I.
Poslední noc se jí zdálo, že se proměnila v holuba.
Toho, co má spoustu parazitů a děti do něj kopou.
Bydlela na střeše vlakového nádraží Praha-Vršovice
a záviděla lidem. Těm, co pospíchají z práce domů,
i těm, co nepospíchají a pijou v nádražce pivo. Často se motala mezi nimi a doufala, že jí někdo hodí
pár drobků. Ale lidi jsou slepí a hluší, když se jedná o holuby.
Helena sedí na lavičce a nastavuje tvář slunci, těší
se, až se jí za víčky začnou tvořit obrazce. Vždycky je to tak. Když do sebe potřebuje dostat klid,
zavře oči a čeká na svůj soukromej krasohled. Už je
tady. Nejdřív ze stran začne proudit červená barva,
jako když z rány prýští krev. Stačí párkrát zamrkat
a barva se rozlije do obrazců, které se různě skládají a rozkládají. Nakonec je z toho velká projekce, objeví se tmavé tečky a ty sežerou obrazce jako
kapka saponátu mastnou skvrnu. Dá se s tím čarovat donekonečna. To se naučila v kriminále. Říkala tomu samoterapie. Stačilo jen na nic nemyslet.
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Vypnout hlavu, odloučit ji od těla, který v tu chvíli mohlo bejt kdekoli. Možná to byla obrana právě
před tím, kde teď měla tělo.
Ozve se tlumenej smích.
Helena okamžitě vrátí mysl do reality. Všimne
si, že vedle ní se na lavičku posadili mladý milenci
a pozorujou ji. I když se tvářej, že ne. Jak dlouho
neviděla milence?! Překvapeně na ně zírá. Asi si
musí myslet, že jsem blázen, napadne ji. Vzápětí
si uvědomí, že je jí to jedno. Odnaučila se zabývat tím, co si kdo o ní myslí. A vysvětlovat, že to
tak není. Radši mlčí. Je to jednodušší. Pohodlnější určitě. Vezme kufr a jde pryč. Až teď si uvědomí, že je docela vedro. Má na sobě zimní bundu,
i když dávno začalo jaro. Jenže v ní tam tenkrát
přišla. Tam.
U stánku si koupí zmrzlinu. Točenou. Olizuje ji kolem dokola. Všechno jí najednou připadá
nový. Vzbuzuje to v ní neznámý pocity. Teda spíš
zapomenutý. Zmrzlinu měla vždycky ráda. Musí si
všechno připomínat. A konečně už sundat tu zimní
bundu. Souká se z ní a neví, kam s ní. Uvidí odpadkový koš. Vecpe ji dovnitř malým otvorem, který je
tak malý zřejmě proto, aby tam lidi nedávali velký
věci. Jenže jí se uleví. I když ji u toho zase pozorujou cizí lidi. Možná ne. Možná má jen paranoiu,
která se brzy ztratí. Aspoň tak to říkali v base.
Nejdřív musí za sociální kurátorkou.
6

Překvapí ji, že je to mladá holka. A veselá. A docela hezká. Proč asi dělá tuhle práci? Kvůli penězům
těžko. Zřejmě má sociální cítění, jinak by nemohla
pracovat se zkrachovalcema. Helena si přeje zůstat
v hlavním městě. Domů se vrátit nechce. Soňa se
tomu diví, ale ne zase tak moc. Bude jednodušší si tu sehnat práci. Bude to jednodušší, myslí si
i Helena. Bude jednodušší splynout tady s davem.
Bejt neviditelná. Než budu schopná se socializovat.
I když teď o to nestojím ani trochu. Teď chci bejt
sama. To hlavně!
Soňa říká, že horší to bude s bydlením. Má tu
Helena někoho, kdo by jí v tom mohl pomoct? Helena kroutí hlavou. Nemá. I kdyby měla, nevyužila
by to. Takže ubytovna? To Helena nechce, připadala by si jako tam. Chce byt.
„Viděla jste ceny pronájmů? Pod deset se jen
těžko dostaneme. Máte nějaký peníze?“
Helena kývne, něco si našetřila, celou dobu
tam pracovala. Nevydržela by jen sedět a klábosit.
Někdo to dokáže, ale ona ne. Práce je záchrana.
„A druhá věc, chcete pracovat?“
Helena se na ni překvapeně podívá. Samozřejmě
že chce! Jak se může takhle ptát?
Soňa pokrčí rameny, je to tak ﬁfty ﬁfty. Někdo
chce, a někdo zájem nemá. Proto se ptá rovnou, aby
ani jedna z nich neztrácela čas. „Je vám, doufám,
jasný, že se nemůžete vrátit ke svýmu oboru?!“
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Soňa se na ni upřeně podívá, myslí sice, že tohle
má ženská jako Helena v sobě dávno vyřešené, ale
co když ne?
Helena rychle kývá hlavou. Nechce to rozebírat.
Pořád to bolí. Honem vyhrkne: „A co bydlení? Pronajme mi vůbec někdo byt?“
„Musí to jít přes realitku. Zaručím se za vás.“
„Nic o mně nevíte.“
„Mám oči. A nějaký zkušenosti taky. Možná i trochu empatie,“ usměje se Soňa. „Navíc nejste recidivistka. Nevěřím, že se do basy ještě někdy vrátíte.
To bych se hodně sekla.“
„Už se vám to někdy stalo? Že jste se sekla?“
„Ne. Zatím.“
Jedou spolu do paneláku na okraji města. Realiťák ze sebe sype naučené informace, Soňa pokyvuje hlavou. Do rozpočtu by se vešly. Byt není špatnej. Pokoj a kuchyň. Dokonce lodžie, to tyhle malý
byty nemívaj, tvrdí realiťák. Jenže to není lodžie,
ale mini balkon, ze kterýho je vidět na protější balkony. Heleně se sevře srdce. Musí se chytit stěny.
Ani vodu si s sebou nevzala! Naštěstí Soňa vodu
má. Dá Heleně napít, pak ještě namočí šátek a vrazí jí ho za krk.
„Dobrý?“
Vypadá to, že má o Helenu opravdu strach. Realiťákovi začnou být okamžitě podezřelé. Kouká na
hodinky, má prý ještě další zájemce. Je jim to jas8

né, vypadnou. Nejdřív jdou chvíli sídlištěm, uprostřed je hřiště plné dětí, které řvou. Helena zrychlí,
začne skoro utíkat. Soňa jí nerozumí. Navrhne, že
radši pojedou autobusem.
To si pomohly. Autobus je plný, narvaný zpocenými těly. Na tom se ani po dvanácti letech nic nezměnilo. Ale vydrží to. Obě. Soňa na ni tu a tam mrkne.
Stojí, drží se tyče nad sebou a kývají se v zatáčkách
jak opice. Helena má chuť se na tyč zavěsit oběma
rukama, skrčit nohy a pohoupat se jako malé dítě
na prolézačce. Neudělá to. Není tu dost místa.
Autobus je vyplivne v centru.
„Hrozný vedro na to, že je květen,“ řekne Soňa.
„Dneska už žádný bydlení neseženeme. Máte kam
jít? Můžu vám sehnat ubytovnu.“
Jen to ne, Helena se otřese a pozoruje fontánu,
která chrlí vodu na čtyři strany. Pár dětí vlezlo do
kamenného koryta a brodí se kolem dokola. Helena jim závidí. Hned by tam vlezla taky. Doma měli
bazén. Nikdy se nekoupala s ostatními. Vždycky jen
sama a nahá. Stál v rohu staré zahrady a nebylo
tam odnikud vidět. Helena sebou trhne, protože ji
Soňa pozoruje.
„Nechci ubytovnu ani panelák. Připomíná mi to
basu.“
Soňu tahle paralela nenapadla. Ale rozumí jí.
Koukne na hodinky, bude už muset jít.
Heleně dojde, že spěchá, asi ji zdržuje.
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„Spěcháte za dětmi?“
„Spěchám za psem. Je už starej, nevydrží celej
den bez venčení.“
„Taky jsem měla psa.“

`

Hotel. Helena stojí u recepce a bojí se, že má na čele
napsáno, v jakém hotelu strávila posledních dvanáct
let. Před ní se dohaduje nějaká starší dvojice, mluví
anglicky, Helena má čas se uklidnit. Vždyť vypadají
skoro jako ona. Taky mají kufr. Tak co. Helena může
být úplně normální turistka.
Trochu nešikovně otevře dveře do pokoje, jsou
totiž na kartu, to ona nezná. Ale konečně je uvnitř.
Zavře za sebou. Položí kufr a rozhlédne se. Zhluboka
se nadechne a vydechne. Je to tu moc hezký. Začne se
usmívat. Skopne boty a bosá jde k posteli. Leží na
ní malá čokoláda. Roztrhne obal a vloží si ji do pusy.
Chutná jí. Nevybrala si ten nejlevnější hotel bez snídaně a bez mejdla v koupelně, chtěla víc. Těšila se na
voňavej ručník a na snídani formou švédskýho stolu.
Chtěla mezi normální lidi, kam kdysi patřila i ona.
Sprcha. Má ji jen sama pro sebe. Zavírací! Rychle
se svlékne a vleze dovnitř. Otáčí páčkou, nechá si
dopadat proud vody na hlavu, i když ještě není úplně vyladěná na správnou teplotu. Ani trochu ji to
nerozhodí. Tam se kolikrát sprchovala i ve studený.
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