Myšlenky a sny nad rozlitými barvami a kapkami kávy

V den jako každý jiný, při netrpělivém čekání na východ slunce, tak zářivý a jasný. Každá
sekunda se odrážela v tiku hodin snad z 20. Let, což každou příchozí dále nepříjemně
prodlužovalo. Většinou mě z různých myšlenek dostával různorodý hlas zákazníku. Každý
den jsem pár káv vylila, však si šéfka snad ani nevšimla, nikdo si buďto neztěžoval či se
nezajímala. Poslední dobou vše, co cítím je vůně, nebo pach karamelových náhrad,
smíchaných aromat čajů nebo nakonec i té kávy. Denně zaslechnu zajímavé rozhovory,
mezitím co klepu propiskou o linku, na které inkoust skončí jako rozmazaná skvrna na mém
rukávu, většinou bílého roláku.
Pršelo, ale duha nikde vidím jen lehký zásvit slunce. Vyjdu ven, mému čichu chybějící čerstvý
vzduch po dešti, za nedlouho jsem zahlédla plánované rozšíření města. Poslední dobou je z
mého života stereotyp. V práci jsem nebyla dobrá, vůbec. Ušmudlané rukávy a zpocené čelo
to dokazovali. Pozorností jsem též nevrhala, spíže jsem si myslela na vánek při toulce
podzimní plání. Tohle mi chybí.
Když jsem byla menší, jablek plná náruč a jasný úsměv na celou rodnou obec, i mé sousedy
při procházce domů. Vždy seděl i stál u sotva prázdných pláten a různými tahy nenechal
jediné prázdné místo. Výjimkou nebyli ani mé tváře při podávání lesklého jablka. Užíval si
hlídaní mého brášky, vždyť celý den být doma a koukat na pohádky? To bych brala.
Až teď mi dochází, že jen nemrhal časem, měnil ho na klenot. Po té události jsem zdědila
rodinný dům daleko od města v menší obci i s jeho obsahem. Šéfka mě pustila vcelku rychle i
bez lhůty, snad si i ulevila ale jsem volná, tudíž mohu zkusit mé městečko znovu navštívit. I
kdyby jen na pár minut, bude to stát za to.
Když jsem strčila klíček do zastaralého zámku, má ruka se třásla nedočkavostí. Pach
zatuhlého domu mě neotravoval, spíže naopak. Hned, jak jsem viděla zdajíc se nekonečnou
sbírku krásných, však zaprášených obrazů jsem si vzpomněla na něj. Usedla jsem k sotva
novému plátnu a udělala první tah...

