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ÚVOD

Předpokoj
Moje babička neuměla číst ani psát, ale uměla zacházet s mrtvolami. Když v Treforestu někdo umřel, vždycky poslali pro
paní Jonesovou. Věděla, jak mrtvé obstarat – obléct je, podvázat
čelist obvazem, aby se neotvírala, položit na víčka drobné. Tyto
dovednosti předala mé matce.
Babička věděla i jak zacházet s novorozenci, což bylo moje
jediné štěstí. Když jsem se narodil, mysleli si, že jsem mrtvý.
Nehýbal jsem se a neplakal. Ale babička mě sebrala porodní asistentce, ponořila mě do vany se studenou vodou a zatřásla se
mnou. Pak jsem se pohnul, rozplakal a tím to všechno začalo.
Bylo to v červnu 1940, v předpokoji babiččina řadového domu na adrese 57 Kingsland Terrace. U nás se nerodilo
v nemocnici. Rodilo se doma. Sešly se ženy z rodiny; muži zmizeli. Babička v té době sdílela svůj malý, úzký dům s matkou
a otcem – Fredou a Tomem Woodwardovými – a mou šestiletou
sestrou Sheilou a strýcem Albertem, který byl slepý. Nedlouho
po mém narození jsme se všichni čtyři přestěhovali do pronajatého řadového rodinného domku na kopci na ulici Laura Street,
asi o míli blíž k sousednímu městu Pontypridd. Tam s námi
krátce, to jsem byl ještě velmi malý, bydlela další rodina, Wildingsovi, jejichž matka porodila pro změnu v našem předpokoji. Tak to tam, kde jsem vyrůstal, chodilo. Občas bylo prostě
nutné se trochu uskrovnit a všichni to brali jako samozřejmost.
Dali mi jméno Thomas John, po otci, a říkali mi Tommy.
Tommy Woodward: jako dítě si pamatuji, že jsem cítil, že je
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na něm cosi neobvyklého. Ve Walesu se lidé jmenovali Jenkins
nebo Griffiths, nebo (jako moje matka) Jones. Ale ne Woodward. Navíc moje babička, otcova ovdovělá matka Annie, měla
zvláštní, lehce pronikavý přízvuk. „Poď se nachálovat,“ říkala
mi, když jsem ji navštívil. Čímž měla na mysli „Posaď se a něco
pojez“.
Ptal jsem se otce, proč tak babi mluví?
„Protože není odtud. Pochází z Boxu.“
„Ona je boxerka?“
„Z Boxu. To je vesnice v hrabství Wiltshire.“
Otec mého otce, James Woodward, byl vozka z Gloucesteru,
který přivedl rodinu na západ do jižního Walesu za prací, které tehdy bylo dost. Spočívala v tom, že naložil koňské spřežení
dynamitem a odvezl jej do uhelných dolů u města Pontypridd,
kde mu říkali Jimmy Dynamit. Zemřel dřív, než jsem ho mohl
poznat, ale historky, z nichž většina souvisí s jeho pozoruhodnou žízní, jej přežily. Říkalo se, že se Jimmy Dynamit občas
po propité noci svalil na povoz a kůň ho bezpečně odvezl domů.
Jednou v noci si vyrazil na klidný večer s manželkou do hospody
Three Horseshoes v Tonteg. Nějaký chlápek ho během večera vytočil, a tak se rozhodli vyřešit spor závodem – hnali koně
ve stoje s otěžemi v rukou tři míle zpět do Pontypriddu, zatímco
ženy se k sobě vyděšeně choulily.
Otec měl tedy anglické rodiče – ale hádat se s ním o jeho
velšanství bych nikomu nedoporučoval.
„Jsem Velšan.“
„Ale tvoji rodiče byli Angličané.“
„Narodil jsem se tu. Jsem Velšan.“
Konec debaty.
Další věc, o které není sporu, je to, že když mu bylo něco
přes dvacet, začal chodit s dívkou jménem Florrie Jenkinsová.
Ale moc zamilovaný asi nebyl, protože občas nepřišel na ran22

de. Florrie Jenkinsová zasvětila svou přítelkyni Fredu Jonesovou
do toho, jak se k ní Tom Woodward chová, a Freda Jonesová se
rozhodla, že si to s ním vyřídí.
„Hele, jak to, že nechodíš na schůzky s Florrie Jenkinsovou.“
Tom Woodward Fredě Jonesové pochopitelně oznámil, ať
se neplete do cizích věcí, a Freda Jonesová zase pochopitelně
oznámila Tomu Woodwardovi, že pokud jde o ni, tak to její
věc je, a tak se začali hádat a nakonec odešli společně. A brzy
poté, v roce 1934, se vzali a počali mou sestru, Sheilu – i když
možná ne přesně v uvedeném pořadí. Dnes je těžké uvědomit si,
jakou společenskou hanbou tehdy pro muže bylo přivést ženu
do jiného stavu mimo manželství. Ta dívka byla navíc o pět
let mladší než on – jí bylo osmnáct, jemu třiadvacet. Ženy se
k němu na ulici otáčely zády. Občas na něj i někdo plivnul.
Své společenské postavení mohl obnovit pouze svatbou, čímž jí
vrátil „čest“.
Otec byl horník, a tak si moc nevážil pošťáků. Matka říkávala: „Chudák pošťák. Podívej se na to počasí.“ A otec na to
odpověděl: „Pošťák? Pokud nechce být na dešti, řekni mu, ať
za mnou přijde na šachtu.“
Od čtrnácti let pracoval na šachtě Cwm Colliery v Beddau,
tři míle v těžkých botách pěšky z Treforestu. Matka ho každý
den v časných ranních hodinách probudila a vypravila do práce. V pondělí ho musela navíc trochu pošťouchnout, protože
měl v krvi ještě zbytkáč z víkendu. V práci kopal hluboké, úzké
tunýlky, kde jste museli mít oběd zavřený v ešusu, jinak vám jej
sežraly myši; kutal uhlí a tahal ho ven ve štolách tak těsných, že
když se otupila jedna strana krumpáče, musel vylézt úplně ven,
aby měl dost místa na jeho otočení na ostřejší stranu. V hospodě
v městečku Pontypridd byl bar, malá místnůstka dole po schodech, které se žertem říkalo „Dvě stopy devět“ v odkazu na šířku
nejmenšího tunelu, ve kterém mohl horník pracovat.
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A přece můj otec nikdy nevypadal, že by chtěl pryč, nebo
měl nějaké ambice – nikdy nežádal o povýšení na lehčí práci na povrchu, ani nehledal nic pohodlnějšího. Byl to bystrý
a schopný chlap. Ale byla v něm jakási nervozita. Myslím, že
hlavně chtěl, aby byl jeho svět malý a omezený, aby se v něm
vyznal. A těžba ho alespoň zachránila před nasazením ve druhé světové válce. Horníci nemuseli rukovat, protože zásobování uhlím muselo pokračovat. Takže otec si odkroutil vojenskou
službu v porubu a myslím, že to považoval za štěstí.
Co se týče války, měli jsme určitě štěstí. Cardiff byl německým bombardováním tvrdě zasažen a Swansea jakbysmet –
německá letadla mířila na západ přes pevninu a Velšané věřili, že je přitom Angličané povzbuzovali. Ale hornická vesnice
Treforest a přilehlé průmyslové centrum Pontypridd, který stále
rostl, dokud se s Treforestem nespojil, vyvázly téměř zcela bez
úhony. Pokud byla oblast vůbec zasažena, bylo to zbloudilými
zápalnými bombami, které byly sice nepříjemné, ale pořád lepší než vysoce výbušné bomby, které vám bez ptaní proměnily
ložnici ve sklep. V důsledku toho jsem prvních pět let života
prožil během násilného globálního konfliktu, ale kromě občasného hučení letadel a přítomnosti amerických vojáků v okolí
města, kteří byli ubytováni v kasárnách pátého velšského pluku
na Broadwayi, jsem ji většinou vůbec nevnímal – což nejspíš
bude, pokud jde o násilné globální konflikty, ideální stav.
Má nejranější vzpomínka z dětství je tedy relativně pokojná:
sedím se sestrou v kuchyni, těsně před návratem otce ze směny, matka ve spěchu chystá čaj a povídá si s námi, ale roztržitě,
zatímco zadním oknem vyhlíží otce s prachem zčernalou tváří,
až projde brankou, protože pokud přijde do kuchyně a na stole
není ubrus… tak se v matčiných očích jedná o gigantické selhání. Později mi řekne, co jí vždycky radila její matka: „Prostři
stůl. I když nemáš jídlo hotové, dělej, jako by bylo.“
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Další domácí moudrost, kterou babička předala mámě –
a později, k jejímu překvapení, i mé sestře v předvečer její svatby: „Manžela nesmíte nikdy odmítnout. Ale vždycky vstávejte
dřív, než se probudí.“
Matka byla v domácnosti. Velmi krátce pracovala na částečný úvazek v továrně Trading Estate v Treforestu. To bylo, když
jsem chodil do školy. Musela otce přemlouvat a on svolil jen velmi neochotně. Ale jednou v sobotu večer jsme stáli s celou rodinou ve frontě do kina a nějaký muž v řadě – někdo z továrny,
koho otec neznal – mámu pozdravil. „Dobrý den, Fredo.“ Tón
byl v podstatě neformálně přátelský, ale otce to totálně vytočilo.
Naštvala ho ta familiárnost: ne „paní Woodwardová“, ale „Fredo“. A tak mámina dobrodružství ve světě zaměstnání krátce
poté skončila.
Vrátila se tedy k domácím pracím – včetně tapetování stěn
a natírání dřeva. Otec naopak doma nedělal vůbec nic, a ani se
to od něj podle všeho neočekávalo. Prostě seděl v tmavě zeleném
křesle a hlásil: „Hele, Frído – co takhle si dát šálek dobrého
čaje?“
„Ano, Tome.“
A hned byla u něj.
Mí rodiče byli hezcí lidé – nejhezčí pár, ať přišli kamkoliv,
nebo mi to tak připadalo – a rádi se dobře oblékali. Matka
nosila šaty, které zvýrazňovaly její útlý pas, hodně make-upu
a natupírované účesy – velšská Lana Turnerová. Otec nosíval
pruhovaný oblek – inspirovaný Georgem Raftem v hollywoodských gangsterkách ze třicátých a čtyřicátých let, které bezmezně miloval. Rodiče chodili skoro každou sobotu do jednoho ze
čtyř kin v Pontypriddu a jakmile jsme byli dost staří, brali nás
se sestrou s sebou. Otec vídal George Rafta v hezkých oblecích
a snažil se oblékat podobně, pokud si to mohl dovolit. Zda si
někdy George Raft propálil díru do vnitřní kapsy saka špatně
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típnutou cigaretou jako můj otec, to nevím. Zda měl George
Raft ve zvyku rychle uhasit a schovat čerstvě zapálenou cigaretu,
aby se zvýšila šance, že mu někdo nově příchozí nabídne další
(chytrý zvyk, díky kterému si otec nakonec kapsy propálil), taky
nevím. Ale Raft byl vzorem. A já zase toužil oblékat se jako otec,
protože se mi líbilo, jak vypadal – bystrý a silný – a líbilo se mi,
jak jej lidé vnímají, v neposlední řadě pak ženy ve dveřích, když
je míjel. „Jak se vede, pane Woodwarde?“ Lidé na něj reagovali
a já jsem si toho všímal.
Otec si taky dával hodně záležet na botách. Mnoho let
dával přednost výlučně hnědým střevícům a mračil se na krepové podešve, které se v padesátých letech dostaly do módy
a které společně s velkou částí své generace shledával morálně
pochybnými. „Nechci se plížit,“ říkával. „Chci, aby bylo slyšet,
že přicházím.“ Za tímto účelem měl podrážky opatřené kovovými víčky, která jeho příchod ohlašovala rozhodným klapáním
na chodníku. Byl to většinou tichý muž, formální a rezervovaný,
dokud jej pivo neproměnilo v žoviálního a upovídaného vypravěče historek. Ale pokud šlo o vlastní chůzi, poslouchal se rád.
Otec brzy doplnil svůj vzhled o plstěný klobouk, nebo občas
placatou čepici, aby zakryl rychle řídnoucí vlasy. Byl si své plešatosti vědom a klobouk nosil i doma. Jednou v sobotu večer
v kině, když všichni stáli při státní hymně, otce někdo napomenul, ať si klobouk sundá, a málem to skončilo rvačkou.
Filmy byly pro rodinu hlavním oknem do jiného světa. Televize nebyla – jen rádio, kdy vysílali zprávy a pořad Dick Barton: Zvláštní agent. Měli jsme i noviny – nedělní News of the
World – ale knihy jsme neměli žádné. Matka četla, ale neuměla psát. Otec číst uměl a ve škole se zřejmě dobře učil, ale ani
jeden z mých rodičů nebyl zrovna čtenář. Jediné knihy v domě
byly mé učebnice. Obecný pocit byl, že čtení obrací lidi do sebe
a dělá z nich asociály – na rozdíl od kouření. Otec mě posílával
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pro cigarety – což byla často komplikovaná pochůzka po několika různých obchodech, protože tabák zůstával i po skončení
války nedostatkovým zbožím. Když nebyly cigarety, kouřil otec
čaj z keramické dýmky. Když jsem byl ještě dítě na vysoké židličce, dali mi jednou dýmku na hraní, já s ní praštil o stůl a odlomil troubel. Otce to ale neodradilo a prostě si nacpal hlavičku
čajovými listy a bafal z odlomené troubele – což muselo vypadat
zoufale i komicky, protože si jej za to máma ještě dlouhá léta
dobírala.
Matka mně i sestře dávala otevřeně najevo city, zatímco otec
ne, což bylo v rodinách, které jsem znal, naprosto normální.
Ve čtyřicátých letech byste jen těžko hledali člověka méně sentimentálního než velšského horníka. Chlapi v jižním Walesu se
vzájemně nedotýkali – leda když se chystali rozbít si vzájemně držky, a v tom případě se dotýkali úplně všude. Dokonce
i v pozdějším životě byl otec rozpačitý a nesvůj, když jsem ho
chtěl obejmout. Tohle se prostě nedělalo. Potřesení rukou bylo
maximem a stačilo jednou, když jste se s někým setkali poprvé,
a pak už nikdy. Byl to jeden z mnoha kulturních šoků, které
jsem zažil, když jsem se v roce 1964 dostal do Londýna. Peter
Sullivan, který byl producentem jedné z mých prvních nahrávek, mi podával ruku pokaždé, když jsem přišel do studia.
Ptal jsem se Gordona Millse, svého tehdejšího manažera:
„Proč mi podává ruku? Vždyť se už známe.“
Gordon odpověděl: „Takhle se to dělá.“
No u nás teda ne.
Pontypridd ve čtyřicátých letech: průmysl, kouř, deštivo. Řadové
domy na stráni. Hromady uhlí a haldy. Plynové lampy na koncích ulic, rozsvěcované při setmění růžolícím pánem ve žlutém
overalu. Děti se nosily po velšském způsobu „v šátku“. Silnice
posypané popadaným uhlím. Nepohodlí, se kterým jsou všich27

ni smířeni. Voda v řece Taff zčernalá uhelným prachem. Bláto
na březích je tmavé a mastné. Nikdo k ní nechodí. Povídá se,
že v jejích inkoustově černých hlubinách jsou krysy velké jako
kočky, nebo i větší. Voda je příliš temná, takže se to nikdo nepokouší vyvrátit.
Těžký průmysl. Železárny, ocelárny a válcovny plechu. Slévárny Brown&Lenox, kde se vyrábí řetězy a kotvy, jejichž obří
řetěz tvořil kulisu slavné fotografie Isambarda Kingdom Brunela,
slavného britského inženýra, před spuštěním lodi Great Eastern
v roce 1857. Kotevní řetěz Brown&Lenox byl i na Titaniku, ale
asi se mu nedostalo takového využití, jak jeho výrobci doufali.
Šachty a uhelné doly. Více než tucet hlubokých důlních
šachet a četné zkušební šachty, vykutané v okolních svazích.
Koksovna ve městě chrlí dým. Jatka dole u železniční trati, která
jsou propojena tunelem se stanicí, takže zvířata můžou hnát přímo z vlaků. Koně a povozy. Potraviny na příděl. Místní postavičky: Ned Grono, kominík; Dut Hobbs, který sedí za dveřmi
hospody Wheatsheaf v dolní části ulice Rickards a který za malý
poplatek nakupíruje psí ocas holými zuby. (Pro zábavu a za pár
drobných udělá totéž s krysou.)
Jsme nějakých deset mil severně od Cardiffu, hlavního města
Walesu, ale panuje zde vášnivá nezávislost a záměrná izolace.
„V Cardiffu nemají nic, co byste nesehnali v Ponty,“ zní místní
mantra, kterou opakujeme, až jí nakonec uvěříme. Pravdou je,
že v této době není nic k sehnání tady ani tam. Všechno, co se
v údolí Rhonda vytěží, tudy prochází, takže je to ústí do údolí,
nebo taky jeho prdel, podle toho, odkud se na to díváte. Drsný, dřinou zocelený kraj, kde ve vzduchu neustále visí kovový
zápach. Tam jsem strávil prvních čtyřiadvacet let svého života.
Náš dům na Laura Street: přední i zadní obývák v přízemí;
dvě malé ložnice a komůrka v patře; kuchyně v suterénu přechází do malého dvorku se zadní branou ven do uličky. Zásobník
28

na uhlí v kuchyni naplněný bezplatným uhlím pro horníky –
zaměstnanecká výhoda, kterou k nám shazují přímo přes poklop
z ulice. Plechová vana, pověšená na dveřích do dvora, která se
sundá a naplní na podlaze malé umývárny vedle kuchyně, kde
se můj otec každý večer myje ve dvou fázích: trup vkleče u vany,
nohy ve vaně. Ve středu se pere – ručně na valše ve vaně, prádlo
se pak pověsí ven na dvůr, nebo po domě, pokud prší, což bývá
často. Když se vracím se sestrou ze školy domů, pověšené prádlo
funguje jako výstražný praporek, signalizující pravděpodobnost,
že máma nebude v nejlepší náladě a budeme kolem ní muset
chodit po špičkách.
Matka v domě udržuje obsesivně dokonalý pořádek.
Jednoho dne, když jsem byl ještě jako mrně zabalený
ve velšském stylu v šátku na matčině hrudi, přišla ke dveřím
cikánka, prodávající kolíčky na prádlo. Matka říká, že cikánka
se nesmí nikdy odmítnout, protože by to přineslo smůlu. Když
si kolíčky přebírala, cikánka se mi podívala na hlavu a všimla
si, že mám výrazné temeno. Pomocí svých schopností a úsudku
matce řekla: „To dítě procestuje celý svět“, a matka jí uvěřila.
Pro tuto chvíli se ale nedostanu za hranice naší čtvrti. Přes
silnici od nás leží starý lom, z jehož kamení jsou postaveny naše
domy. Teď je z něj skládka a neustále přijíždějí a odjíždějí nákladní automobily s šedivým průmyslovým odpadem z celé země.
Co tam vozí? Nikdo se neptá. Ale my děti víme, že pokud se
tam dostaneme brzy poté, co nákladní vozidlo vysypalo náklad,
bude země pokrytá měkkým práškem – jako čerstvě padlý sníh,
akorát teplý a šedý. A jak se po něm vozíme a poskakujeme a pak
si otřepáváme oblečení, nacházíme kusy skleněných zkumavek.
Neporušené zkumavky jsou poklady, které můžeme nosit domů
a hromadit.
Většinou si ale hrajeme na silnici – kluci z Laura Street: já,
Dai Perry, Alan Wilding, Brian Pitman, Brian Blackler, Jimmy
29

Herbert. Cesta je prázdná, protože nikdo nemá auto. Hrajeme
hru na „Nejlepší pád“, ve které jde o to, kdo dokáže spadnout
na zem nejhrůznějším nebo nejrealističtějším způsobem – kdo
dokáže nejlíp umřít. Kopeme si míčem o stěny. Strháváme šňůry na prádlo a krademe mléko. Rveme se s klukama ze čtvrti
Graig, z řadových domků dole u železnice – a vyhráváme. Jednou na Vánoce všichni dostanou kolečkové brusle a já s Daiem
Perrym přijdeme na to, že když jedete na bruslích z kopce rozkročení se zlomenou násadou od koštěte, může sloužit ke kormidlování i k odpichování, a pokud budete mít štěstí, i k brzdění, vše v jednom. A můžete vyrazit – spodní část klacku škrábe
a tříská o cestu a vy jedete z Laura Street na Wood Road, celou
cestu z kopce, naberete pořádnou rychlost kolem Nepolitického klubu Wood Road, kam chodí dospělí, vezmete to kolem
pošty a obchodu se smíšeným zbožím, kolem školky a hotelu
Treforest, a už jste skoro dole, kolem kina Cecil na Broadway,
což vás nakonec dovede až do Pontypriddu, kde Dai jednoho
dne musel podniknout náhlý úhybný manévr proti protijedoucímu autobusu a napálil to do výlohy zelinářství. Tomu říkám
panečku jízda! Zpátky do kopce už nikdo na kolečkových bruslích nejel.
Stejně jako matka, je i otec nejmladší ze šesti dětí, takže
o příbuzné není nouze. Za rohem v Tower Street žije tetička
Lena a strýček Albert, kteří mají dětí sedm. Strýcové, tety, bratranci – je jich všude plno a skoro všichni bydlí v docházkové
vzdálenosti nebo se na ně dá kdykoliv zavolat. Pokud přijdu
domů ze školy a matka je na nákupech a otec v práci, vždycky
můžu jít jinam. Pozitivním důsledkem je, že se jako dítě jen
zřídka, pokud vůbec, cítím sám. Cítím se bezpečně, a to nejen
ve svém vlastním domě, ale i v naší čtvrti. Všude kolem jsou
spojenci – vždycky je kam jít, s kým se setkat, někdo, kdo vám
pomůže. Takže když při fotbale na cestě z nedělní školy zničím
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boty a oblečení, zajdu k babičce a ta mi je spraví dřív, než na to
přijde máma a vytahá mě za uši.
Vzhledem k tomu, že moc nemůže na nohy, vaří babička vsedě v suterénní kuchyni na židli mezi stolem a kamny, ve kterých
se topí uhlím, a otáčí se ze strany na stranu. Navzdory přídělovému systému vytváří hromady buchet téměř z ničeho. „Kolik
myslíš, že je tam vajec? Jedno! Jediné vajíčko!“
Její vaječný pudink chutná nejlíp na světě. Říkám o tom
mámě. A ona na to: „To proto, že vsedě nemůže směs správně
našlehat. Pak se jí lepí a připaluje.“ Ale to je mi jedno. Připálená
chuť je nejlepší.
Babička šňupe tabák z malé plechové krabičky, kterou má
vždy u sebe. Tento rituál má vlastní přísně dodržovanou etiketu: špetka šňupacího tabáku na zápěstí, jemné, spíše rafinované
šňupnutí a pak (v závěrečném rozmáchlém gestu) poslední utření nosu a zápěstí kapesníkem – i když babička nedokáže slovo
„kapesník“ vyslovit, a tak mu říkáme její „kapseník“.
V salonu nad gramofonem na kliku, který patří slepému
strýci a kterého se nesmí nikdo dotýkat, hledí z obrazu dědeček
Albert – pohledný chlápek v seržantské uniformě s dlouhým
krkem, koktejlovým napichovátkem pod paží a navoskovanými
kníry. Protože babička neumí číst, když přišel telegram se sdělením, že jí manžel zemřel ve francouzských zákopech v první
světové válce, musel jí to přečíst soused. Albert byl syn majitele hospody Treforest Arms, které se říkalo „Chajda“, protože
vypadala spíš jako chata než hospoda. Babičku tam posílala její
matka pro pivo a Albert, než narukoval ke královským ženistům
v Cardiffu, ji obsluhoval a pokoušel se zavést hovor. Ale ona
byla plachá a se skloněnou hlavou se nikdy nepodívala nahoru.
Jednoho dne se jí zeptala kamarádka: „Já bych se s ním klidně
pobavila. Vidělas ho teď někdy?“ Takže když tam babička příště
šla, sebrala odvahu a zvedla hlavu, a bylo vymalováno. Mluví
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o něm tak často, že mám dojem, že ho musím potkat. Říká, že
ho „cítí“ v domě, a já nabývám dojmu, že když na něj na zdi
budu dost dlouho a usilovně zírat, sestoupí z obrazu na zem.
V záchvatech vzteku, když mi máma v něčem brání, jí říkávám: „Proč nejsi víc jako babička? Ona je na nás tak hodná.“
Na což máma odpoví: „Tos’ ji neznal, když byla mladší.“
Babička mě rozmazluje, máma slepě miluje a sestra Sheila,
která je mírná a klidná holka, na mě pozorně dohlíží, ale jako
malé dítě mě zuřivě ochraňuje.
Když se jednou vrátí ze školy a zjistí, že Pauline Rogersová,
dívka odvedle, mě odvezla na konec ulice v kočárku, aby mě
utišila, vyřítí se ven a zaveze mě zpátky, protože vozit kočárek
po ulici je její práce. Později se budeme zdánlivě donekonečna
hádat, jak to sourozenci, kteří si budou vždycky blízko, často
dělají.
„Mami! Sheila mě praštila smetákem!“
Máma: „Tak sis o to nejspíš koledoval.“
Chodím do nedělní školy, protože paní Rogersová odvedle je učitelka, takže nechodit dost dobře nejde. Příliš nábožná
domácnost ale nejsme. Otec se narodil v baptistické rodině, ale
praktikující baptista není. Říká, že tomu nevěří, ale když umíral, modlil se. To mi řekla máma. Takže možná věřil víc, než si
sám uvědomoval.
Máma je presbyteriánka, a z tohoto důvodu chodíme
na presbyteriánské bohoslužby, rutinním, poslušným způsobem, v našich nejlepších šatech, jejichž oblékání mi na rozdíl
od jiných dětí nikdy nevadilo. Nicméně hluboko v srdci se
máma cítí být v první řadě spiritistka. Věří, že dokáže věci vycítit. Když byla ještě malá holčička, probudila se jednou uprostřed
noci a u postele jí mlčky seděl muž v námořnické uniformě.
Bavila se o tom se svou matkou a došly k přesvědčení, že viděla
zjevení svého strýce, námořníka, který zahynul na moři.
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