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KAPITOLA 2

Léto mezi osmou a devátou třídou jsem strávila posloucháním matčiny nadšené chvály na Main Line. Prohlásila,
že je „děsně hogo fogo“ a že teď opravdu poznám, jak si
skutečně žijí ti druzí, až tam začnu jezdit na střední. Nikdy
předtím jsem výraz „hogo fogo“ neslyšela, ale podle toho,
jak to matka vyslovovala, jsem si vyvodila, co to znamená.
V jejím podání to znělo jako jakési hrdelní zavrnění, jako
když ji prodavačky z Bloomingdale chtějí přesvědčit, že si
musí koupit ten kašmírový šátek, který si nemůže dovolit:
„Vypadáte tak luxusně.“ Luxus. To magické slůvko. Táta nebyl rád, když pak přišla domů a otřela mu ho o tvář.
Od školky jsem chodila do dívčí katolické školy, ve městě, kde se nevyskytovalo aristokratické obyvatelstvo z Main
Line z toho prostého důvodu, že leželo asi patnáct mil od
železniční trati, jež propůjčila oné enklávě zámožných obyvatel své jméno. Ne že bych vyrůstala ve slumu, nic takového, naše čtvrť se vyznačovala charakteristickými prvky
středostavovské třídy se sousedy, kteří nepobrali ani špetku vkusu a jakýmsi omylem se považovali za vyšší střední
třídu. O tom, jak vypadá skutečné bohatství, jsem neměla
páru. Že staroba a omšelost jsou známkou přepychu. Myslela jsem, že bohatství znamená červené BMW (na leasing)
a pětipokojový domek McMansion, splácanina stylů à la
podnikatelské baroko (na tři hypotéky). Ne že bychom si
mohli dovolit takové bohatství předstírat.
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Mé skutečné vzdělávání začalo ráno druhého září roku
dva tisíce jedna, kdy jsem nastoupila do prvního ročníku
Bradleyho střední školy na ﬁladelfském předměstí Bryn
Mawr. Za to, že jsem se ocitla před vchodem úctyhodné staré budovy s učebnami anglického jazyka a společenských
věd, otírajíc si upocené dlaně o oranžové kapsáče značky
Abercrombie & Fitch, vděčím marihuaně (nebo „trávě“,
jestli mě chcete ztrapňovat jako táta). Kdybych byla bývala
řekla drogám ne, nacházela bych se v tuto chvíli opět na
nádvoří vyššího stupně dívčí školy Hora Svaté Terezy se
škrábavou modrou kostkovanou sukní pletoucí se mi mezi
stehna, osmahlá prázdninovým slunkem a marinovaná olejem Hawaiian Tropic, a tak by mohl začít první den mého
banálního mládí, které by nebylo ničím víc než facebookovým klišé. Čekala by mě nalinkovaná existence, fotoalbum dokumentující můj zásnubní víkend v Atlantic City,
kýčovitou svatbu v kostele a miminko pasoucí koníčky na
kožešince.
Ovšem přihodilo se toto: na začátku osmé třídy jsme
ještě se třemi spolužačkami usoudily, že je nejvyšší čas vyzkoušet marjánu. Oknem z ložnice mojí nejlepší kamarádky Leah jsme vylezli na jejich střechu a střídavě jsem bafaly
ucmuchtaný joint rty lepkavými od pomády Bonne Bell. Pocit hrůzy, který se mi rozlil do všech údů – dokonce i palců
u nohou – byl tak nesnesitelný, že jsem začala panikařit
a rozplakala jsem se.
„Něco není v pořádku,“ napůl jsem vzlykala, napůl se
smála na Leah, která se mě snažila uklidnit, ale nakonec ji
přemohl šílený záchvat smíchu.
Její matka se přišla podívat, co se to tam děje. Zavolala
naši mámu a dramaticky jí šeptem sdělila: „Holky v něčem
jedou.“
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Už od páté třídy jsem měla tělo Marilyn Monroe a rodiče
neměli problém věřit tomu, že vůdčí osobností našeho školního kroužku katolických narkomanek jsem byla já. Prostě
jsem si koledovala o průser už jen tím, jak jsem vypadala.
A tak během jediného týdne jsem zažila pád z pozice královny naší malé třídy čítající čtyřicet děvčat k otravnému
hmyzu, který by nejradši zaplácli. Dokonce ani ta holka,
která si strkala do nosu hranolky a pak je snědla, by se nesnížila k tomu, aby si při obědě sedla vedle mě.
Nakonec se to doneslo až do ředitelny. Máma s tátou
museli na kobereček k ředitelce, osobě nedeﬁnovatelného
pohlaví zvané sestra Johnová, která jim doporučila, abych
si našla jinou školu, kde své vzdělávání dokončím. Máma
celou cestu domů hartusila a nakonec došla k závěru, že
mě pošle na jednu z těch exkluzivních soukromých škol na
Main Line, která mi dá mnohem lepší šanci dostat se na
prestižní univerzitu, což mi dá mnohem lepší šanci vdát se
za někoho, kdo má opravdu prachy. „Oni ještě uvidí,“ prohlásila triumfálně a rukama škrtila volant, jako by to byl krk
sestry Johnové. Chvilku jsem vyčkala a pak jsem se odvážila
zeptat: „A chodí do škol na Main Line taky kluci?“
Ještě ten týden pro mě máma přijela do školy a vytáhla
mě přímo uprostřed vyučování ze třídy, a pak jsme jely tři
čtvrtě hodiny na Bradley, koedukovanou, soukromou, necírkevní instituci nacházející se v budově porostlé břečťanem
uprostřed bujné zahrady přímo v srdci Main Line. Úřednice v přijímací kanceláři se nezapomněla zmínit, dvakrát, že
na počátku dvacátého století, ještě když to byla internátní
dívčí škola, ústav navštěvovala první manželka J. D. Salingera. Tento zábavný poznatek jsem si uložila do paměti,
vědoma si toho, že se mi bude hodit při pohovorech s budoucími zaměstnavateli a tchány. „Ó ano, chodila jsem na
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Bradley – a víte, že tam studovala i první manželka J. D. Salingera?“ Nevadí, když jste nesnesitelní, pokud si uvědomujete,
že jste nesnesitelní. Alespoň tak jsem si to ospravedlňovala.
Po prohlídce školy jsem musela složit přijímací zkoušku. Posadili mě do čela dlouhého stolu v úctyhodné šeré jídelně v budově, kde byl školní bufet. Bronzová plaketa nad
dveřmi hlásala, že toto je SÁL BRENNERA BAULKINA. Nechápala jsem, jak někomu v anglicky hovořícím světě mohli
dát jméno Brenner.
Ze zkoušky si toho moc nepamatuju, jenom tu část, kde
jsem musela popsat nějaký předmět, aniž bych ho výslovně
pojmenovala. Popsala jsem svoji kočku a skončila líčením
jejího pádu z naší zadní verandy, zakončeného ukrutnou
krvavou smrtí.
Podle toho, jak byli všichni v téhle škole nadržení na
J. D. Salingera, jsem usoudila, že jistě pocítí sympatie k trpící autorce, a taky že jo. Za pár týdnů jsme obdrželi zprávu, že bylo schváleno moje stipendium a mohu nastoupit.
„Jsi nervózní, zlato?“ zeptala se máma.
„Ne,“ lhala jsem. Nechápala jsem, proč kvůli Main Line
nadělá tolik povyku. Z mého čtrnáctiletého pohledu zdejší
domy nevypadaly ani zdaleka tak bombasticky jako růžové
podnikatelské baroko, ve kterém bydlela má kamarádka
Leah. Vkus, ta jemná rovnováha mezi drahým a neokázalým, to byla věc, které jsem se teprve měla naučit.
„Určitě si povedeš skvěle.“ Máma mi povzbudivě stiskla
koleno, a když se usmála, v lesku na jejích rtech se odrážely
paprsky zářícího slunce.
Kolem našeho BMW pochodoval ve čtyřstupech průvod dívek s batůžky přilepenými na uzounkých ramínkách
a tlustými culíky hopsajícími jako blonďaté chocholy na
spartských helmách.
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„Já vím, mami.“ Protočila jsem panenky, spíš jen tak pro
sebe. Skoro hrozilo, že se rozbrečím, snad bych se jí vrhla
do náruče, když mě pohladila dlouhými špičatými nehty po
rameni, až mi naskočila husí kůže. „Pošimrej mě na ruce!“
prosívala jsem, když jsem byla malá a tulila se k ní na gauči.
„Přijdeš pozdě!“ Vtiskla mi na tvář polibek a na kůži mi
zůstal lepkavý otisk lesku na rty. Na oplátku se jí dostalo
mrzutého puberťáckého „tak ahoj“. Toho rána, pětatřicet
stop od vchodu do školní budovy, mě čekala první zkouška
v nové roli.
Jako první jsme měli třídnickou hodinu a já byla ze všeho vyjevená jak vesnický truhlík. Na základce jsme neměli
zvonek ani různé učitele na každý předmět. V každém ročníku bylo čtyřicet dívek rozdělených do dvou tříd a ve třídě
nás celý rok stejná učitelka učila matematiku, občanku, fyziku a chemii, náboženství a angličtinu, a když jsme měly
štěstí, nebyla to jeptiška (já štěstí neměla). Představa školy,
kde každých jedenačtyřicet minut zazvoní zvonek, aby vás
upozornil, že se máte přesunout do další třídy s novým učitelem a s novou sestavou studentů, ve mně vyvolávala pocit,
že jsem hostující hvězda v seriálu Konečně zvoní nebo něco
na ten způsob.
Ale ta nejúžasnější věc toho prvního dne byla angličtina. „Honors English“ čili třída pro výběrové studenty, další
zvláštnost, kterou jsem ze staré školy neznala a kde jsem si
zajistila místo díky onomu popisu tragické smrti své kočky o sto padesáti slovech. Už jsem se nemohla dočkat, až si
budu dělat poznámky zářivě zeleným perem, které jsem si
koupila ve školních potřebách. Na škole Svaté Terezy nás nutili psát tužkou jako mimina, ale na Bradley bylo všem jedno,
čím píšete. A bylo jim jedno, jestli si vůbec děláte poznámky,
hlavně když jste měli dobré známky. Barvy Bradleyho školy
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byly zelená a bílá, a já si na znamení své přízně koupila pero
stejného odstínu jako basketbalové tričko.
„Honors English“ se vyučovala v malé třídě jen pro dvanáct studentů a místo lavic jsme seděli u tří dlouhých stolů
sražených k sobě do tvaru jakési závorky. Náš učitel, pan
Larson, byl člověk, kterého by máma s despektem označila za „hromotluka“, ale těch deset kilo navíc propůjčovalo jeho plné tváři laskavý výraz: jeho oči jako by se pořád
usmívaly a lehce prohnutý horní ret mu dodával výraz jakési veselosti, jako by si zrovna vzpomněl na nějaký náramně humorný kousek, který mu některý z kumpánů provedl
večer u zteplalého pivka Bud Lights. Nosil vybledlé propínací svetry pastelových barev a vlající prameny světle hnědých
vlasů nás nenechaly na pochybách, že to není tak dávno,
kdy sám navštěvoval střední školu jako teď my. Mé čtrnáctileté slabiny to kvitovaly s uspokojením. Ostatně kvitovaly to
čtrnáctileté slabiny všech přítomných slečen.
Pan Larson značnou část času seděl před tabulí, nohy
natažené před sebe, a s hlavou zamyšleně podepřenou dlaní se nás tázal: „A co si myslíte o tom, když Holden říká, že
by chtěl chytat děti v žitném poli?“
Onoho prvního dne nás pan učitel Larson vyzval, abychom každý předstoupili před třídu a pohovořili o tom, co
úžasného jsme o prázdninách zažili. Cítila jsem zvláštní
uspokojení, jako by pan Larson toto cvičení vymyslel schválně kvůli mně – většina ostatních dětí byla místních, přešla
na střední z prvního stupně, nejspíš se všichni znali. Ale mě
nikdo neznal, nemohli vědět, co je ta nová zač. I kdybych
se jen opalovala doma na verandě a koukala na telenovely jako upocený loser bez přátel, těžko by se to mohli dozvědět. A tak když na mě přišla řada, vykládala jsem všem,
že jsem třiadvacátého srpna byla na koncertě Pearl Jam,
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což se ve skutečnosti nestalo, ale ani jsem si to nevycucala
z prstu. Máma Leah nám opravdu sehnala lístky, ale to bylo
ještě před tím ﬁaskem s marjánou, předtím, než získala
deﬁnitivní důkaz, že mám na její dceru špatný vliv, o čemž
měla již dlouho podezření. Ale to všechno byla dávná minulost a já musela udělat dojem na nové přátele, a tak jsem
lhala a jsem za to ráda. Můj letní zážitek byl fakt bomba
a odměnou mi bylo pár uznalých pohledů, ba dokonce i nahlas vyslovené slovo obdivu. „Super.“ To pronesl jeden kluk
jménem Tanner, což mě zaujalo, protože se jmenoval stejně
jako můj samoopalovací krém.
Pak zábava skončila a pan učitel Larson hodlal pohovořit o knize Kdo chytá v žitě, kterou jsme si měli za úkol
přečíst o prázdninách. Napřímila jsem záda. Tu knihu
jsem zhltla za dva dny doma na verandě, na každé stránce
zůstávaly otištěné vlhké půlměsíčky po mých zpocených
palcích. Máma se mě ptala, co si o tom myslím, a když jsem
jí řekla, že si myslím, že je to strašně srandovní, potřásla
nade mnou hlavou a řekla: „Tif, vždyť ten kluk prodělal
těžké nervové zhroucení.“ Tohle odhalení mě tak šokovalo, že jsem si tu knihu přečetla znovu, hluboce dotčená
tím, že mi unikl tak klíčový moment. Na chvíli jsem si myslela, že nejsem takový literární génius, za jakého jsem se
považovala, ale pak jsem si připomněla, že na škole Svaté
Terezy vždycky dostávala přednost gramatika na úkor literatury (protože v gramatice nebylo tolik sexu a hříchu),
a tak to opravdu nebyla moje chyba, že můj pozorovací
talent nebyl tak vytříbený, jak by měl být. Tím to bylo.
Kluk, co seděl nejblíž tabule, zaúpěl. Jmenoval se Arthur a ta nejsuprovější věc, kterou o prázdninách zažil, byla
podle jeho slov prohlídka redakce New York Times, což
podle reakcí třídy nebylo tak super jako vidět Pearl Jam na
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koncertě, ale zase to nebyla taková pruda jako vidět Fantoma v opeře v Kimmel Centru. Dokonce i já pochopila, jak je
to ubohé, když to nevidíte v divadle na Broadwayi.
„Tak to muselo být zajímavé,“ prohodil učitel Larson
a celá třída se zahihňala.
Arthur vážil odhadem tak sto čtyřicet kilo a na obličeji měl plno beďarů. Vlasy se mu tak mastily, že když si je
prohrábl, zůstaly mu v nich slepené brázdy. „Mně připadal
Holden trochu moc namyšlený. Jen každýho osočuje z pokrytectví, a sám je největší pokrytec.“
„To je pozoruhodný postřeh,“ povzbudil ho pan Larson.
„Je Holden důvěryhodný vypravěč?“
Dřív než mohl někdo odpovědět, zazvonilo, a zatímco
učitel Larson vydával instrukce, abychom si přečetli první dvě kapitoly Pekla blízko nebe, o kterých budeme diskutovat příští týden, všichni smetli sešity a tužky do tašek
a ve dřevácích Steve Madden na nohou ochmýřených jako
broskvičky se řítili ven ze třídy. Nechápala jsem, jak se dokážou prohnat těmi dveřmi tak rychle. To bylo poprvé, kdy
jsem si toho všimla, ale jakmile se to jednou stalo, všímala jsem si toho po zbytek svého života: byla jsem pomalá.
Ostatní dokázali dělat spoustu věcí bez sebemenšího úsilí –
to pro mě neplatilo.
Uvědomila jsem si, že jsem zůstala s učitelem Larsonem
sama, a tváře mi zahořely pod tlustou vrstvou make-upu
Cover Girl, o kterém máma prohlásila, že ho potřebuju,
a jak jsem byla přesvědčena, používají ho všechny ostatní
dívky. Nepoužívaly.
„Ty jsi k nám přišla ze Svaté Terezy, nemýlím-li se?“ Pan
Larson se skláněl nad stolem a probíral se papíry.
„Hora Svaté Terezy.“ Konečně se mi podařilo zapnout
brašnu.
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Pan Larson zvedl hlavu od stolu a rýha v horním rtu se
mu prohloubila. „Správně. Nuže, tvůj rozbor knihy byl velmi dobrý. Velmi důkladný.“
Večer budu večer ležet v posteli a přehrávat si ten okamžik stále dokola, budu zatínat zuby a svírat pěsti, abych se
nerozprskla blahem, ale v této chvíli jsem toužila hlavně odtud vypadnout. Nikdy se nezmůžu na pohotovou odpověď
a můj obličej vypadal patrně jako tvář mé irské tetičky, když
vypila příliš mnoho červeného vína a začala mě hladit po
vlasech a vykládat, jak moc by si přála mít dceru. „Děkuju.“
Pan Larson se usmál a z očí měl veselé škvírky. „Jsem
rád, že jsi v mé třídě.“
„Ech, tak na shledanou zítra!“ Chtěla jsem zamávat
a pak jsem se zarazila. Nejspíš to vypadalo, že trpím Tourettovým syndromem. Věděla jsem, co je Tourettův syndrom,
z jednoho dílu talkshow Sally Jessy Raphaelové.
Pan Larson mi na oplátku také lehce pokynul.
Pár kroků od třídy jsem uviděla starý rozviklaný psací
stůl, u něhož stál Arthur; opřel si o něj školní brašnu. Chvíli
se v ní přehraboval, a když jsem se přiblížila, zvedl hlavu.
„Čau,“ řekl.
„Ahoj.“
„Moje brejle,“ řekl na vysvětlenou.
„Aha,“ pevně jsem sevřela popruhy své vlastní brašny na
zádech.
„Jdeš na oběd?“ zeptal se.
Kývla jsem. I když původně jsem měla v plánu strávit polední pauzu v knihovně. Nedokážu si představit nic
horšího než okamžik, kdy zaplatím za jídlo, rozhlédnu se
jídelnou po záplavě bezejmenných tváří a pak si budu muset sednout někam, kde o mě nestojí, protože z jídelny se
nesmí nosit jídlo ven. Byl první den školy a všichni si měli
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co vykládat, nikdo nechtěl marnit drahocenný čas seznamováním se s novou holkou. Chápala jsem to, ani mě by
to nezajímalo. Věděla jsem, že to bude chtít čas, než se se
všemi poznám důvěrněji. Že ta kudrnatá zrzka s modrými
žilkami na čele bude jednou dívkou s nejvyšším IQ ve třídě a podá si předčasnou přihlášku na Harvard a dostane
se jí výsady být první studentkou Bradleyho školy z ročníku 2005, která bude přijata. (Z jednasedmdesáti studentů
jich bude celkem devět. Mine Line Magazine nevyhodnotil
Bradley jako „příkladnou“ školu, která vás připraví na vysokou, jen tak pro nic za nic.) Že ten připrclý fotbalista s vyvinutými prsními svaly se stane známým tím, že ho v létě
přeblaﬂa Lindsay „Biz“ Hanesová v suterénu domu jeho
nejlepšího kamaráda, zatímco jeho nejlepší kamarád na
to koukal. Nakonec s těmito tvářemi, s těmito osobnostmi
najdu společnou řeč, s humorem budu vykládat, proč jsem
si sedla tam, kam jsem si sedla, proč jsem navázala spojenectví právě s tím a ne s oním. Ale to mělo teprve přijít: já
si chtěla zachovat vlastní důstojnost a radši jít do knihovny
napsat si úkol do španělštiny.
„Můžeš jít se mnou,“ nabídl se Arthur.
Hodil si bachratou brašnu přes rameno a šel napřed,
jeho odulá bledá lýtka se třela o sebe, když se plahočil
ze schodů. Věděla jsem, jaké to je, když vás zradí vlastní
tělo – bylo mi teprve čtrnáct a už jsem vypadala jako vysokoškolačka, která se potřebuje zbavit těch sedmi kilo nabraných v prváku. Ale protože jsem měla celkem hubené
končetiny a hrudník, jenž se mi v očích puberťáků vzdouval
takřka pornograﬁcky, mé tělo na pohled vypadalo dokonale. Ovšem skutečnost byla taková, že pod šaty se skrývalo
nesourodé tělo hodné mutanta, jehož vzhled nespraví ani
záchvat anorexie před maturitním plesem – břicho plné
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faldíků s pupíkem zaraženým v sádle jako oko Asiatky.
Onoho léta přišly do módy tankini a já v životě nebyla za
nějaký kus oblečení vděčnější.
„Hele, neříkej, že nejsi zabouchnutá do Larsona, jako
všechny.“ Arthur se zazubil a posunul si na nose lesklém
potem brýle, které nakonec našel.
„Na staré škole jsme měly za učitelky jeptišky. Můžeš mi
to vyčítat?“
„Jo tak katolička?“ pravil Arthur vážně. Takových jako já
tu asi moc neužijí. „Odkud?“
„Akademie Hory svaté Terezy.“ Čekala jsem na jeho reakci, která, jak jsem předpokládala, nebude příznivá. Když
jeho tvář nejevila žádné pohnutí, dodala jsem. „V Malvernu.“ Malvern se dal prakticky považovat za začátek Main
Line, ale bylo to jako nejnižší šarže ve vojsku, daleko od
generálů a kapitánů v srdci tábora. Plebejci na samých
hranicích říše, kteří pro obyvatele Main Line nebyli víc než
hmyz – Malver rozhodně nepatřil do jejich dynastie.
Artur se zašklebil. „Malvern? To je daleko. A ty tam
bydlíš?“
A tak začala léta vysvětlování – ne, já tam ve skutečnosti
nebydlím. Bydlím v Chester Springs, což je ještě dál, hemží
se to tam obyčejnýma lidičkama, a i když jsou tam krásné
staré domy, které by se jistě setkaly s příznivým hodnocením, já v žádném takovém nebydlela.
„A jak je to daleko?“ zeptal se Artur, když jsem všechno
dovysvětlovala.
„Asi tak půl hodiny vlakem.“ Bylo to pětačtyřicet minut,
některé dny i padesát, ale to byla jen další ze lží, které jsem
se rychle naučila říkat.
S Arthurem jsme dorazili ke vchodu do jídelny a on mi
pokynul, abych šla první. „Až po tobě.“
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