Citronáda
Obzor se rozpil jako tuš, oblaka mlčí, na hladině první kapky. Ležel na břehu dál, bez hnutí, bez
mrknutí. Čas se pro něj zastavil. Nechtěl se už nikdy znovu muset nadechnout. Déšť se tříštil o jeho
nahou chladnou kůži, nemohl ho už smáčet víc, stejně jako nemohla tahle situace zhoršit to, jak mu
bylo. Když přestalo pršet, jako by přestal cítit všechno to, co ho tížilo a táhlo k zemi. Konečně se mohl
zvednout, vytáhl ze stanu oblečení a vyrazil do města.

Šel mokrou trávou, ale bylo mu to jedno. Větve ho šlehaly do tváře, ale on věděl, kam míří. Ten pocit
mu stále občas přeběhl po zádech. Byl pořád uvnitř, ale odsunutý někde hluboko vzadu. Našlapoval a
všude voněla mokrá tráva a květiny. Slunce se odráželo od kapek vody a příroda se nakrucovala jako
by ji někdo fotil na pohlednici. Překrásné odpoledne, pomalu se blížila silnice. Byl rozhodnutý
stopovat kolem projíždějící auta, která byla ale stejně pevně rozhodnuta následující hodiny projíždět
jinými cestami a vyhýbat se mu.

Ze stromů padaly zbytky deště. Vždycky mířily přesně za krk. Vzduch ztěžknul, začalo se nepříjemně
oteplovat. Když byl za dobrou polovinou cesty, konečně se přiblížilo auto. Postarší idiot s mapou v
ruce na něj začal mávat a pobízet ho aby přišel blíž. Hledá svoji novou chatu, je nedaleko. Ztratil se,
vysvětlení cesty se nezdá jako řešení, které očekával. Pozvání do auta v téhle pustině se neodmítá. I
když právě v téhle pustině by se víc než cokoli jiného odmítnout mělo.

Řídí velmi klidně a dobře. Nemá problém s orientací v mapě. Jeho problém je jeho věk a samota. Tady
by měl vystoupit, auto ale pokračuje bez sebemenšího náznaku zastavení. Dokonce ani neváhal. Ani
na sekundu ho nenapadlo šlápnout na brzdu. Pokračuje dál v cestě na svou chatu. Už to není moc
daleko.

Je to nádherná stará chata, stvořená pro rodinné dovolené. Nutí pozvání dovnitř, na něco studeného
k pití. V tomhle vedru přece riskuje úpal, jestli hodlá dojít až do města. Uvnitř to vypadá jako v malé
domácí galerii. Obrazy a sochy dokonale ladí ke kobercům a nábytku. Všude je perfektně uklizeno.
Donesl čerstvou citronovou limonádu. Přišel v domácím županu. Přisedl si velmi blízko, tvářil se ale
jakoby nic. Zapaluje si cigaretu a mluví o sobě. To mu jde stejně dobře jako řízení. Přisedl si ještě blíž,
jako by se ho netýkaly hranice času ani prostoru dál mluvil.
,,Tak hele, potřebuju na záchod. Kudy?“ Zarazil se a ukázal na limetkově žluté dveře. Po cestě k nim
zkusil kliku hlavních dveří. Zamčeno. Na botníku v misce na klíče se válel pouze ten od auta. Nevadí.

Okno z koupelny je na útěk poněkud vysoko. Vrací se poslechnout si další neuvěřitelné příběhy o jeho
životě. Opět se přiblížil. Nemáš hlad? Co když si společně uvaříme něco k večeři? Jasně, že má hlad.
Od čtvrtka nic nejedl. Vydávají se do kuchyně vařit těstoviny podle receptu jeho věky zesnulé matky,
která byla podle jeho vyprávění výborná kuchařka. Kuchyně byla malá, neustále se o něj snažil

nenápadně otírat. Dotýkal se jeho rukou, když myl zeleninu. Konečně to přišlo. Musel skočit do
sklepa pro lahev červeného - tajná přísada, rodinné tajemství.

Jakmile se zabouchli dveře o sklepa, otevřel okno v kuchyni a vylezl po lince mezi úhledně
rozpůlenými paprikami ven. Proběhl zahradou a kolem příjezdové cesty. Mířil zase do města. Držel se
tak blízko silnice, aby se úplně neztratil, ale zároveň tak daleko, aby nebyl z auta vidět. Pán v letech
ve svém domácím županu za chvíli zuřivě kroužil v autě okolo. Jeho ruce už nebyly tak chladně
přesné. Teď je místo očekávání vedl vztek.

Trochu se bál, občas se ohlédl s pocitem, že za ním někdo určitě jde. Věděl ale přesně kam míří a tak
musel pokračovat. Když už se slunce chystalo zapadat, dorazil konečně do města. Chvíli bloumal
parkem, pak se rozhodl. Došel k okénku cukrárny a objednal si citronovou limonádu. Odnesl si ji do
parku, na lavičku před velkým rozkvetlým keřem. Byla přesně taková, jakou si ji pamatoval. Trpká ale
sladká. Taková jako když mu bylo sedm a chodíval sem na ni s rodiči. Voněla po čerstvých citrónech.
Ve vzduchu se nesla taky vůně kvetoucího keře za jeho zády. Cítil klid a štěstí, úplně přesně jako
kdysi.

