
a chce se mi pořád škrábat. Nesnáším být malý kluk. Jsem si jistej, 
že dospělý nikdo nenutí nosit oblečení, které nechtějí.

4. května
Dnes jsem byl v turecký lázni a potil jsem se jako prase. Byla 

tam spousta starých pánů, seděli kolem dokola na židlích a vy-
padali hrozně divně. Myslím si, že tlustí staří pánové vypadají 
opravdu strašně, když nemají nic na sobě, a doufám, že až vyrostu, 
nebudu tlustý a nenarostou mi vousy na břiše. Potom, když mně už 
bylo moc horko, mě nějaký pán položil na stůl a celého mě otíral, 
a pak mě postavil pod takový deštník a z malých dírek vystříkla 
spousta studené vody, úplně jsem se z toho roztřásl. Turecká lá-
zeň se mi moc nelíbí, ale doktor říkal, že si ji občas musím dát, 
abych zesílil.

8. května
Skamarádil jsem se s jednou stejně starou holčičkou, co se 

jmenuje Marjorie, a myslím, že je to pěkně zlobivá darebačka, 
její světla vypadají tak nějak jako zaschlá krev, a je mi z nich zle. 
Ale maminka říká, že se jí zdá jako hodná holčička a slyšel jsem 
ji, jak říká její mamince, že má tvářičku jako andílek, a mně řekla, 
že by to mohla být pro mne milá kamarádka na hraní. Kdyby jen 
věděla! Každopádně si společně hrajeme na pláži, kde nikdo není, 
a posíláme si po loužích papírový lodičky, který umí udělat. Dnes-
ka ráno chtěla, abych si sundal trenýrky. A když jsem se zeptal 
„A na co?“ , řekla, „Protože já chci.“ Tak jsem jí řekl, že by se ma-
minka určitě zlobila, kdybych to udělal. Ona na to řekla „Byl bys 
hloupej, kdybys jí to šel povědět, já teda za maminkou nechodím 
a nic jí nevykládám.“ Potom mě začala moc objímat a říkala, že 
když neudělám, co chce, že si už se mnou nebude hrát. Tak jsem 
jí řekl, že je mi to jedno, a že si klidně budu hrát sám. A ona za-
čala plakat a říkala, že jsem hrozně zlý kluk. To mě dost otrávilo, 
protože nerad vidím plakat malý holky, ale jenom velký slečny. 
Tak jsem jí řekl, aby byla zticha, i když mně jí v duchu bylo líto... 
(Zde z této pasáže vyplývá, že to děvče bylo na svůj věk velice 

se stydím, protože si myslím, že si lidi říkají, že jsem to byl já. 
Naproti nám seděla stařenka, která měla krásná světla, celá růžová 
a modrá, a já jsem si s ní chtěl povídat, ale myslel jsem si, že by 
se maminka zlobila, protože to byla jenom obyčejná paní. (Soudě 
podle její aury však rozhodně ne obyčejná duše.) Ale občas jsme 
se na sebe usmáli, když se maminka nedívala. (V této situaci jsem 
byl pravděpodobně k matce dost nespravedlivý. Přestože byla jako 
většina viktoriánů dost žalostně třídně uvědomělá, rozhodně jí ne-
chybělo laskavé srdce, a stěží by protestovala proti tomu, abych 
si při cestě vlakem s chudou stařenkou vyměnil pár zdvořilých 
otázek.) Když jsme přijeli do Southportu, vyzvedl nás na nádraží 
omnyvůz a zavezl nás k lázním (do Birkdale). Mildred vyzvedla 
v Southportu teta Jane, aby nemusela do Ormskirku sama vla-
kem. Když jsem se s Mildred loučil, tak jsem nebrečel, protože 
není dospělá. Mě vždycky rozpláčou jenom dospělí, jako Janet, 
naši a pan Wilcox, i když jsem skoro brečel, když jsem se loučil 
s kocourkem a papouškem.

30. dubna
Nikdy předtím jsem nebydlel v tak velkém domě a nejedl s to-

lika lidmi, kteří mluví všichni najednou a dělají ještě větší rámus 
než maminka, když ji to doma chytne. Místo služebných jako je 
Janet tady nosí věci páni, oblečení jako tatínek, když je pozvaný 
na velký večírek. Ale jsou tu i služebné jako Janet, které stelou 
postele a uklízejí, a říká se jim pokojské. Moje se jmenuje Sarah a 
má na tváři hnědou tečku a z ní rostou tři chlupy. Maminka říkala, 
že to je mateřské znaménko, a že se o tom nesmím Sarah zmiňovat, 
a že je Velšanka. Zeptal jsem se maminky, jestli všichni Velšani 
mají znamínka, a ona říkala, že ne, ale že hodně Velšanek dělá slu-
žebné. Říkala, že ti pánové, co nosí věci ke stolu, jsou číšníci. Tak 
jsem se ptal, jestli se jim tak říká proto, že jsou tak hezky učesaní, 
ale ona řekla, že se jim tak říká podle číše, což je prý sklenice. Ale 
když jsem se ptal, proč nosí frak a náprsenku jako tatínek, když 
jde na slavnost, tak nevěděla. Maminka mi koupila nějaký nový 
nátělníky a spodky, který mě tak příšerně koušou, že bych brečel 



17. května
Dnes ráno jsme šli do kostela a tatínek šel s námi. V naší řadě 

byla paní, které divně kručelo v břiše, trochu jako když splachuju 
na záchodě, ale ne tak nahlas. Jednou jsem se uchichtl, ale pak jsem 
se hrozně vyděsil, protože jsem se smál v kostele, což je veliký 
hřích. Nějaký starý pán v řadě před námi si pokaždé, když jsme si 
klekli k modlitbě, čichal ke klobouku a já nevěděl, co tím sledoval, 
tak jsem se potom, když jsme šli domů, zeptal tatínka. Řekl mi, 
že si ve skutečnosti ke klobouku nečichal, ale jen si ho držel před 
obličejem. Tak jsem se zeptal, proč si ho nedal pod lavici a tatínek 
myslel, že by se mu zašpinil. Tak jsem řekl „Dobrá, tak proč si 
ho nedal na lavici, když klečel?“ Ale tatínek pravil, že kdyby to 
tak udělal, mohl by na něj zapomenout a sednout si na něj, až by 
vstával. Tak teď to vím... Dnes jsem hodně přemýšlel o kostele. 
Kdybych byl Bůh, nechtěl bych, aby lidi každou neděli na celý 
kostel odříkávali stejný věci z knížek, protože je to hloupé. Bůh 
stvořil svět, takže musí být moc chytrý, a chytří lidi nemají rádi 
hloupé věci, mají rádi věci chytré. Kromě toho mi jednou pan 
Wilcox říkal, že když jsou lidi opravdu chytří, nemají rádi, když 
se jim říká, jak jsou chytří, protože je jim to nepříjemný. Myslím, 
že se chudák Bůh musí v neděli vždycky cítit moc nepříjemně.

20. května
Dnes jsme měli piknik. Slečna Wakehamová, která je Marjoriei-

na svobodná teta - maminka říkala, že když něčí teta není vdaná, tak 
se říká, že je svobodná slečna - ví, jak kočírovat koně. A tak půjčila 
vozík s poníkem a vzala nás děti na místo zvané Freshfield, kde
byly krásné lesy, a dali jsme si pod stromy svačinu. Mám slečnu 
Wakehamovou moc rád, je pořád veselá, nikdy není celá ztuhlá 
a nevypadá šokovaně, když se něco stane, jako slečna Griffinová.
Když jsme jeli na vozíku domů, tak poník dělal neslušné zvuky 
a Marjorie se smála a já jsem si myslel, že se slečna Wakehamová 
bude zlobit. Ale ona jenom udělala legrační obličej a řekla: „Co 
tvé vychování?“ 

sexuálně založeno, a navíc mělo sklon k exhibicionismu. A to měl 
být podle mé důvěřivé maminky „andílek“ a vhodná společnice 
k hrám pro jejího zbožně vychovaného potomka!)

13. května
Dnes odpoledne se maminka moc rozzlobila, protože jsem šel 

na pobřeží sám a nepočkal na Marjorie. Říkala, že se žádný malý 
gentleman takhle nechová k malé dámě, a že se za mne stydí. Ne-
řekl jsem jí, že mě Marjorie otravuje, protože pořád žadoní, abych 
si sundal kalhoty, řekl jsem jí jenom, že chci být sám a pozorovat 
víly, jak si hrají na pobřeží mezi kameny a mořskými řasami - což 
byla pravda. A potom se ona strašně rozčílila, a říkala, že už oprav-
du neví, co si počne s chlapcem, který je tak prolhaný, a že už mi 
nebude číst nikdy pohádky, jestli ještě budu říkat takové škaredé 
věci. A mě to na maminku moc mrzelo a skoro jsem plakal, protože 
to od ní nebylo spravedlivé říkat, že si vymýšlím, když na pobřeží 
nebyla a sama se nepřesvědčila. Tak jsem jí to pověděl, a ona 
řekla, že budu muset jít spát za trest o hodinu dřív, protože jsem 
drzý. Vůbec to nechápu a je mi moc špatně. (Již za mého mládí 
vcelku dost hodnověrných osob napsalo knihy prověřující exis-
tenci drobných „duchů přírody“ , v lidovém světě označovaných 
jako víly, skřítci, elfové, lesní žínky apod. podle jejich specifické
funkce v říši přírody. Irský básník W. B. Yeats nejen ve víly věřil, 
ale zjevně měl schopnost je vidět. (2) Touto přirozenou schopností 
vládli mnozí Keltové. Kdyby to moje matka bývala tušila, mohla 
být moje mladičká mysl ušetřena mnohých zmatků a trápení.) Je 
to divný, ale když jsem kvůli něčemu moc nešťastnej, cítím se 
líp, když to napíšu do deníku. Rád bych věděl, jak to. (Aniž jsem 
si to uvědomoval, přišel jsem na to, že vedení deníku je výborný 
způsob, jak dostat potíže ze sebe ven. Posloužilo mi to podobně 
jako katolíkům zpověď či pacientům psychoanalýza.)



22. května
Dnes přijela na pár dní sestřenka Agnes, protože maminka musí 

jet domů sehnat novou kuchařku, takže se o mě bude starat ona, 
než se maminka vrátí, a potom pojedeme všichni společně domů. 
Sestřenku Agnes mám rád, moc hezky voní. Na den přijela teta 
Jane s Mildred. Po obědě jsme šli s Mildred sami na pobřeží, tak 
jsem jí řekl, že uvidí roztomilé skřítky. Ale když jsme tam přišli, 
říkala, že je nevidí, a že jsem hloupý osel. Myslím, že Mildred musí 
mít něco s očima, protože tam skřítci byli normálně jako jindy... 
Mildred mi u vody říkala, že tetu Jane prostě k smrti nenávidí, a že 
je to stará zlá dračice. Povídala, že jednou u svačiny řekla: „Až 
vyrostu, tak budu herečkou.“ A teta Jane se strašlivě rozzlobila 
a řekla, že jestliže něco takovýho ještě někdy poznamená v jejím 
domě, bude to muset nahlásit mamince. Říkala, že všechny herečky 
jsou hříšné a zkažené ženské, a že žádná dáma by nikdy herečkou 
být nechtěla. To Mildred tak naštvalo, že se už vůbec neovládla 
a řekla: „Tak dobře, já teda nechci být žádná dáma.“ No a teta Jane 
ji poslala za odmlouvání do jejího pokoje. Myslím, že je teta Jane 
nespravedlivá, protože tatínek mi říkal, že Shakespeare, který psal 
hry, byl jeden z nejchytřejších lidí, kteří kdy žili. Ale k čemu by 
bylo dobré psát hry, kdyby bylo hříšný je hrát? Rád bych věděl, 
co by na to řekl Ježíš.

25. května
Dneska ráno maminka odjížděla a já jsem byl zrovna na pobře-

ží, tak jsem se s ní nemusel loučit. To jsem byl rád. Takže teď mám 
sestřenku Agnes celou pro sebe. Bydlí tady taky divně vypadající 
ženská, jmenuje se slečna Keksová - to je legrační, že? Má vlasy 
ostříhané na krátko, tatínek by řekl „na ježka“ , a mluví mužským 
hlasem a má v sobě starého pána (rozuměj ve své auře). Říkal 
jsem si, že je to dost divný, a tak když jsme i se sestřenkou Agnes 
seděli před svačinou v salónku, zeptal jsem se „Proč se na vás lepí 
ten starý pán?“ A ona vyskočila a řekla „Chraň bůh! Co tím ten 
chlapec myslí?“ A sestřenka Agnes celá zčervenala, jako kdybych 
řekl něco neslušnýho, a jakoby se zasmála (z rozpaků.) A tak jsem 

Říkala, že to koně často dělávají, když jim dáte koblihy, což 
jsme po svačině udělali, protože to bylo tak skvělý krmit poníka 
z ruky. Zrovna když jsme dosvačili, tak jsem uviděl čtyři malé 
skřítky, takové, jaké mám ve své knížce pohádek. Asi minutu nás 
okukovali, jako bychom jim připadali moc legrační, a pak utekli. 
Šťouchnul jsem do slečny Wakehamové a vykřikl jsem: „Podívejte 
na ty malé skřítky.“ A ona se hned začala rozhlížet a volala: „Kde, 
kde?“ , ale říkala, že je nevidí. Možná to bylo proto, že nosí brejle. 
(Není třeba říkat, že to nebyl ten důvod.) Marjorie je taky neviděla, 
protože byla zrovna za stromem čurat. Moc rád bych do toho lesa 
chodil častěji, abych viděl víc takových skřítků. Jsou menší než ti 
na pobřeží tady v Birkdale, ale vypadají stejně zvláštně.

21. května
Když přišel tatínek dnes večer domů, četl jsem si Pickwickovu 

Kroniku od Charlese Dickense, kterou jsem objevil v salóně. Ale 
tatínek mi ji sebral, protože říkal, že bych se z ní mohl naučit 
spoustu nepěkných slov, a dal mi místo ní z poličky jinou knížku, 
něco od Waltera Scotta. To mě otrávilo, protože jsem v ní viděl 
obrázky, jak se lidi navzájem zabíjejí, a to se mi moc nelíbí, i když 
to tatínkovi nemůžu říct. Rád bych věděl, proč lidi, kteří píšou pří-
běhy, je vždycky chtějí mít o tom, jak se někdo pere nebo někoho 
probodává mečem, protože to je špinavost, a k čemu to vlastně je? 
Kromě toho z knih, kde umírají lidi, se mi chce vždycky brečet, i 
když vím, že je to hloupé, protože vím, že nezemřou doopravdy. 
Dědeček a babička a strýček Willie vypadají teď, když je vidím 
(jako duchy), mnohem líp než před tím (když byli „na zemi“ )... 
Právě když jsem to dopsal, tak jsem z ničeho nic uviděl dědečka, 
jak tu stojí a pokyvuje hlavou a říká: „To je pravda, hochu, a jsme 
také mnohem šťastnější.“ A potom řekl: „Vytrvej v tom psaní, 
synku, a zapiš moje slova, jednoho dne se deník vydá a pomůže 
osvětlit tmu. A ne abys zapomněl, co ti tvůj dědeček řekl!“ Potom 
odešel. Nevím sice, co myslel tím osvětlováním tmy, ale v psaní 
deníku teda vytrvám, to ano.



A pak jsem řekl: „Jednou jste moc stonala, že jo?“ A ona řekla: 
„Ano, jak to víš?“ „Nevím, ale vím to.“ A vím, že jednou jste měla 
milého a měla jste si ho vzít, ale on předtím někam hrozně daleko 
odjel, a něco se mu stalo, a už se nevrátil.“ Vypadalo to, že z toho 
dočista oněměla, a pak řekla: „Na mou duši, ty musíš být jasnovi-
dec.“ Ale protože jsem nerozuměl, co tím myslela, řekla, že lidi, 
co jsou jasnovidní, vědí věci, aniž jim je někdo poví. A tak jsem 
jí řekl: „Promiňte, slečno Keksová,“ - nejraděj bych jí z legrace 
říkal slečno Sušenková - „ale myslím, že se pletete, protože je 
opravdu spousta věcí, který neznám, a musím se ptát tatínka nebo 
slečny Griffinové. Musel jsem se jí třeba zeptat, co je to obřízka, a 
o co nemám žádat manželku bližního svého, a na moc jiných věcí 
z Bible.“ Zdálo se, že to slečnu Keksovou rozesmálo, a řekla: „Já 
nemyslím takové věci, myslím věci, které se staly, třeba že jsem 
byla nemocná.“ Pak vyndala z brašny zvláštní starou fotografii
a zeptala se: „Víš, kdo to je?“ Tak jsem řekl: „To je přece ten 
starý pán.“ A ona řekla: „Přesně tak.“ A potom mi dala šest pencí 
na lízátka, a řekla, že bychom se měli vrátit, aby neměla sestřenka 
Agnes starost, co se mnou je. A tak to skončilo.

29. května
Maminka našla novou kuchařku, a tak se zase vrátila. Ale 

měl jsem potíže, protože slečna Keksová šla, a všechno na mě 
mamince pověděla, a maminka se moc zlobila, a řekla: „Já už 
opravdu nevím, co mám s tebou dál dělat. Jestli se ještě bude něco 
podobného opakovat, otec ti bude muset nařezat.“ (Za několik let 
jsem se od sestřenky Agnes, která se zajímala o spiritualismus, 
dozvěděl, že na mě slečna Keksová „nežalovala“ , ale pouze 
matce řekla, že má výjimečného syna, který je zjevně obdařen 
jasnovidností. Ovšem místo toho, aby se cítila polichocena, byla 
má zbožná a konvenční matka zděšena.) Maminka mě na hodinu 
zamkla v ložnici, protože jsem byl na slečnu Keksovou drzý a pro-
tože jsem jí neměl nic říkat o tom starém pánovi. Ale moc mi to 
nevadilo, protože když jsem tam byl, tak jsem zase viděl Ježíše, 

si řekl, že bude lepší, když paní Keksové řeknu, že má ten starý 
pán zvláštní šaty, trochu jako má na obrázcích pan Pickwick, ale že 
nevypadá tak vesele, a že má škaredé rudé znamení (jizvu) na tváři. 
„Dobrý bože!“ vykřikla ona, „To je přece pan...“ a řekla jméno, 
které si nepamatuju. Potom se tvářila ustaraně a koukala na mě, 
jako by chtěla něco říct, ale nakonec si to rozmyslela a řekla, že si 
jde před svačinou umýt ruce nebo něco takového, a odešla. Když 
byla pryč, teta Agnes se zeptala: „Co tě to napadlo říkat té dámě 
takové věci? Myslím, že se jí to moc dotklo. Kromě toho to byly 
moc divné řeči. Nevím, co si lidé pomyslí, když budeš říkat takové 
podivnosti.“ Tak jsem se zeptal: „No vždyť to byla pravda, tak proč 
bych neměl?“ „Protože mám strach, že se jednoho krásného dne 
dostaneš do potíží,“ řekla. Ale moc se nezlobila, tak jsem si z toho 
nic nedělal. (Odborně řečeno slečna Keksová byla posedlá duchem 
starého pána, který opanoval její auru a měl nad ní do značné míry 
moc. Teď když mám tento text před sebou, tak si vybavuji, že měla 
hluboký hlas, nosila šaty v pánském stylu a vždy seděla doširoka 
rozkročená s rukama na kolenou. Ta posedlost toto vysvětluje, 
i když kdyby žila dnes, byly by její zvláštnosti pravděpodobně 
připisovány lesbickým sklonům.)

26. května
Zrovna jsem pozoroval Williama, milého zahradníka, který 

říká, že je všechno zvláštní, když přišla slečna Keksová, a řekla, 
že se právě chystá na procházku, a jestli nechci jít s ní. Tak jsem 
musel říct, že jo, abych nebyl neslušný. Když jsme došli na pobřeží, 
sedli jsme si do krásně vyhřátého písku, a ona řekla: „Pověz mi, 
jak ses dozvěděl o tom starém pánovi?“ Tak jsem jí řekl, že vidím 
jeho tvář v jejích světlech. Potom se mě zeptala, co myslím tím „v 
jejích světlech“ , což mě moc překvapilo, protože ta stará dáma není 
slepá a ani nenosí brejle. Tak jsem řekl: „No mluvím přece o bar-
vách, co je mají lidi okolo sebe.“ A ona řekla: „Jaké barvy? Nikdy 
jsem o tom neslyšela.“ To se mi zdálo moc divný a řekl jsem jí, že 
musí být krátkozraká. Ale ona říkala, že není, a to se mi zdálo tak 
zvláštní, že jsem si pro sebe pomyslel, co to proboha se všemi je? 




