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věnováno Heleně Lorenzové
V jednom z mých minulých životů, někde hluboko, kde čas bůhvíproč vůbec neplyne a namísto toho se skládá do pláství, tvoří jména Helena, Martin a Věra nerozlučnou trojici. Helenu, s úžasným poprsím, výrazně zaklenutým nosem a vždycky trochu rozcuchaným uzlem těžkých tmavých
vlasů, jsme tehdy oba zbožňovali. Je právě plnoletá, přirozeně tělesná
a žensky zaoblená; má vláčná gesta a ledabylou chůzi, připomíná mi,
zvláště na ulici, plně naloženou loď, která brázdí oceán a přitom se mírně
kymácí pod vzedmutými plachtami. Velkýma očima se zamodralým bělmem se dívá přímo do tváře a její pohled za hustou clonou řas proniká
člověka stejně neosobně jako houpavý pohyb vln spěje bez záměru k protějšímu břehu. Takový pohled dobře znám, říkám o něm, že ze zdvořilosti lidem nečte myšlenky; zračí se v něm nepatrný údiv, místy je nepřítomný a jakmile dostihne nějakou věc, samovolně se vrací sám k sobě.
Podle něho jsme se také s Helenou poznaly a spřátelily se jako bychom se
spolu vídaly odjakživa. Darovaly jsme si navzájem to, co jsme měly nejradši.
Na její podnět jsem začala číst Dostojevského a ona se mnou brzy sdílela vášeň pro Faulknerovy romány. Nevracím se k té přízračné četbě, ale dodnes
mám v knihovně všechny ty přečtené svazky Dostojevského v červeném
plátně melantrišského vydání s lehce načrtnutými kresbami od Musatova,
které mi připomínají Helenu. Její i moje jediné přání bylo skutečné a nevyslovitelné jako boží jméno; mělo celistvou povahu života, dechu a touhy,
které se nevejdou do věčnosti. Tu skrytou účast na zázraku stvoření, s níž
každý přichází na svět, nebylo možné dělit na části jako kůži, pozemek nebo nějakou jinou kořist. Něco málo se o tom snad dovíme, až sami od sebe
jednou odstoupíme tak daleko, že už si na sebe ani nevzpomeneme.
Studentská halenka – ta je tuze tenká…, hulákal Martin na štaflích a zručně máchal štětkou namočenou do husté bílé barvy po stropě. Jeho šarm

venkovana působil, že jsme já i Helenka střídavě buď jihly, nebo nám naskočila husí kůže; na začátku prvního semestru jsme ještě netušily, co ty
příznaky znamenají. My tři jsme se znali teprve od léta, a teď jsme se vídali takřka denně na společných přednáškách. Helenka studovala estetiku,
a já s Martinem dějiny umění. Někdy na začátku listopadu mě napadlo, že
jsem se asi zamilovala. Jednou večer jsem vyběhla z domu a užasla: padal
první sníh a každá vločka jiskřila jako jasný pohyblivý bod vesmíru; v tu
chvíli jsem věděla, že svatá panna právě natřásá peřinu a z nebe dolů – jako v křišťálové kouli – padají kousky štěstí. Je to možná divné, ale tenhle
můj pocit zahrnoval bezvýhradně všechno ode mě až po zasněžené střechy domů na obzoru. Nezdálo se, že by někam směřoval nebo se k něčemu vztahoval jako k označenému středu.
Krátce potom, ještě před příchodem mrazů, jsme malovali kuchyni v bytě
na Francouzské, kde žila Helena se svou matkou. Studentská halenka – ta
je tuze tenká, pod ní se vyspala, poctivost ztratila ne jedna panenka…,
Martin si to malovaní ve třech vysloveně užíval, Helenka s kýblem a koštětem vytírala podlahu a já se jako obvykle k ničemu nehodila, tak jsem dělala to ostatní: podej, přines a podobně. Martinův bujarý zpěv se rozléhal
po celém domě, otec Heleny ho musel slyšet už na schodech. Když zadrnčel zvonek a on vstoupil dovnitř, tvářili jsme se rozpačitě. Přišel náhodou
na návštěvu za Helenou, s její matkou se rozvedl už dost dávno. Vypadal
jako neškodný a celkem nezajímavý starší pán s robustní postavou, hlučným vystupováním a korektním vzhledem. Zdržel se krátce. Až mnohem
později mi došlo, že přesně tenhle bodrý a nenápadný výraz měli všichni,
kdo v té době dosáhli ve státní službě vedoucích postavení. Helenin otec
byl rektor jedné univerzity. Obraťme list. Navečer, když na nás už padala
únava, dorazila domů Helenina přívětivá maminka. Jemné a stářím poněkud vybledlé rysy střídmé dámy potvrzovaly, že nemá se svým exmanželem nic společného, jen jedinou dceru, která jí není vůbec podobná.
Vzpomínám si, že od toho dávného malování se mezi námi něco přihodilo, co připomínalo nepatrnou proměnu v konfiguraci barevných sklíček
při pootočení krasohledu. Zatímco se Martin činil nahoře na štaflích, my
jsme se s Helenou na sebe čas od času spiklenecky podívaly, a najednou
jsme to uhodly: zamilovaly jsme se do něho obě až po uši. Mně se to nejspíš stalo už v létě, když jsme před prvním ročníkem filosofické fakulty
absolvovali povinnou zemědělskou brigádu v Aši, kde jsme v hraničním
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pásmu za nabitými ostnatými dráty sušili seno. Tam mě, pražskou slečnu,
zaujal student, který se jednou o svačině obratně vyšplhal vysoko do koruny stromu; příště jsem toho chlapce spatřila nečekaně, právě když vyběhl
z houští a přenesl se přes palouk lehkým krokem lemura katy a nepřekonatelného Nižinského. Psala jsem o něm v dopisech s adresou do Balbínovy ulice, kde jsem v tu dobu zrovna bydlela. Moje nesouvislé zprávy
z přísně střeženého prostoru četl zřejmě povrchně jeden rozvedený pán,
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kterého Martin i ostatní spolužáci považovali za mého otce. Helena byla
podobně tajnosnubná jako já, měla ovšem výhodu, že byla volná. Teď jsme
ale měly společné tajemství, a to nás ještě víc sblížilo.
Helenina barva je černočerná, pevně ji obepíná a rozjasňuje zarůžovělé
tóny její bílé pleti. Já jsem milovala modrou, ale většinou jsem si ráno oblékla, co mi zrovna padlo do ruky. Byly jsme v tom ročníku proslulé ztracené generace možná poslední studentky, které se při zmínce o sexu ještě
opravdu červenaly. Nedalo se s tím obvykle nic dělat, než rychle utéct
z dosahu nebezpečí. Myslím, že jsme byly obě připraveny použít tutéž
strategii, jakmile by cokoli ohrozilo naši citovou rovnováhu. Teď to ale bylo jiné. Otec i matka mě podle svého nejlepšího svědomí a obecně platných zásad dobře vychovali, takže jsem si připadala spíš ošklivá než hezká,
v praktických věcech naprosto nemožná a zřejmě i ničemná, protože jsem
si týden po maturitě sbalila pár svých knih a věcí do kufříku a utekla z domova. Nepochybovala jsem tedy ani na okamžik, a věděla, že bude pro
Martina nejlepší, když si zvolí Helenku.
Brzy se ukázalo, že její výchovu rodiče také nezanedbali, rozvedený otec jí
sebedůvěry nepřidal. Oproti mně si však Helena vždycky užívala podstatně víc svobody, neboť její zaměstnané matce nezbývalo dost času, aby sledovala vzletné a přesné myšlenky své dospívající dcery. Těšilo mě, že se
Martinovi moc líbí. A pokud jde o Helenu, nemýlila jsem se, Martin jí taky padnul do oka; přesto si myslela, že se k němu hodím víc já. Skutečně
jsem neuhodla, proč je o tom přesvědčená. Tohle krátké období, kdy čas
plynul klidným tempem a všechno se dělo jako na vážkách, bylo neuvěřitelně sladké a trvalo téměř do konce roku. Cítili jsme v ústech příslib adventu a nikdo nepotřeboval, aby byly věci rozhodnuty. Užívali jsme si naopak euforii ze stavu beztíže.
Zatímco jsme se den co den setkávali, moje city se ustálily a bezpečně
jsem věděla, že Helence přeji, aby byla Martinovi nejmilejší. Ona součas-

ně odezírala má citová gesta jako obraz v zrcadle. Nebyly jsme dokonce
ani zvědavé; asi proto, že každá otázka byla zbytečná, bylo jasné, že to, co
se má stát, vyplave jednoho dne samo na povrch. Stalo se to naprosto nečekaně. Těsně před Vánocemi se mi Helenka svěřila, že ji Martin pozval večer na schůzku. V duchu jsem jásala a nahlas řekla: tak vidíš, měla jsem
pravdu, že jsi to ty! Toho večera mě popadl divný neklid, emoce ve mně
kmitaly jako na struně. Myslela jsem na své dva nejbližší, a opakovala si: ať
to dobře dopadne, ať to dobře dopadne. Příští den za mnou Helenka přišla, usmívala se a nakonec to prozradila: Martin se jí ptal, jestli má u mě
nějakou šanci. Měl. Ve třech jsme bezděčně vyhloubili v přítomnosti proluku čiré nevinnosti. Naše důvěrné přátelství trvalo několik let, než nás
začaly oddělovat nové zájmy a časem i různé povinnosti. V jednom z minulých životů naše jména otevírají věcem volný průběh a nebrání událostem, aby se skládaly do pláství. Tam někde z hloubi se ozývá skrytá účast na
kosmickém těle stvoření, s níž každý přichází na svět, a nabývá podoby.
Něco se o tom snad člověk doví, až od sebe jednou odstoupí a už si na sebe nevzpomene.
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