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Na podzim roku 1995, poté co jsem se vzdala svého místa na univerzi-
tě, jsem se rozhodla, že si udělám radost a splním si dávný sen. Vybrala
jsem sedm svých nejlepších a nejpilnějších studentek a navrhla jim, aby
docházely každý čtvrtek dopoledne ke mně domů na společné deba-
ty o literatuře. Byly to všechno dívky – vyučovat doma smíšenou sku-
pinu by bylo příliš nebezpečné, byť bychom hovořili jen o neškodné
beletrii. Přesto jeden vytrvalý mládenec, Níma, jemuž byla účast na
našich schůzkách odepřena, trval na svých právech. Knihy, které jsem
s dívkami probírala, tedy četl sám a v určité dny pak přicházel ke mně
domů a hovořili jsme o nich jen sami dva.

Občas jsem svým žačkám dobrosrdečně připomínala knihu Muriel
Sparkové Nejlepší léta Jean Brodieové a ptala se: Která z vás mě nako-
nec zradí? Jsem totiž v hloubi duše pesimistka a byla jsem si jistá, že nej-
méně jedna z nich se obrátí proti mně. Nasrín jednou v žertu prohlási-
la: Vy sama jste nám v jednom závěrečném shrnutí řekla, že všichni na-
konec zrazujeme jen sami sebe, že jsme sami sobě Jidášem i Kristem.
Manna pak poznamenala, že já koneckonců nejsem slečna Brodieová,
a ony jsou prostě takové, jaké jsou. Připomněla mi moje vlastní oblíbe-
ná varovná slova: nikdy, za žádných okolností nesnižujte umělecké
dílo tím, že je budete vnímat jako kopii skutečného života; v literatuře
přece nehledáme skutečnost, ale zjevení pravdy. Kdybych se však přes-
to měla vzepřít svému vlastnímu doporučení a vybrat knihu, která nej-
lépe odpovídala našemu vlastnímu životu v Íránské islámské republi-
ce, nebyla by to Nejlepší léta Jean Brodieové Muriel Sparkové ani 1984
George Orwella, ale spíš Pozvání na popravu Vladimira Nabokova,
nebo ještě lépe jeho Lolita.

Několik let poté, co jsme začaly s našimi čtvrtečními domácími semi-
náři, poslední večer, kdy jsem byla v Teheránu, se několik mých přítel-
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kyň a studentek se mnou přišlo rozloučit a pomoci mi zabalit. Když už
byl dům úplně prázdný, když všechny předměty a barvy vybledly a vy-
tratily se do osmi šedivých kufrů jako zatoulaní džinové vracející se do
svých lahví, postavily jsme se v jídelně k holé bílé stěně a udělaly dvě
fotografie.

Ty fotografie mám teď před sebou. Na první stojí před bílou zdí
sedm žen, které jsou podle zákonů země oblečeny v černých hábitech
a na hlavě mají šátek. Odhaleny mají jen oválný obličej a ruce. Na dru-
hé fotografii je tatáž skupina žen, ve stejném postoji, u stejné zdi, je-
nom odložily svá roucha. Jedna od druhé se liší jako různobarevné
skvrny. Každá je jedinečná díky barvě a stylu svého oblečení, barvě
a délce vlasů; ani ty dvě dívky, které si ponechaly šátek na hlavě, nevy-
padají stejně.

Dívka na druhé fotografii až úplně vpravo, v bílém tričku a džínsech,
je naše básnířka Manna. Uměla vytvořit poezii z věcí, jež většina lidí od-
loží. Na snímku nejsou dobře vidět její podivně neprůhledné tmavé
oči: charakteristický znak uzavřené, nesdílné povahy.

Vedle Manny stojí Mahšíd v dlouhém černém šátku, který nápadně
kontrastuje s jejími jemnými rysy a plachým úsměvem. Byla chytrá
a uměla spoustu věcí, ale chovala se trochu odtažitě, takže jsme jí mezi
sebou říkali „naše lady“. Nasrín často říkala, že ta přezdívka ani tak ne-
vystihuje její pravou podstatu, jako se nám podařilo obohatit význam
slova lady o nový rozměr. Mahšíd byla neobyčejně citlivá. Ona je jako
porcelán, řekla mi jednou Jasí, pozor, nedotýkat se. Proto těm, kteří ji
dobře neznají, připadá křehká, ale běda každému, kdo by ji něčím ura-
zil. To třeba já, pokračovala Jasí dobromyslně, jsem jako starý dobrý
plast: vydržím všechno.

Jasí byla z našeho kroužku nejmladší. Na fotografii je to ta ve žlutém,
naklání se kupředu a vesele se směje. Říkali jsme jí v žertu komediant-
ka. Byla spíš plachá, ale určité věci ji dokázaly velmi rozrušit, a pak ztrá-
cela zábrany. V jejím hlase zazníval jemný ironický a pochybovačný
podtón namířený nejen proti ostatním, ale i proti ní samotné.

Vedle Jasí, s rukou položenou kolem jejích ramen, stojím já, celá
v hnědém. A přímo za mnou je Azín, která byla z nás nejvyšší, má dlou-
hé plavé vlasy a na sobě růžové tričko. I ona se směje, jako my všechny.
Azínin smích zpravidla nebyl jen tak obyčejný, spíš to byla zvláštní pře-
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dehra nepotlačitelného a hysterického veselí. Stejně se smála, když
nám líčila svou nejnovější neshodu s manželem. Nebála se otevřeně
vyjádřit kritický názor, svými činy i výroky ráda šokovala a často se
hádala s Mahšíd a Mannou. Říkali jsme jí „naše divoška“.

Po mém druhém boku stojí Mitra, která byla z nás patrně nejklidněj-
ší. Připomínala pastelové tóny svých obrazů, rozplývala se a ztrácela
v bledých odstínech. Tuctová tvář byla díky půvabným dolíčkům krás-
ná a ona svou krásu uměla využít, zachtělo-li se jí přimět mnohou z nic
netušících obětí, aby se podřídila její vůli.

Mitry se drží za ruku Sanáz, která se pod tlakem rodiny a společnos-
ti zmítala mezi touhou po nezávislosti a potřebou být hodná holčička.
A všechny se smějeme na našeho fotografa a neviditelného kolegu,
Nímu, Mannina manžela a mého jediného upřímného literárního kriti-
ka – kdyby jen vytrval a někdy dokončil své skvělé rozepsané eseje.

Patřila k nám ještě jedna: Nasrín. Na fotografiích chybí – nevydržela
s námi až do konce. Přesto by moje vyprávění nebylo úplné, kdybych
nemluvila i o těch, které s námi z různých důvodů nemohly setrvat.
Jejich nepřítomnost je stále znát, jako náhlá bolest, která nemá zjevnou
příčinu. Tohle je pro mě Teherán: to, co nám chybělo, bylo skutečnější
než to, co jsme měli.

Vybavím-li si Nasrín v duchu, vidím ji trochu rozmazaně, mlhavě, ja-
koby v dálce. Když jsem se probírala fotografiemi, které jsem za léta se
svými studentkami nashromáždila, na mnohých z nich Nasrín je, ale
vždycky za něčím schovaná – za postavou, za stromem. Na jednom
snímku stojím s osmi dívkami v malém parčíku před budovou naší fa-
kulty – obvyklé kulise tolika fotografií na rozloučenou za všechna uply-
nulá léta. V pozadí stojí převislá vrba. Všechny se usmíváme a v jed-
nom rohu vykukuje za nejvyšší studentkou Nasrín jako skřítek, který
se uličnicky vetřel na schůzku, kam nebyl pozván. Na jiné pak stěží ro-
zeznám její obličej v malé výseči mezi rameny dvou jiných dívek. Tvá-
ří se roztržitě a trochu se mračí, jako by si vůbec neuvědomovala, že
nás někdo fotografuje.

Jak mám Nasrín popsat? Jednou jsem o ní řekla, že je jako kočka Šklí-
ba z Alenky v říši divů – objevuje se a zase mizí v různých nejméně
očekávaných okamžicích mé akademické kariéry. Po pravdě řečeno ji
popsat nedokážu: nemá přívlastky. Nasrín prostě byla Nasrín.
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Téměř celé dva roky, skoro každý čtvrtek, ať pršelo nebo svítilo slun-
ce, přicházely moje studentky k nám domů, a prakticky pokaždé jsem
znovu zažívala šok, když jsem se dívala, jak si svlékají povinné šátky
a čádory a rozkvétají barvami. Na prahu našeho obývacího pokoje ne-
odložily jen své hábity. Postupně každá nabývala svého vlastního ob-
rysu a tvaru a stávala se jedinečnou a nenapodobitelnou osobností.
Uzavřený svět v našem obývacím pokoji s oknem lemujícím moje mi-
lované pohoří Alborz se stal naší svatyní, naším soukromým vesmírem
vysmívajícím se skutečnosti ustrašených tváří pod černými šátky ve
městě kolem nás.

Tématem našeho semináře byl vztah mezi fikcí a skutečností. Četly
jsme společně klasickou perskou literaturu, jako jsou příběhy Tisíce
a jedné noci naší první dámy imaginace Šahrazád, a rovněž západní
klasiky – Pýchu a předsudek, Paní Bovaryovou, Daisy Millerovou, Dě-
kanův prosinec a také Lolitu. S každým názvem se mi jako závanem vě-
tru vracejí vzpomínky, aby rozčeřily tento podzimní den v jiném poko-
ji, v jiné zemi.

Tady a teď v tom druhém světě, o kterém jsme během svých debat
tolikrát hovořily, si znovu představuji sebe a moje studentky, moje děv-
čata, jak jsem jim říkala, jak společně čteme Lolitu v klamavě sluneč-
ném pokoji v Teheránu. Smím-li si vypůjčit slova Humberta Humberta,
básníka a padoucha z Lolity, potřebuji, aby sis nás představil i ty, můj
milý čtenáři, protože jinak nebudeme doopravdy existovat. Navzdory
tyranii času a politiky, představ si nás tak, jak jsme se ani my neodváži-
ly představit si samy sebe: v našich nejsoukromějších a nejskrytějších
okamžicích, v těch nejneobyčejněji obyčejných životních situacích, jak
posloucháme hudbu, jak se zamilováváme, jak se procházíme stinný-
mi ulicemi nebo jak čteme v Teheránu Lolitu. A pak si nás představ
znovu, když nám tohle všechno vzali a zahnali nás do podzemí, když
nás o to všechno připravili.

Píšu-li o Nabokovovi dnes, chci tím oslavit ty chvíle, kdy jsme navzdo-
ry nepřízni osudu četly Nabokova v Teheránu. Ze všech jeho děl jsem
zvolila román, který jsme společně probíraly jako poslední a k němuž se
váže nejvíce mých vzpomínek. Chci psát o Lolitě, ale vím, že dnes už
nemohu o tomto románu psát, aniž bych zároveň psala i o Teheránu.
Tato kniha bude tedy příběhem Lolity v Teheránu, vyprávěním o tom,
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jak Lolita bezbarvý Teherán proměnila, a také o tom, jak Teherán pro-
měnil Nabokovův román a napsal Lolitu novou: naši Lolitu.

2

A tak se stalo, že jsme se jednoho čtvrtka začátkem září sešly v mém
obývacím pokoji k prvnímu semináři. Teď přicházejí znovu. Napřed
slyším zvonek, následuje odmlka a pak ke mně dolehne bouchnutí do-
movních dveří. Slyším kroky na točitém schodišti, stoupají vzhůru
a míjejí matčin byt. Vykročím ke dveřím a cestou mimoděk vyhlédnu
bočním oknem na cípek oblohy. Všechny dívky bez výjimky, jakmile
dojdou ke dveřím, odloží čádor a šátek a některé pak potřesou hlavou
ze strany na stranu. Na prahu pokoje se zastaví. Tady ale žádný pokoj
není, jen škodolibě prázdná paměť.

Obývací pokoj v našem bytě byl víc než kterákoli jiná místnost sym-
bolem mého nomádského a propůjčeného života. Toulavé kusy nábyt-
ku z různých časů a míst se zde sešly jednak v důsledku finanční nut-
nosti a jednak díky mému eklektickému vkusu. Nesourodé prvky však
kupodivu vytvořily soulad, jejž ostatní, s vědomou péčí zařízené míst-
nosti v našem bytě postrádaly.

Moje matka se vždycky zlobila, když viděla obrazy jen tak opřené
o zeď, vázy s květinami postavené na podlaze a holá okna, na která jsem
odmítala pověsit záclony, až to nakonec nevydržela a důrazně mi připo-
mněla, že žijeme v islámské zemi a záclony jsou na oknech povinné. Jak
jsem tě to vychovala? lamentovala. Po kom je moje dcera taková nepo-
řádnice? Říkala to vážně, ale stejné nářky opakovala pořád dokola už
tolik let, že se z nich stal spíš jakýsi láskyplný rituál. Azí – tak mi doma
říkali –, Azí, kladla mi na srdce, jsi už dospělá žena, musíš se podle toho
chovat. Navzdory tomu jsem v jejím hlase slyšela tón, který potvrzoval,
že mě stále vidí jako malou holčičku, křehkou, ale svéhlavou, a když si
ten hlas vybavuji, vím, že jsem nikdy nesplnila její očekávání. Nikdy se
ze mě nestala dospělá žena a dáma, jakou ze mě chtěla mít.

Ona místnost, které jsem tehdy nevěnovala žádnou zvláštní pozor-
nost, nabyla od té doby v mé mysli zcela jiného významu coby vzácný
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objekt mých vzpomínek. Náš obývací pokoj byl rozlehlý, skromně za-
řízený, se střídmou výzdobou. V jednom koutě stál krb, originální vý-
tvor mého manžela Bídžana. U jedné stěny stála pohovka s krajkovým
přehozem, který jsem kdysi dávno dostala od matky. Naproti oknu byl
gauč a dvě křesla s bledě broskvovým potahem a mezi nimi čtvercový
stolek s velkou skleněnou deskou na kovových nožkách.

Moje místo bylo v křesle obráceném zády k oknu, z něhož se oteví-
ral výhled do široké slepé ulice zvané Ázar. Naproti oknu stála budova
bývalé americké nemocnice, kdysi malé a určené jen vyvoleným, teď
hlučného, přeplněného zdravotnického zařízení pro raněné a invalid-
ní válečné veterány. O „víkendech“, které jsou v Íránu ve čtvrtek a pá-
tek, se ulička vždy zaplnila návštěvníky nemocných, kteří sem přichá-
zeli s dětmi a se svačinou jako na piknik. Sousedova zahrada, jeho pý-
cha a radost, bývala hlavní obětí těchto nájezdů, zvláště v létě, kdy mu
vetřelci bezostyšně trhali jeho milované růže. Často jsme odsud slýchali
dětský křik, pláč i smích, do něhož se mísilo volání matek, které děti
hlasitě peskovaly a hrozily jim nejrůznějšími tresty. Občas nějací ulič-
níci zazvonili na náš zvonek a rychle utekli, aby pak svou riskantní hru
v pravidelných intervalech zopakovali.

Z našeho bytu v prvním patře – v přízemí bydlela matka a byt mého
bratra nad námi býval často prázdný, protože bratr se zdržoval v Lon-
dýně – jsme měli výhled do košaté koruny vzrostlého stromu a nad ní,
nad střechami ostatních budov v dálce, na pohoří Alborz. Ulici, nemoc-
nici i návštěvy pacientů jsme záměrně nevnímali. Jejich přítomnost
nám připomínaly jen nehmotné zvuky nesoucí se zdola.

Ze svého místa jsem na milované hory neviděla, ale přímo naproti
mému křeslu viselo na stěně obývacího pokoje oválné starožitné zrca-
dlo, dar mého otce, a v jeho odrazu jsem mohla pozorovat vrcholky se
sněžnou čepicí, kterou neztrácely ani v létě, a sledovat, jak listí na stro-
mech mění barvu. Tento omezený výhled posiloval můj pocit, že hluk
nepřichází z ulice pod oknem, ale nějakého velmi vzdáleného místa,
jehož nepřetržitý šum je naším jediným pojítkem se světem, který jsme
na těch několik dopoledních hodin odmítaly vnímat.

Ten obývací pokoj se pro nás všechny stal jakýmsi místem, kde jsme
překračovaly hranice. A jaká se za nimi rozprostírala země zázraků!
Seděly jsme kolem velkého skleněného stolku s vázami květin, vstupo-



19

valy jsme do románů, které jsme četly, a zase se z nich vracely. Když se
dnes ohlížím zpátky, žasnu, kolik jsme se toho naučily, aniž bychom si
uvědomovaly, že se něco učíme. Celou dobu jsme samy na sobě proží-
valy, mohu-li parafrázovat Nabokova, jak se obyčejný kamínek obyčej-
ného života prostřednictvím magického oka fantazie proměňuje
v drahokam.

3

Šest hodin ráno: první den našich seminářů. Vstala jsem brzy. Byla jsem
příliš rozrušená, abych si udělala snídani, a tak jsem jen postavila na
kávu a pak si dopřála krásnou dlouhou sprchu. Voda mi hladila šíji,
záda, nohy, stála jsem pod ní a připadala si zároveň pevná a lehká. Po-
prvé po dlouhé době jsem prožívala radostné vzrušení nezkalené po-
citem úzkosti: nebudu muset procházet mučivými rituály, které pozna-
menávaly všechny dny mého působení na univerzitě – rituály určující-
mi, jak se musím oblékat, jak se musím chovat, jakých gest se musím
vyvarovat. Na tento seminář se budu připravovat jinak.

Život v islámské republice byl vrtkavý jako dubnové počasí, kdy do
krátkého období slunka nečekaně vpadne bouřka a déšť. Byl nepřed-
vídatelný: režim procházel určitými cykly, kdy se tolerance střídala
s tuhou represí. Právě teď jsme po časech relativního klidu a takzvané
liberalizace opět vstoupili do éry útlaku a strádání. Univerzity se zno-
vu staly terčem útoků ze strany kulturních puristů, kteří ve svém úsilí
o zavedení stále přísnějších zákonů zašli až tak daleko, že prosadili se-
gregaci ve vyučování chlapců a dívek a trvali na trestání profesorů, kte-
ří jejich nařízení neuposlechli.

Univerzita Allámy Tabátabáího, kde jsem vyučovala od roku 1987,
byla prohlášena za nejsvobodomyslnější univerzitu v Íránu. Šuškalo se,
že kdosi na ministerstvu školství položil řečnickou otázku, zda si zdej-
ší pedagogové myslí, že žijí ve Švýcarsku. Švýcarsko se stalo jakýmsi
symbolem západní volnosti a nevázanosti: jakýkoli návrh nebo čin-
nost, která byla odsouzena jako neislámská, byla ironicky komentová-
na slovy, že Írán přece není Švýcarsko.
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Nejsilnější nátlak byl vykonáván na studenty. Připadala jsem si tak
bezmocná, když jsem poslouchala, jak mi moje studentky donekoneč-
na vyprávějí o svých potížích. Dívky byly trestány za to, že se opováži-
ly vyběhnout po schodech, když se někdy na vyučování opozdily, že
se na chodbách smály, že se bavily s příslušníky opačného pohlaví. Jed-
nou přišla Sanáz před koncem hodiny do učebny celá uplakaná a mezi
přívaly slz se omlouvala, že ji zdržely dozorkyně u hlavního vchodu,
protože našly v její kabelce pudřenku a chtěly ji s poznámkou poslat
domů.

Proč jsem vlastně přestala učit tak náhle? Nevím, kolikrát jsem sama
sobě tuto otázku položila. Protože úroveň univerzity začala upadat?
Protože se k sobě učitelé a studenti, kteří na škole zůstali, chovali stále
lhostejněji? Protože už jsem nemohla každý den bojovat s despotic-
kými příkazy a omezeními?

Drhla jsem si kůži hrubou lufou a přitom se usmívala, když jsem si
vzpomněla, jak vedení univerzity reagovalo na moji písemnou výpo-
věď. Do té doby mě všemožně obtěžovali a omezovali, sledovali, kdo
za mnou chodí, kontrolovali, co dělám, odpírali mi dovolenou, na kte-
rou jsem měla už dlouho nárok, ale jakmile jsem chtěla odejít, snad aby
mě ještě víc popudili, začali mi najednou projevovat účast a odmítli
mou výpověď přijmout. Studenti vyhrožovali bojkotem vyučování
a později jsem se ke svému zadostiučinění dozvěděla, že navzdory po-
hrůžkám nejrůznějšími tresty na semináře mého nástupce opravdu
nechodili. Všichni byli přesvědčení, že takový nátlak nevydržím
a výpověď stáhnu.

Trvalo ještě další dva roky, než vedení univerzity mou výpověď při-
jalo. Vzpomínám si na slova jednoho přítele: Ty nechápeš jejich men-
talitu. Oni tvou výpověď nepřijmou, protože jsou přesvědčení, že ne-
máš právo odejít. To oni mají právo rozhodnout, jak dlouho tam smíš
zůstat a kdy se bez tebe obejdou. Tento teror byl snad ze všeho nejhor-
ší a nejhůře snesitelný.

Co budeš dělat? ptali se mě přátelé. Chceš být jenom doma? No,
můžu napsat další knihu, odpovídala jsem. Po pravdě řečeno jsem ale
žádné konkrétní plány neměla. Pořád ještě jsem vstřebávala reakce na
svou první knihu o Nabokovovi, která před nedávnem vyšla, a když
jsem se zamýšlela nad další prací, viděla jsem ji v duchu jen v mlhavých
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obrysech. Mohla bych se samozřejmě, přinejmenším načas, věnovat
svému oblíbenému studiu perských klasiků, ale v duchu jsem se za-
obírala ještě jinou myšlenkou, kterou jsem si hýčkala už celá léta: už
dlouho jsem snila o tom, že bych ráda vytvořila zvláštní seminář, ve
kterém bych si mohla dopřát svobodu, jakou mi výuka na univerzitě
v islámské republice neumožňovala. Chtěla jsem vyučovat hrstku vy-
braných studentů, kteří by byli studiu literatury opravdu oddáni tělem
i duší, studentů, které pro studium literatury nevybrala vláda a kteří si
anglickou literaturu nezvolili jen proto, že je nevzali na jiný obor nebo
protože usoudili, že s titulem z anglistiky budou mít lepší šanci udělat
dobrou kariéru.

Učitelství, stejně jako kterékoli jiné povolání, je v islámské republice
bezvýhradně podřízeno režimu a vládou stanoveným zákonům a na-
řízením. Radost z učení mi proto vždy kazila nutnost neustále myslet
na různé předpisy – jak může pedagog dobře učit, když vedení univer-
zity víc než na kvalitě jeho práce záleží na tom, jestli nemá profesorka
namalované rty nebo nepodvrací režim tím, že jí zpod šátku vykukuje
pramen vlasů? Může se učitel skutečně soustředit na svou práci, když
se jeho nadřízení dohadují, jak vymýtit z Hemingwayovy povídky slo-
vo víno, nebo zakazují probírat Emily Brontëovou, protože údajně
schvaluje cizoložství?

Musela jsem si vzpomenout na přítelkyni malířku, která na svých
prvních obrazech zachycovala scény z běžného života: prázdné poko-
je, opuštěné budovy, odložené fotografie žen. Postupně se její malba
stávala stále abstraktnější a na poslední výstavě už měla jen plátna s vý-
raznými skvrnami nezkrotných barev. Dva takové obrazy visí v mém
obývacím pokoji: tmavé plochy s malými modrými kapkami. Zeptala
jsem se jí, jak se dopracovala od moderního realismu k abstrakci. Od-
pověděla mi, že skutečnost se pro ni stala natolik nesnesitelnou, nato-
lik pochmurnou, že je schopna malovat jen barvy svých snů.

Barvy svých snů, opakovala jsem si v duchu, když jsem vystoupila
ze sprchy na studené dlaždičky. To se mi líbilo. Kolik lidí má v životě
možnost namalovat barvy svých snů? Oblékla jsem si huňatý župan –
bylo příjemné přejít z bezpečného objetí vody do ochranné náruče
županu. Zamířila jsem bosa do kuchyně, nalila si kávu do oblíbené-
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ho hrnečku s červenými jahůdkami a zamyšleně se posadila na po-
hovku v hale.

Tenhle seminář má barvu mých snů. I on je vědomým únikem ze
skutečnosti, která se stala nepřátelskou. Moc mi záleželo na tom, abych
si uchovala tento vzácný pocit vítězství a optimismu. V hloubi duše
jsem si totiž vůbec nebyla jistá, jak můj projekt nakonec dopadne. Je ti
jasné, zeptal se mě jeden přítel, že se čím dál víc stahuješ do sebe a že
teď, když jsi zpřetrhala dosavadní pouta s univerzitou, se tvůj styk
s okolním světem omezí víceméně jen na tenhle pokoj? Kam půjdeš
dál? řekl. Uzavřít se do vlastních snů může být nebezpečné, pomyslela
jsem si a šla se do ložnice převléknout; dokladem toho byli Nabokovo-
vi výstřední snílci Kinbote a Humbert.

Když jsem vybírala studentky do svého kroužku, nezajímalo mě,
z jakého ideologického nebo náboženského prostředí pocházejí. Poz-
ději jsem měla velkou radost, že tak různorodá skupina dívek s odliš-
ným a často zcela protichůdným zázemím jak soukromým, tak nábo-
ženským a sociálním zůstala natolik věrná našim společným cílům
a ideálům.

Jedním z důvodů, proč jsem vybrala právě tyto dívky, byla zvláštní
směsice křehkosti a odvahy, jíž na mne působily. Dalo se o nich říct, že
jsou individualistky či samotářky, které nepatří do žádné skupiny nebo
sekty. Obdivovala jsem jejich schopnost přežít nikoli navzdory, ale
svým způsobem díky své osamělosti. Snad bychom mohly náš kroužek
nazvat podle vlastního pokoje Virginie Woolfové naším společným
„vlastním prostorem“, navrhla jednou Manna.

Toho prvního rána jsem si déle než jindy vybírala, co si obléknu,
zkoušela jsem různé šaty, až jsem se rozhodla pro červeně proužkova-
nou halenku a černé manšestrové kalhoty. Pečlivě jsem se namalovala
a zvýraznila rty jasně červenou rtěnkou. Když jsem si připínala malé
zlaté náušnice, náhle jsem propadla panice. Co když to nezvládnu? Co
když nepřijdou?

Nech toho! Zapomeň na všechny svoje strachy, aspoň na příštích pět
nebo šest hodin, prosím, prosím, zapřísahala jsem se v duchu. Obula
jsem se a zamířila do kuchyně.


