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Šiesta kapitola

„Jednoznačne som pripravená na lásku,“ poviem.
„Chcem to počúvať?“ spýta sa Stu.
„Bože na nebesiach, čuš. Ja áno,“ osopí sa naňho Sophie.
Je pondelok. Vezieme sa do školy Stuovým autom a je 

ďalšie studené daždivé ráno, posledné marcové. Stu má žl-
té kombi subaru, kúpil ho vlani v lete od ženy, ktorá pole-
pila nárazník reklamnými sloganmi o výrobe prešívaných 
prikrývok. Jednu sobotu som s ním a so Sophie venovala 
zoškrabávaniu vyznaní ako I ♥ Quilt, Quilty, moja láska. Ži-
vot si treba pozošívať z tých najkrajších farieb.

Nechal si len nálepku, ktorá nemala nič spoločné s výro-
bou prešívaných prikrývok: Sexi babka na palube.

Sophie sa obráti na prednom sedadle a zadíva sa na mňa. 
Oči jej iskria od vzrušenia, aké necítim a nedokážem cítiť.

„Už som to vypočítala,“ poviem.
„Láska sa vypočítať nedá,“ odvetí a roztúžene si prehodí 

cez plece dlhé plavé vlasy.
„Viem vypočítať všetko.“
„Koľko potkanieho mäsa si za celý život zjedla?“ spýta sa 

zo spätného zrkadla Stu.
„Fajn. Viem vypočítať väčšinu vecí.“
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„Prestaňte,“ pokarhá nás Sophie, odopne si bezpečnost-
ný pás a prelezie za mnou dozadu. „Povedz mi všetko,“ súri 
ma. „Aký typ chalana hľadáš?“

Stu zapne rádio a ozve sa neidentifikovateľná džezová 
skladba.

„Fakt to chceš počuť? Mám totiž zoznam vlastností.“
„Viem o ňom,“ vyvráti oči dohora a zároveň sa usmeje. 

Taký ksichtík vie bez urážky zvládnuť len Sophie so svojou 
rozmarnou krásou. „Dobre, čujme.“

„Okej. Musí byť odo mňa starší. A vyšší. Pekný, ale nie 
až taký krásny, aby o tom vedel. A taký bystrý, aby som ho 
túžila mlčky počúvať.“

„O čom by mal rozprávať?“
„No... o hocičom zaujímavom. Aby boli naše rozhovory 

dlhé ako maratón. Lenže aj mlčanie s ním musí byť poho-
da.“ Nech si cení hodnotu pokojného mlčania a nech ho 
uvážlivo používa, chcem dodať, no nedodám.

„Mal by hrať na nejakom nástroji,“ pokračuje môj výpo-
čet. „Najradšej na gitare alebo na klavíri, ale môže to byť aj 
drevený dychový nástroj. Dala by som prednosť gajdám, 
ale bicie neprichádzajú do úvahy.“

„Gaj...“ neveriacky sa ozve Sophie.
„No, musí vedieť robiť veci, ktoré ja neviem a ktoré sa mi 

nehnusia. Aby si udržal môj záujem.“
„Napríklad prejsť po rovnej čiare a nespadnúť na nos?“ 

spýta sa Stu.
„Hej, asi tak,“ prikývnem, ukážem naňho prstom a po-

darí sa mi falošný úsmev.
„Prestaň načúvať,“ okríkne ho Sophie. „Šoféruj a sú-

streď sa.“
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„Šoférujem, ak si si nevšimla,“ odvrkne.
„Ticho!“ zhúkne Sophie. A mňa sa opýta: „Čo ešte?“
Je toho dosť. Veľmi veľa.
Nikdy ma nebude nútiť, aby som jedla sivé, slizké rô-

solovité jedlo, a nepostrapatí mi hravo vlasy. Niežeby to 
šlo, každý deň ich nosím zopnuté do upraveného tesného 
chvosta, ale občas – napríklad keď sa sprchujem alebo 
fénujem – mám postrapatiteľné vlasy. Bola by som naj-
radšej, keby mi nesiahal na hlavu alebo len s mojím dovo-
lením, ktoré mu udelím v mimoriadne dni, napríklad na 
Deň zelene, úbohý zanedbávaný sviatok, no nikdy nie na 
moje narodeniny.

V kútikoch očí a úst sa mu nebude usádzať nič biele. 
Bude športovo zdatný, ale nie posadnutý športom. Bude 
chápať rozdiel medzi:

náhodou a paradoxom,
bystrosťou a nadaním,
kliešťami a zaujímavými témami.
Zhodne sa so mnou, že najtalentovanejším hudobníkom 

našich čias je Dennis DeYoung, ktorého fotografiu budeme 
uctievať vo vstupnej hale nášho prvého spoločného príbyt-
ku. Nikdy neošomre kuchyňu mojej mamy ani dom mojich 
rodičov, ale zato sa hladko začlení do sheridanovskej rodi-
ny. A jeho meno sa bude dať ľahko predstaviť s nemým P.

Bude jednoducho pperfektný.
Nič z toho pred Sophie nespomeniem. „Čo chceš ešte 

vedieť?“ spýtam sa jej.
„No, páči sa ti niekto konkrétny v našej škole?“
„Nemyslím.“
„Ani Stefan?“
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„Hm... maturitný ples?“ nadškrtnem, aby si spomenula.
„Uhm,“ prikývne a prehnane veselo sa usmeje.
Stu zastaví pred strednou školou a Sophie si vezme 

ruksak.
„Okej, takže dnes popoludní prídeš pekne za mnou a ja 

ti oznámim výsledky svojho pátrania,“ uzavrie náš rozho-
vor o novej misii. Stu ma pozoruje v spätnom zrkadle, pe-
ry má pootvorené, zaseknuté na polceste medzi úsmevom 
a smiechom. Zhrbím sa na sedadle a zvyšok cesty strávim 
plná očakávania aj pesimizmu. Kde si, láska môjho života?

Capital University, prezývaná aj Cap, je maličká humanitne 
zameraná vysoká škola, ktorá sídli v starých tehlových bu-
dovách na hustom zelenom trávniku asi kilometer a pol od 
strednej školy a tri kilometre od nášho domu. Stu a ja si tu 
tento semester dokončujeme prvý ročník.

Zaradili nás do vysokoškolského programu pre talento-
vaných stredoškolákov. Zvyčajne prijímajú len štvrtákov, 
ale Stu a ja sme dostali výnimku.

Vlastne už vlani sme mali ukončiť strednú školu, ale môj 
ocko sa v našom mene postavil proti. Jeho špecialitou je 
tvorba vzdelávacích programov pre nadaných tínedžerov, 
ktoré zároveň riešia aj ich sociálne a psychologické potreby. 
A tak si dupol, že správne absolvovaný prechod zo strednej 
na vysokú je v našom veku nutnou súčasťou socializácie.

Berie nás ako dve mačence, ktoré časom vypustí zo ška-
tule, kde sa narodili, do skutočného sveta. Ak by sme boli 
nedostatočne socializované zvieratká, podľa neho by sme 
sa mohli celý život správať čudácky, cikať do kvetináčov iz-
bových rastlín a prskať na ľudí, ktorí nás chcú len pohladiť.

Cudzie slovo láska.indd   55 3/4/14   4:20 PM



56

Er in McCahanová

Takže v duchu vhodnej mačacej socializácie by ma na 
vysokú nemali pustiť, kým nebudem mať osemnásť, lenže 
keď ich oslávim, budem akurát v poslednom ročníku tu na 
Cape. Okej, asi sa potom rovno poberiem niekam na dok-
torandské štúdium. Ibaže by ma ocko prichytil, ako cikám 
do maminých bostonských papradí. Asi by som to mala 
jedného dňa urobiť a mať poruke foťák, nech zachytím je-
ho zdesenie.

„Ozaj, čo je s tým vaším Geoffom?“ spýta sa Stu, keď 
vylezieme z jeho auta.

Okamžite otvorím dáždnik, lebo kvapky na okuliaroch 
sú pre mňa pohroma. „Kate si ho rozhodne nevezme.“

„Čo nepovieš?“
„Poviem. Je to prechodná fáza. Zásnubná fáza.“
Zaparkovali sme niekoľko blokov od univerzitného 

areálu, lebo Stu nemieni platiť za študentský parkovací 
pre ukaz. Keď je pekne, jednoducho odstaví auto pred 
strednou a kráčame sem peši.

„Kate sa spamätá a zruší to,“ doložím ešte. „Nie som 
si celkom istá, ako ten človek vyzerá, ale rozhodne nie je 
krásny.“

„Nevieš, ako vyzerá?“
„Momentálne ma zrádza pamäť. Viem, čo povedal, a kaž-

dé slovo bolo otrasné, takže keď sa naňho pokúšam rozpa-
mätať, vyskočí mi v hlave akurát to, že mi nie je sympatický, 
a to skresľuje moju predstavu o jeho výzore. Musím spo-
mienku naňho oddeliť od svojich pocitov, a to nie je ľahké.“

„Aha. Takže v podstate môže vyzerať aj celkom dobre.“
„Nie. Len si musím spomenúť, aký presne bol otrasný, 

a na chvíľu pozabudnúť, aký bol nudný.“
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„Keď to zvládneš, daj vedieť.“
„A vieš, čo robil?“ Prstami naznačím úvodzovky. „Toto. 

Posmieval sa mi.“
Stu sa usmeje.
„Luskol na mňa prstami,“ rozčúlim sa znovu. „Potom sa 

vysmial z inteligenčných testov a o sekundu sa ma spýtal, 
aké mám IQ. Bol totálne drzý.“

„Určite?“ podpichne ma Stu. Blížime sa k rohu Drexel 
Street a Main Street tesne oproti univerzitnému areálu, čo 
je zároveň začiatok centra, síce krpatého, ale predsa centra, 
ktoré Bexley má: butiky, cool reštaurácie, kaviarne, bytov-
ky. „Poznám tvojho otca aj teba a tuším, ako ste k tej téme 
prišli.“

„Začala s ňou Kate.“
„Je na teba hrdá.“
Zastaneme na rohu a čakáme na zelenú.
„Nie, začala o Geoffovi a on sa vzápätí vyhlásil za 

intelektuála.“
„No,“ povie Stu, vystrie sa a roztiahne ústa do váhavého 

úsmevu, ktorý používa, keď zvažuje, či povie, čo si myslí.
„Von s tým!“ zabŕdnem doňho.
„Hej, ak je niekto intelektuál, nemusí to vytrubovať do 

sveta. Súhlasím. Čo sa týka IQ, to fakt neviem. Výskum je 
fajn, ale...“ Pokrčí plecami. „Poznám ľudí, ako je ten tvoj 
Geoff, ktorí ho neuznávajú.“

Stu má IQ stopäťdesiatjeden – podľa niektorých stupníc 
jedenásť bodov nad genialitou. Ja mám o tri body viac ako 
on. Pozor, len uvádzam fakty, nechvastám sa, jednoducho 
sme prišli na svet s takým IQ, s blond vlasmi (ja s tmavšími 
ako on), s takýmito očami, prstami, s takouto výškou, s ta-
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kýmto plochým hrudníkom a tak ďalej. Nemáme na tom 
nijakú zásluhu.

Občas si predstavujem, že ľudia vypadávajú z božského 
automatu na tovar, ako keď si v hoteli alebo na starej ben-
zínke kúpite nejakú vec, stlačíte písmeno a číslo a čakáte, 
kým spadne do boxu, odkiaľ sa dá vybrať.

B3 a máte Sigmunda Freuda.
D12 je Beyoncé.
C7 som ja.
A8 je tyčinka Twix.
So Stuom sa rozlúčime uprostred areálu. Jeho čaká pred-

náška z dejín, mňa algebra. Ešte pred obedom sa stretne-
me na literatúre, presnejšie na seminári s názvom Moderná 
dráma. Potom prejdeme do našej obľúbenej kaviarne Fair 
Grounds pár blokov od univerzity a dáme si to, čo je pre 
mňa obed a pre Stua krátke vyslobodenie z hladovania. Stu 
jedáva ako drevorubač a nepriberie ani kilo. Tuším rastie. 
Nedávno som si všimla, že plecia má o máličko vyššie ako ja.

Každý deň chodíme do dvoch škôl – doobeda sme na Ca-
pe, poobede zase na našej strednej škole. Keď pri dverách 
ukazujem stredoškolský preukaz, mám pocit ako na le-
tisku. A taký je každý deň, skladá sa z dvoch rozličných 
kultúr, používajú sa v ňom dva rozličné jazyky a každý 
z tých jazykov sa líši od môjho materinského.

Jazyk strednej školy by sme mohli nazvať aj bóžovčina, 
pretože každý asi sto ráz za deň povie bóže! Ja to nehovo-
rím, fakt mi to pripadá nefér voči Bohu, veď on určite ne-
sedí v nebi a nevykrikuje Jósie! vždy, keď stratí kľúče alebo 
mu zamrzne počítač.
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Len v bóžovčine znamená čuš v skutočnosti ďakujem, 
socka môže byť nadávka aj milé slovo, v pohode znamená 
uvoľnený aj super, cool a hustý sú čiastočne synonymá. Na 
strednej aj na vysokej som baba, ale na strednej som dievča 
a na vysokej žena. Každý deň som dospelejšia alebo detin-
skejšia len podľa toho, kde sa práve nachádzam.

Mám rada jazyky. Na Cape som si zvolila ako hlavný 
študijný odbor romanistiku, ale ešte neviem, čo budem po 
skončení štúdia robiť. Nezdá sa mi, že by som bola super am-
biciózna, asi trochu som, ale len v tom, čo ma baví, a pred-
mety, ktoré nemám rada, zaťato ignorujem, robím to mini-
mum, čo je potrebné pre známku, a na vedomosti kašlem. 
Viem, že chcem robiť niečo, čo ma bude stále zaujímať, a za-
tiaľ ma takto zaujímajú záhady cudzích jazykov a motanica, 
na ktorú sa občas mení môj rodný jazyk. Tak ako bóžovčina 
a bóžovčina pre pokročilých, na svete je oveľa viac cudzích 
jazykov než len tie, ktoré sa určujú podľa národov či štátov.

Po tretej stretnem pri skrinke Sophie. Je zabratá do rozho-
voru s kamoškami z výtvarného krúžku a ja idem na atleti-
ku, tak poviem len: „Neskôr ti brnknem.“ Lenže ona ma 
chytí za zápästie a kamoškám oznámi: „Chvíľu vydržte, to-
to je dôležité.“

„Rozhadzujem siete,“ tajomne mi pošepne. „Idem na to 
pomaly. Musím byť, akože, fakt diskrétna.“

„Jasné, diskrétnosť je lepšia ako nalepiť si na skrinku: 
Pomoc, zúfalo hľadám chalana na ples!“

„Inak, keby som ti takú nálepku vyrobila, bola by 
perfektná.“

„Verím.“
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Vedľa mňa sa zjaví Emmy Newallová. „Tak ideš?“ zhúk-
ne. Nikam nechce chodiť sama. Zo zásady.

Sophie sa znovu obráti ku kamoškám, ale ešte mi sľúbi, 
že sa neskôr porozprávame.

„Okej, teraz počúvaj,“ zadychčane sa zapojí Jen, ktorá 
nás s Emmy dobehla cestou do telocvične. „Už viete, čo 
bolo na chémii?“

„Stefan Kott?“ zdvihne Emmy obočie a Jen odpovie: 
„Áno.“ Ja sa len spýtam: „Čo?“

„Stefan Kott,“ prikývne Jen a zastane, aby to mohla 
vhodne dramaticky vyšperkovať. My tiež. „Stefan Kott si 
podpálil vlasy.“

„Čo?“ zopakujem. „Nestalo sa mu nič?“
„Je v pohode,“ mávne rukou Jen. „Chytilo mu to len ofi-

nu, ale...“
„Má husté vlasy,“ poznamenám. Priznávam, trochu ma 

to znepokojilo.
„Presne. A viete, ako vzbĺkli?“ Luskne prstami. „Takto! 

Bóže, to bol smrad!“
„Fakt sa mu nič nestalo?“ chcem sa uistiť.
„Nič. Hneď to zahasil. Rukami. Ani sa nepopálil. No jeho 

vlasy...“ Vystrúha smutnú grimasu. „Tie bude musieť riešiť. 
Najlepšie dnes.“

„Bóže, to je somár,“ zagúľa očami Emmy a ja ju prebod-
nem vyčítavým pohľadom. „Čo?“ nepochopí.

„Nie je somár. Možno bol trochu nešikovný, ale to nie je 
to isté, ako byť somár.“

„No jasné. Prepáč,“ zafučí. „Poďme, baby, poďme!“
Necháme Jen tam a ideme do šatne. „Inak je bystrý,“ 

poviem.
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Emmy si z naleskovaných pier malíčkom odlepí vlas 
a zopakuje: „No jasné...“ O niekoľko sekúnd dodá: „Dobre, 
že sa mu nič nestalo.“

„Uhm,“ prikývnem, spokojná, že to povedala. Hneď 
zmäknem. „Nevie sa vždy sústrediť.“

Okrem toho, dodala by som, nevie oceniť hodnotu po-
kojného mlčania a nevie ho uvážlivo využívať. Nedodám 
však nič. Naše mlčanie, ktoré prerušujú len pozdravy na 
chodbe, nie je totiž pokojné. Je len trápne.
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