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PRVNÍ KAPITOLA

Nějak to musí jít vyřešit.
Zvažuju vzorce, které připadají v úvahu. Ležím na Stuově po-

steli, koukám do stropu, ale vidím jen samá x a y a závorky a otaz-
níky. Na druhé straně místnosti u kláves sedí zády ke mně Stu, 
hraje nahodilé kombinace akordů, a co chvíli se zarazí, aby si za-
psal jakési hudební hieroglyfy do sešitu, nebo je vygumoval.

„Nejde to,“ prohlásím. „Je tu moc proměnných.“
„Vždyť to pořád říkám,“ ozve se Stu.
„Ale já to potřebuju vědět.“
„Myslím, že klidně přežiješ, když to prostě vědět nebudeš. Já 

teda bez toho určitě žít můžu.“
Posadím se, popostrčím si brýle na nose a vidím, že na přikrýv-

ce s cihlově červenými pruhy v tom latinskoamerickém pestrém 
stylu jeho pokoje je zatržená nitka.

„Tohle se musí opravit, než se to celé vypáře,“ řeknu.
„Opravit co?“
Řeknu mu to.
„Tak to utrhni,“ navrhne Stu.
„Nic trhat nebudu.“
„No tak si toho teda nevšímej.“
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„Snad chápeš, že bych nikdy nemohla spát pod dekou, z které 
takhle trčí nitka. Jen pouhé pomyšlení by mě trápilo celou noc.“

„Tys tady chtěla spát?“ koukne se na mě přes rameno Stu.
„No, teď už rozhodně nechci.“
„Takže to mám brát tak, žes to jednu chvíli připustila?“
„Ber to tak, že ať už budu v budoucnu spát kdekoliv, nebude to 

pod touhle dekou.“
„Netušil jsem, že naše kamarádství počítá i s přespáváním,“ řek-

ne Stu. „Budeme se taky navzájem česat?“
„Ano. Strašně tě toužím vidět s vlasy vyčesanými nahoru.“
„Tak dobře, a teď si poslechni tohle,“ říká Stu a hraje dál. Hra-

je dokonale, ozývají se úžasné úvodní trylky jedné z nejbáječněj-
ších písniček všech dob, „Come Sail Away,“ (text i hudba Dennis 
DeYoung, bývalý frontman skupiny Styx, nyní skladatel, herec 
na Broadwayi a po všech stránkách dokonalá lidská bytost. Věřím, 
že ve svém volném čase zachraňuje po celé zemi motoristy v úz-
kých, pronásleduje kapesní zloděje a daruje krev a krevní plazmu, 
dokud mu to v  jeho vlastním zájmu dočasně nezakáže Červený 
kříž. Jo a taky má někde v šatně pelerínu jako Superman.)

Potom začne Stu zpívat. Dost poslouchám hudbu, takže pokud 
můžu soudit, řekla bych, že pouze Stu dokáže vystihnout Denni-
se DeYounga, a to je ten nevyšší kompliment, jaký můžu složit ně-
komu, kdo zpívá. Stu zpívá v několika sborech a je tak muzikální, 
že i náš školní sbormistr s ním často konzultuje aranžmá pro mu-
zikály i sborové skladby. Já, co se týče zpěvu, mám vcelku průměr-
ný hlas, a  co se týče hry na hudební nástroje, tak jsem naprosto 
neschopná. Když mi bylo devět, chodila jsem na hodiny klavíru ce-
lých dlouhých šest měsíců svého života. Ta věc mi nedávala žádný 
smysl a moje učitelka odmítla zodpovědět můj seznam otázek za-
čínajících proč. Proč hrát určitým prstem na určitou klávesu? Proč 
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je v notovém záznamu ligatura a nehraje se radši jen jedna dlouhá 
nota? Proč se má používat pravý pedál na tlumení tónů, proč tu do-
tyčnou notu prostě nehrát? Proč mě neučíte, jak se tohle zpívá? Proč 
nejsou piana modrá? No vážně, proč neexistujou modrá piana?

Byly jsme obě moc šťastné, když mě rodiče odhlásili.
Těsně předtím, než se „Come Sail Away“ začne zrychlovat, pře-

stane Stu zpívat a přechází ke klasické verzi díla, něčemu mezi me-
nuetem a provedením pro celý velký orchestr, jako by to složil sám 
velký Johann Sebastian. Kdybych ho neviděla na vlastní oči, přísa-
hala bych, že hraje rozhodně víc klavíristů než jeden.

A sotva po minutě nebo minutě a půl přestává a otáčí se na žid-
li, aby mi viděl do obličeje.

„Tak až sem jsem se zatím dostal,“ říká.
„Mně se to líbí.“
„O to se taky snažím,“ říká Stu ve chvíli, když Sophie volá přes 

halu: „To není Come Sail Away!“
„Podle mě to tak je,“ odpovídá jí Stu.
„To proto, že seš pošahanej magor.“
„A ty seš zase načinčaná fiflena.“
„Magore!“
„Fifleno!“
„Tak dost,“ objeví se ve dveřích hlava Stuovy matky. „Josie, zdr-

žíš se na večeři?“
„Děkuju, teto Pat, ale nemůžu. Večer k nám přijde Kate a já ji 

konečně musím pořádně podusit na téma její současný přítel, kte-
rého mimochodem ještě nikdo z nás neviděl.“

„Ty ji chceš vyslýchat? Ale Josie,“ povzdechne teta Pat.
„Musím. Je to jen pro její dobro.“
„Pro její dobro?“ pronesou Stu a  jeho matka simultánně, což 

tetu Pat pobaví mnohem víc než Stua.
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„Ano. Potřebuju zjistit, jestli s ním není něco v nepořádku, a to 
nejspíš je, podle mě ze tří důvodů.“

Teta Pat povytáhne obočí, zatváří se skepticky, ale čeká. To Stu 
taky občas dělává.

„Tak za prvé – zvednu ukazovák, abych dodala důraz svému 
tvrzení: „S každým jejím přítelem bylo vždycky něco v nepořád-
ku. Za druhé – druhý prst nahoru: „Už s ním chodí čtyři měsíce 
a ještě ho k nám nevzala, tak asi něco tají. A za třetí, a to vyplývá 
z bodu číslo jedna, pokud jde o kluky a o to, aby si vybrala toho 
správnýho, nepobrala Kate na rozdíl od Maggie ani špetku soud-
nosti,“ řeknu o své starší sestře.

„A jak jsi na tom se soudností ty?“ chce vědět Stu.
Než odpovím, cuknu sebou a vybavím si poslední školní ples. 

„No, určitě dokážu vybrat Kate nějakého kluka líp, než si doká-
že vybrat sama. A víš proč? Nejsem tak zaslepená láskou jako ona. 
Přistupuju k celé záležitosti daleko racionálněji.“

„Tobě se její kluci nikdy nelíbili,“ řekne Stu.
„Můj názor vychází z toho, jaký ten který kluk je.“
„Aha. No tak nám teda řekni, co bylo tak špatného na tom po-

sledním.“
„Kukuřice.“
„Kukuřice?“ diví se teta Pat.
„Kukuřice?“ opakuje Stu.
„Ten kluk jedl jen kukuřici, maso a čokoládu,“ vykládám tetě 

Pat. „Vidíš, a právě tady propadla Kate v  testu soudnosti. Ráda 
vaří. Taky jí přímo tuny brukvovité zeleniny. Dlouhodobě by bylo 
zcela nemožné mu ji jako dospělému muži vařit, když ji nejí. Pro-
to se logicky pro Kate jako partner naprosto nehodil. Já hned vě-
děla, že se rozejdou. A jen jsem to prostě řekla o trochu dřív, než 
na to byla připravená.“
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„Brukvovité,“ opakuje Stu zamyšleně. „A hlíznaté ne?“
„Té taky.“
„A co luštěniny?“
„Vidím, že mě chápeš.“
„A jak se její přítel jmenuje?“ chce vědět teta Pat.
„Geoff a na konci má ještě u a j, jenomže ty dvě poslední pís-

menka se nečtou.“ Geoffuj.
„Tak to tedy doufám, už kvůli Kate, že Geoff, jehož jméno kon-

čí na f, má rád nejrůznější druhy zeleniny,“ říká.
„To mám právě v plánu dneska večer zjistit,“ říkám já, a když 

se teta Pat otočí a chystá se k odchodu, ještě ji zarazím. „Vědělas, 
že je tady zatržená nitka?“

„Ukaž,“ vrací se a podívá se, kam ukazuju. „Ach ano, tady. Tak 
ji utrhni.“

Stu pokrčí rameny. „Přesně to jsem jí říkal.“
„Když já nemůžu. Co když se mi ji nepodaří utrhnout a naopak 

ji ještě víc vytáhnu? Co když se to celé nakrabatí? Co když se tam 
udělá díra –“

„Ukaž.“ Teta Pat se přese mě natáhne, nit utrhne, a já jen syknu. 
„Hotovo,“ řekne a cestou z místnosti mi ještě věnuje letmý úsměv.

Kouknu se na hodinky. Je skoro pět třicet. „Už musím jít.“ Se-
skočím z postele, podvrtnu si kotník a zřítím se na zem.

Stu se zlomyslným úsměvem zahraje prvních pár tónů Beetho-
venovy páté symfonie.

Pa-pa-pa-páááá, pa-pa-pa-páááá
„Dennis DeYoung by mi pomohl vstát,“ říkám, když se zved-

nu, celá rudá, ale nezraněná, a srovnávám si na nose brýle.
„Stu Wagemaker si myslí, že jsi nemotora.“
„Tak hele,“ zastavuju se ve dveřích. „Jen Auerbachová mi dnes-

ka řekla, že si myslí, že se jí líbíš.“
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„Ona to neví jistě?“
Pokrčila jsem rameny. „Líbí se jí teď zrovna hodně kluků, ale 

u tebe je to jedno, protože jsem jí řekla, aby se od tebe držela co 
nejdál.“

„Vážně? A proč?“
„Myslíš kromě toho, že teď chodíš se Sarah Selmanovou?“
„Ano, kromě toho.“
„Řekla jsem jí, že jsi takový ten typ, co by se dal nazvat pomi-

luj-je-a-odkopni-je.“
„Ale to já přece nejsem.“
„Ale jsi.“
„Ne,“ pronese Stu zřetelně. „Nejsem.“
„Ale jsi,“ volá odkudsi Sophie.
„Vidíš?“
„Obě se pletete,“ řekne Stu a zahraje pár taktů na klávesy.
„Sarah je v tomhle roce tvoje třetí holka, a to je teprve du-

ben.“
„Ale už pětadvacátého,“ namítne Stu. „A taky přece poslední 

úterý v měsíci.“
„Ale pořád je to úterý třetího měsíce v roce. To je jedna hol-

ka měsíčně. Zatím.“ Zvedám tři prsty, abych vše podtrhla. „To ti 
snad stačí, ne, nebo mám pokračovat?“

„Ne, protože se pleteš, a já bych nesnesl, kdyby ses ztrapnila.“
„Nepletu se,“ říkám a Sophie mi to potvrzuje.
„Neplete se!“
„Musím fakt jít,“ dodám.
Rozloučím se nejdřív se Sophií a zastavím se ještě v kuchyni, 

abych pohladila Mosese, Wagemakerovic osmikilového kocoura, 
který mi konečně zas dovolil, abych se ho dotkla poté, co jsem mu 
minulý týden šlápla na ocásek. Dvakrát.
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* * *
Sophie je taky ten typ pomiluj-je-a-odkopni-je. Mají se Stuem stej-
né blonďaté vlasy, dlouhé ruce a nohy, symetrické tváře a bezsta-
rostný úsměv. Stu skládá hudbu. Sophie maluje – dělá koláže já-
savých barev, když je spokojená, a  ponuré krajinky, když není. 
Protože je znám ale oba odjakživa, můžu říct, že Sophie, pokud 
odhlédnete od jejího milostného života, je daleko méně kompli-
kovaná. Ne že by doopravdy byla načinčaná fiflena, ale s klidem 
vypustí věci, které ji nezajímají nebo se jí netýkají.

Nikdo by nemohl Sophii obvinit, že to přehání s přemýšlením, 
což já jako zarytý (můj táta říká nenapravitelný) myslitel obdivuju. 
Nechápu, jak to dělá. Musím říct, že pro mě je naprosto fascinující.

Teta Pat říká, že se Sophie se Stuem pořád handrkujou, protože 
jsou tak málo od sebe. Jen třináct měsíců. Stuovi je šestnáct a So-
phii patnáct, je o tři měsíce starší než já, i když já jsem ve škole 
o rok napřed. Přeskočila jsem druhou třídu a díky tomu jsem teď 
ve třeťáku – stejně jako Stu.

Teta Pat předpovídá, že až bude Stuovi třicet a Sophii devěta-
dvacet a budou se oba starat o své vlastní rodiny, budou mít svá 
zaměstnání a budou bydlet každý v jiném státě, tak spolu budou 
vcelku vycházet.

Dům přes ulici od Wagemakerových patří už skoro dvaadvacet 
let mým rodičům, a minimálně tak dlouho jim Kate a naše starší 
sestra, Maggie, říkají teta Pat a strýček Ken.

Proto si taky všichni ve škole myslí, že Stu a Sophie jsou můj 
bratranec a sestřenice. A my jim to nebereme. Je určitě jednoduš-
ší to tak nechat, než vysvětlovat spletitosti tak důvěrného vztahu, 
který není v rámci rodiny, ale měl by být.

* * *
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Vycházím z  domu Wagemakerových a  přecházím ulici. Je zima 
a ve vzduchu je vlhko, tak jako po typické přepršce pozdního dub-
na. V duchu se znovu vracím k dilematu, které mě vylákalo ze 
Sophiina pokoje poté, kdy jsem, zcela fascinovaná jejím entuzi-
asmem, vyslechla drama jejího posledního rozchodu včetně de-
tailního popisu toho „hajzla s krysím knírkem“, a pak jsem vešla 
do pokoje ke Stuovi, kde jsem se snažila vypočítat rovnici, o níž 
Stu prohlásil, že nemá řešení. Určitě se ale plete. Přece by mělo jít 
– musí jít – nějak průkazně určit, jestli jsem za svých patnáct ce-
lých čtyři let života snědla jednu celou krysu.

Superlaska.indd   14 12.03.14   16:06



15

DRUHÁ KAPITOLA

Dokážu vcelku přesně určit průměrnou velikost krysy. Co ale 
přesně určit nedokážu, je konzistence, v níž krysy padají do kádí 
v  masokombinátech. Rovněž nedokážu vyčíslit ani to, kolikrát 
jsem jedla maso zpracované v podnicích, kde se krysy omylem stá-
vají součástí hotového výrobku, natož četnost, s  jakou má mat-
ka kupuje určité značky v určitých obchodech. A celé je to zalo-
žené na předpokladu, že krysy do takových kádí skutečně padají 
a najdou si tak cestu do hotdogů a hamburgerů, které jsem do-
teď snědla. Takže to vypadá, že měl Stu pravdu. Figuruje zde příliš 
mnoho proměnných a já holt budu muset žít dál s tím, že to ne-
budu vědět. A to ani přibližně.

Jenomže já nesnáším přibližné představy, stejně jako odhady, 
a každopádně je mi daleko bližší přesnost matematických vzorců 
a doslovných překladů. Matematika je taky jazyk, a já jazyky zbož-
ňuju. Jenom se podívejte na všechna ta cizí slova, která jsem dnes-
ka použila:

Hieroglyfy: řečtina
Aranžmá: francouzština
Koncert: italština
Menuet: francouzština
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