítomnou. Tohle všechno spolu zvládli. Ale pohled na
její nohy ve zmačkaných šortkách ho dnes přinutí odejít.
Gabriela se naposledy zhluboka nadechla, sáhla na kliku a otevřela dveře vstříc svému novému životu.
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Jakmile se Gabriela zvedla a odešla na toaletu, Tomáš nahmatal telefon v zadní kapse svých modrých
šortek. Vše je domluveno. Loď už na ně čeká. Poslední večer své dovolené spolu odplují do západu
slunce a nikdy se nevrátí.
Protože se zamiloval. Protože se zoufale snažil udělat svou ženu šťastnou. Protože to nezvládl.
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Gabriela se vrátila zpět ke stolu.
„Půjdeme?“ zeptala se.
„Jo. Když půjdeme teď, tak si v přístavu stihneme dát ještě jednu skleničku.“
Tomáš vypadal po dlouhé době naprosto klidně.
„Všechno to parádně klapne.“ dodal a usmál se na ni.
Zaplatili, a když procházeli kolem místa, kde předtím seděla ta starší žena, Gabriela si všimla, že na
stole leží zelený sešit. Musela ho tady zapomenout, pomyslela si. Dotkla se obálky a opatrně sešit
otevřela.

Gabriela S.
Začala jsem trochu psát, teď když je Tomáš po smrti.

