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Z avřete oči. Na chvíli se svezte proti proudu 
času – stačí o nějakých sto třicet let zpátky. 
Je prosinec roku 1872. Nadýchaný sníh 
padá na pochybnou část Londýna mezi 

Regent Street a Soho, na pelmel krámků a domů tís-
nících se mezi opulentními třídami mohovitých a hni-
lobnými doupaty chudých. Vítejte v Silver Street. 
Tady žijí bok po boku deštníkáři, písaři, ladiči pian, 
neúspěšní dramatici, šičky a prostitutky a všichni 
do jednoho se věnují svému povolání v čím dál horším 
počasí. Sníh všechno a všechny zrovnoprávňuje, asi 
jako kdyby Bůh s láskou nanesl na střechy, pouliční 
stánky, kočáry a hlavy žebráků tenkou vrstvičku bílé 
polevy. V takovém hezkém přestrojení není utrpení 
a zchátralost skoro poznat.

Tohoto mrazivého prosincového rána jste vstou-
pili do bordelu u paní Castawayové a nakukujete teď 
do pokoje v patře. Copak jste tu našli? Dívku jménem 
Sugar. Je jí sedmnáct a vy se díváte, jak si v zrcátku 
prohlíží jazyk.

Znáte Sugar? Pokud jste muž, je tu slušná šance, že 
jste ji už poznali v biblickém slova smyslu. Je to pro-
stitutka a v tomto okamžiku vlády královny Vikto-
rie činí poměr nevěstek k celkové populaci 1 : 36, tedy 
jedna na dvanáct dospělých mužů.

jablko176.indd   25 21.10.2015   17:24:15



26

Pokud jste počestná žena, měla byste předstírat, 
že jste o takové statistice nikdy neslyšela, a na ulici 
byste měla kolem Sugar projít rychlým krokem, aby 
vaše pověst náhodou neutrpěla. Ale možná dvakrát 
počestní nejste, protože jste ji neminuli. Jste tady 
a díváte se, jak si Sugar v nevěstinci prohlíží jazyk.

Nepohoršujte se nad jejím věkem. Zákonná hranice 
pro dobrovolný pohlavní styk je dvanáct let. Za dva 
roky ji zvednou na třináct. Sugar je v téhle branži 
starý mazák.

Sedí na pomuchlané peřině a drží si zrcátko před 
tváří. Zjišťuje, že její jazyk je uprostřed zašedlý, nikoli 
jasně růžový, jak by měl být. Včera příliš pila a tady 
je důkaz.

Včera byl Štědrý den, teď je ráno poté. Pětadva-
cátý prosinec, den jako kterýkoli jiný. Sugar má roz-
svícené lampy, protože okno jejího pokoje je malé 
a slunce se skrývá za šedými sněhovými víry. Krb 
prská a syčí; prkna podlahy vržou sama od sebe. 
Jedinými ozdobami jsou jako vždy staromódní ero-
tické tisky na stěnách; paní Castawayová opravdu 
nestojí o to, aby holky krášlily své pokojíky snít-
kami cesmíny.

Popravdě řečeno, v žádném ze změti zchátralých 
georgiánských domů za Silver Street byste se nese-
tkali s ukázkovým vánočním veselím; to byste museli 
zamířit do West Endu nebo na předměstí. Náležitá 
oslava i s rozdáváním dárků je možná jen v nádheře 
obchodů v Burlington Arcade; pohádky o panen-
ském početí mohou přežít pouze ve vilách ctihod-
ných občanů.
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Sugar se naposledy zadívá do úst. Jak je zvláštní, 
napadne ji, že po červeném víně jazyk zešediví. Zá-
zrak zvrácenosti těla.

Když se ozve zaťukání, Sugar povyskočí. Ví, že 
touhle dobou ráno to nemůže být zákazník. Bezpo-
chyby to bude malý Christopher, který přišel vyzved-
nout lůžkoviny.

„Přišel sem si pro povlečení,“ ohlásí kluk, když mu 
otevře dveře. Tenhle modrooký blonďáček vypadá ne-
vinně jako pastýřův synek z vánoční hry o narození 
Páně. Ne že by tak úplně chodil v hadrech, i když 
by jeho košili i kalhotám tu a tam prospěla nějaká ta 
správka. Jenže jeho matka Amy na spravování moc 
není. Specializuje se na výprasky dospělých mužů, 
dokud nezačnou kňourat, aby s nimi měla smilování.

Jak starý je malý Christopher? To Sugar nedokáže 
říct. Moc mladý, aby se dřel v bordelu, ale Amy ho 
takhle zapřáhla a on vypadá vděčný, že je na tomhle 
světě nějak užitečný. Až vypere a usuší milión po-
vlečení a prostěradel, tak třeba napraví svůj prvotní 
hřích – že se narodil.

„Díky, Christophere,“ řekne Sugar.
Neodpoví, jen začne skládat špinavé prádlo do ko-

mínku, který dokáže odnést. Venku na ulici zanotuje 
medový hlas:

Prvního dne Vánoc mi můj milý dal
koroptev na hrušni…

„Takže jsou Vánoce,“ pronese chlapec a zvedne hro-
madu ložního prádla k hrudi.
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„Ano, Christophere.“
Přikývne, jako by potvrzoval cosi, co je mu na-

prosto jasné, a zmínil se o tom jen tak, aby řeč ne-
stála. S bradou opřenou o kupu špinavého prádla 
přejde ke dveřím a už už je na odchodu, pak se ale 
otočí a zeptá se:

„Co jsou to Vánoce?“
Sugar zamrká, na okamžik vyvedená z míry. „To je 

den, kdy se narodil Ježíš Kristus,“ opáčí.
„To sem věděl,“ řekne chlapec.
Zvenčí: „Čtyři černé kosy, tři francouzské slepičky, dvě 

hrdličky a koroptev na hrušni…“
„Narodil se v jeslích,“ dodá Sugar, aby ho trochu 

vtáhla do děje. „To je takový velký dřevěný žlab, ze 
kterého žere dobytek.“

Christopher přikývne. Nouze a chudoba, tak už to 
na světě chodí, to on ví.

„…můj milý mi dal pět zlatých prstýnků…“
„Některý lidi,“ poznamená kluk, „si o Vánocích dá-

vaj dárky. Jakože jeden druhýmu.“
„Přesně tak, Christophere.“
Dítě zavrtí hlavou jako malý stařík, který se marně 

snaží najít smysl v tom, že jeden člověk dává druhému 
šestipenci výměnou za šestipenci. Přitiskne si prostě-
radla k hrudníčku a vykráčí z pokoje; naklání hlavu 
stranou, aby si nezlomil vaz na schodech.

„Šest hus na vejcích,“ hlaholí koledník venku na ulici, 
„pět zlatých prstýnků, čtyři černé kosy, tři francouzské 
slepičky…“

Sugar zavře dveře, protože jí do pokoje začíná 
táhnout. Hodí sebou na záda do napůl vysvlečené 
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postele, celá podrážděná. Byla by nejradši, kdyby už 
den skončil, místo aby sotva začal. Povlaky na polštář 
smrdí po mužském oleji do vlasů a alkoholu; měla je 
poslat dolů se zbytkem prádla.

Koledník potloukající se na ulici před podnikem 
paní Castawayové vypadá neúnavně. Sníh dál víří 
oblohou, okenní tabulky drnčí a vržou, ale ty zatra-
cené koroptve a hrdličky se pořád množí. Kolem-
jdoucí bezpochyby tomuhle uřvanému otrapovi házejí 
mince; udělali by líp, kdyby po něm házeli kamení.

Po několika dalších minutách to už Sugar nemůže 
vystát. Vyskočí a pořádně se obleče – vezme si korzet, 
čisté teplé punčochy, cudné černošedé pruhované šaty 
s prošívaným živůtkem a apartní purpurový kabátek. 
Učeše si vlasy a zavine si je do pevného drdolu, načež 
si na temeno hlavy jehlicí připíchne uhlově šedý a na-
chový čepec. Klidně by mohla být elegantní vdova 
v polovičním smutku.

Tou dobou, kdy Sugar vyjde z podniku paní Cast- 
awayové na zasněžené kočičí hlavy Silver Street, už 
sníh přestal padat a koledník zmizel, jako kdyby roztál.

Jak Sugar zjistí, ne všechny obchody jsou otevřené. 
To je znepokojující trend. Směřujeme snad do bu-
doucnosti, kdy bude o Vánocích všechno zavřené? 
Bůh chraň.

I tak je tu dost krámků, které uspokojí její potřeby. 
Papírnictví má plnou výlohu vánočních přání, vyzdo-
benou zlatými řetězy, vatovým sněhem a červenkami 
vyrobenými z odstřižků látky. Po dlouhém váhání si 
Sugar vybere přáníčko, které po zatahání za papírový 
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cancourek provede zábavný trik – anděl zatřepotá 
křídly. Dnes se dělají takové chytré věcičky; vynalé-
zavost moderní výroby zjevně nemá hranic.

V cukrárně o pár dveří dál vážně rozmýšlí, že by si 
koupila hezky zabalenou bonboniéru, ale obává se, 
že kolekce jí nebude po chuti. Místo toho požádá ma-
jitele obchodu, ať jí naplní papírový kornout jejími 
zamilovanými pralinkami z hořké čokolády.

Zato u obchodníka s drůbeží ji čeká mírné zkla-
mání. Všichni ti hezcí, buclatí ptáci, kteří tu viseli 
ještě před pár dny – kuřata s rozetami připíchnutými 
na prsa, ohromné krůty s komicky se kývajícími hla-
vami, hejna kachňátek – jsou pryč, spolykaly je pece 
bohatých. V tomto okamžiku se již bezpochyby plní 
kuchyně ctihodných domácností vůní pečeného masa 
a chutné nádivky. Tady u obchodníka s drůbeží zů-
stává na Štěpána odpoledne už jen pár vyzáblých ope-
řenců. Sugar si z nich vybere toho nejlepšího, kuře.

Venku pouliční prodavači uvádějí v pokušení lidi 
zbrklé a chudé jako kostelní myš, prodávají hračky 
a drobnosti pro děti – balónky, papírové větrníčky, 
myšky ze sladkého těsta. Sugar koupí od lascivně pošil-
hávajícího staříka několik myší, jedné ukousne hlavu, 
chvíli ji zamyšleně žvýká a pak ji vyplivne.

S každým krokem svých nóbl černých bot se Sugar 
odvažuje hlouběji do labyrintu chudších ulic skry-
tých za hlavní dopravní tepnou. Ze zelinářova trakaře 
koupí pár mrkví a brambor a jde dál. Stále těžší ko-
šík se jí houpe u sukní. Čím víc se vzdaluje Regent 
Street, tím víc jí hojnost West Endu připadá jako ab-
surdní sen narušený realitou bídy.
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Konečně najde pekařství, které se nespecializuje 
na prodej prvotřídních dortů a dalšího sladkého pe-
čiva, ale na laciný chléb v hojném množství. Jeho klien- 
telu tvoří nuzní nebožáci, kteří žijí v rozpadajících 
se noclehárnách a brlozích všude kolem. Čekající zá-
kazníci – uličníci, pouliční prodavači, irské ženy – se 
strkají ve dveřích a fronta se přelévá až na ulici; tenhle 
pekař nejenže peče chléb, ale i celé večeře pro rodiny, 
které nevlastní pec. Za pakatel si tu můžete koupit 
hodiny pečení, a když přihodíte ještě půlpenci, do-
stanete nádavkem plnou naběračku pekařovy spe-
ciální omáčky z výpečků.

Poblíž pekařství čeká Sugar půldruhé hodiny. Mohla 
zamířit domů a čekat tam, ale v čekání na ulici je 
dobrá. Na chvilku se uchýlí k hokynářovi a předstírá 
zájem o koupi nějakého ukradeného zboží. Když 
jí prsty na nohou rozmrznou a hokynář jí začne 
lézt na nervy, přesune se o kousek dál. Tři kolem- 
jdoucí se nabídnou, že by si koupili její lásku; Sugar  
odmítne.

V určený čas se vrátí pro vánoční jídlo. Pekař ji po-
zdraví roztržitým úsměvem; hnědou bradku má za-
prášenou moukou. No ovšem, ta slečna s kuřetem, 
vzpomene si.

Talíře a misky, do nichž bylo horké jídlo naloženo, 
jsou otlučené a samá skvrna, sotva by byly dobré pro 
pouliční stánek nějakého ochlasty, ale i tak chce pe-
kař po Sugar šilink zálohy, kdyby je náhodou nevrá-
tila. Poznal, že ona tohle dělá prvně; jiní zákazníci si 
přinesou vlastní hrnce a nádobí.

jablko176.indd   31 21.10.2015   17:24:15



32

„Ale opravdu se s tím zejtra stavte,“ varuje ji. Su-
gar přikývne, i když ani v nejmenším nemá v úmyslu 
tohle ubohé harampádí vrátit. Šilink si dokáže vydě-
lat během deseti minut vleže ve své posteli.

„Veselé Vánoce,“ zamrká na něj a vysadí si obtěž-
kaný koš do ohbí lokte.

Než Sugar dojde zpátky do podniku paní Castaway- 
ové, jídlo jí už notně vychladne. Tohle pronajímání 
pecí je koneckonců služba určená rodinám nádeníků, 
které hladově čekají za rohem pekařství, ne nevěstkám 
v Silver Street. Navíc než Sugar najde Christophera, 
zavolá ho k sobě do pokoje a užaslému chlapci ko-
nečně odhalí obsah koše, kuře je sotva vlažné. Přesto 
z něj vzlíná lahodná vůně a pečená zelenina pables-
kuje v pekáčcích plných šťávy. Možná to není hostina, 
kterou sloužící servírují ve svatozáři páry, ale na po-
měry sněžného odpoledne v nevěstinci paní Cast- 
awayové je to exotické překvapení.

Sugar vyřízne velký kus masa z kuřecích prsou, 
další ze stehna a naloží to na čistý talíř spolu s bram-
borami a mrkví. Přihodí velkou lžíci pekařovy spe- 
ciální nádivky a ze dna pekáčku vyškrábne trochu 
vypečené šťávy.

„Tumáš,“ řekne klidně a podá talíř Christopherovi. 
„Veselé Vánoce.“

Když si od ní chlapec vezme jídlo, vypadá jeho 
tvář nevyzpytatelně; se stejným výrazem by klidně 
mohl přebírat kupu prádla na vyprání. Přesto se usadí 
na stoličce a talíř si opatrně postaví na kolena. Prsty 
pak začne přesouvat jídlo do úst.
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Sugar jí s ním. Kuře má neurčitě skopovou chuť, 
z čehož se dá vyvozovat, že ve společné peci ležela 
vedle sebe dvě hodně odlišná zvířata. I tak je dobré.

„Měla jsem koupit něco k pití,“ utrousí. U postele 
stojí půl lahve červeného vína, které zbylo ze vče-
rejší noci; ovšem na dítě navyklé zředěnému pivu je 
moc silné.

„Já nic nepotřebuju,“ nechá se slyšet Christopher 
a strčí si do úst další pečenou bramboru.

„A tady máš ještě přáníčko,“ ozve se Sugar a vy-
táhne ho. Při pohledu na jeho umaštěné a zaneprázd-
něné prsty mu radši sama předvede, jak se po zatahání 
za cancourek pohnou andělova křídla. Christopher 
se zazubí od ucha k uchu. Nevzpomíná si, že by ho 
předtím někdy viděla se usmívat.

Venku na ulici začne falešně zpívat nějaká žena. 
Tentokrát to není „Dvanáct dní vánočních“, ba do-
konce nejde ani o sváteční písničku. Místo toho se 
tato ctihodná panička snaží svým ječákem proniknout 
zdmi a okny podniku paní Castawayové a krákorá:

Z panenské matky, matky čisté
se nám všem zrodil na úsvitě
syn, jenž je požehnaný jistě;
Bůh přišel k nám co malé dítě.

Christopher se rozzáří ještě o něco víc. Teď už je skoro 
k nepoznání, se zkrabacenými tvářemi, jiskrou v oku 
a mastnou tmavou skvrnou na nose.

„Lokni si vína,“ vybídne ho Sugar a podá mu lahev. 
„Ale nepřeháněj to, jinak ti zešedne jazyk.“
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Christopher si zavdá z láhve. Nepohoršujte se: al-
kohol pije celý život a víno je čistší než voda.

Ne v paláci, leč v chýši chudé,
ne v kolébce, v jesličkách jen,
přesto nad jeho hlavou bude
zázračná hvězda plát jak v den.

„Tumáš, vezmi si myš,“ nabídne mu Sugar a na podlahu 
před něj postaví rozmarné figurky ze sladkého těsta. 
„Nejsou moc dobré. I myši by se nad nimi ošívaly.“

Christopher už zbaštil vánoční jídlo a teď se opa-
trně zahryzne do sladkosti.

„Tomu nic nejni,“ prohlásí a překousne zvíře vejpůl.
Sugar se uleví, že mu chutná; chtěla mu dát čo-

koládové pralinky, ale pak nad ní zvítězila cham-
tivost a ona je všechny snědla při čekání na to, až 
bude večeře hotová. Štědrost má své meze, dokonce 
i o Vánocích.

„Tak já jsem hotovej,“ pronese Christopher zniče-
honic. „Dej mi to povlečení na polštáře.“

Sugar na něj chvíli nechápavě zírá, pak z polštářů 
sundá povlečení a podá je chlapci.

„Se na to zapomnělo,“ poznamená Christopher. 
Není jasné, komu z nich přičítá vinu za to opomenutí.

Trochu rozpačitě přejde ke dveřím, zaváhá, pak 
bleskurychle zaběhne zpátky pro andělské přání s po-
hyblivými křídly.

„Já to vrátím,“ ujistí ji.
Sugar mu touží říct, že to není potřeba, že to přání 

je jeho a že měl dostat čokoládu, kdyby nebyla tak 
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chamtivá a bezcitná holka; že měl dostat hromadu 
pořádných dárků, kdyby jeho máma nebyla Amy; že 
kdyby svět nebyl tak nemilosrdný a špinavý, měl mít 
slušný domov a tátu a hezké šaty a vzdělání. Předsta-
vuje si, jak ho obejme, přitiskne si ho na hruď a za-
sype jeho hlavičku polibky – všechny ty výrazy nelí-
čeného citu, o nichž četla v knížkách.

„Není třeba,“ odpoví chraplavě.

Když Christopher zmizí dolů, Sugar si lehne na po-
stel. Ze svlečených polštářů je stále cítit olej na vlasy 
a alkohol; vyvane to až časem. Hlasatelka evangelia 
to venku vzdala a šla někam jinam; maličkost, ale 
rozhodně potěší. Zase začalo jen tak zkusmo sněžit, 
vločky jsou ty nejmenší, jaké si dokážete představit. 
Po celém Londýně se ty nadýchané chomáčky usa-
zují na střechách bohatých i chudých. Tam, kde je 
teplo, se okamžitě rozpouštějí a tam, kde žádné není, 
se vrší v měkkou bílou přikrývku.

Už skoro přišel čas, abyste otevřeli oči; jednadva-
cáté století na vás čeká a vy jste mezi prostitutkami 
a divnými dětmi strávili až moc času. Tak pojďte. Su-
gar je unavená, ačkoli odpoledne sotva začalo. Večer 
jí práce začne nanovo, tak se snad nic nestane, když si 
teď zdřímne, dokud se nic moc neděje, ne? Už v po-
lospánku se předkloní nad zrcadlo, otře si tvář vlh-
kým hadříkem a vyplázne jazyk.

Jen si to představte: jazyk má růžový a vypadá zdravě. 
Jak rychle se lidské tělo zotaví po špatném zacházení! 
Je to zázrak, aleluja. Tak veselé Vánoce a sladké sny.
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