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O knize
Válka s mloky (1936) – román Čapek napsal v roce 1935. Vycházel na pokra-
čování v Lidových novinách. Žánrově se dá zařadit ke sci-fi a jedná se o anti-
utopický román, tzn. o představu fiktivní společnosti, ve které je něco velmi 
špatně. Děj se odehrává v době před 2. sv. válkou. Dílo může být chápáno 
i jako alegorie na německou rozpínavost, Čapek nepřímo kritizuje nastupující 
německý nacismus, varuje před jeho nebezpečím. Mloci představují německé 
nacisty. Téma se dá ale aplikovat i na současnou situaci a zneužívání levné 
pracovní síly imigrantů či rozpínavosti velkých států. I když je téma vážné, 
v románu se objevuje i humor a satira.

Námořník českého původu objeví v Tichém oceánu zvláštní druh učen-
livého, obřího mloka. Lidé zneužijí schopností těchto tvorů a zotročí celý 
mločí druh. Jsou využíváni k podmořskému lovu, k vodním stavbám, dokon-
ce jsou i vyzbrojeni proti žralokům. Mloci se však přiučí i špatným lidským 
stránkám a začnou mít dobyvatelské choutky. Vzbouří se (podobně jako zot-
ročení roboti) proti lidem a vyhlásí jim válku.

O autorovi
KAREL ČAPEK (1890-1938) – prozaik, dramatik, žurnalista, pře kladatel, 
kritik a filozof, důsledný demokrat a humanista. Narodil se v Malých Sva-
toňovicích, dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší. Stu doval filozofii. V jeho 
vile se v pátek scházeli tzv. „pátečníci“, přátelé z kulturní a politické sféry, 
a diskutovali o politice, kultuře, událos tech. Čapek měl zálibu v cestování, 
v práci na zahradě. Jeho literární práce se vyznačují bravurním zacházením 
s jazykem.

Dílo je značně rozsáhlé a zahrnuje jak dramata (Loupežník, R.U.R., Ze 
života hmy zu, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka), romány (Továrna na 
ab solutno, Krakatit, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život aj.), povídky (Bo-
ží muka, Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy, Povídky z dru hé kapsy), 
tak cestopisné prózy, překlady, fejetony, stati, tvorbu pro děti či společné 
práce s bratrem Josefem.

Přínos:
– autor světové úrovně, 1938 navržen na Nobelovu cenu – stylistic ké mistrov-
ství – myšlenková závažnost výpovědi – vytříbený ja zyk – tvůrce sloupku, 
krátkého textu v pravém sloupci první strany novin – přispěl k rozvoji feje-
tonu, causerie.
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1 PODIVÍNSTVÍ KAPITÁNA VAN TOCHA

Kdybyste hledali ostrůvek Tana Masa na mapě, našli byste jej právě na 
rovníku kousek na západ od Sumatry; ale kdybyste se zeptali na palubě lo-
di Kandong Bandoeng kapitána J. van Tocha, co to je tahle Tana Masa, před 
kterou právě zakotvil, nadával by chvíli a pak by vám řekl, že to je ta nejšpi-
navější díra v celých Sundských ostrovech, ještě mizernější než Tana Bala 
a přinejmenším tak zatracená jako Pini nebo Banjak; že jediný s odpuštěním 
člověk, který tam žije – nepočítáme-li ovšem tyhle všivé Bataky –, je opilý 
obchodní agent, kříženec mezi Kubu a Portugalcem a ještě větší zloděj, po-
han a prase než celý Kubu a celý běloch dohromady; a že je-li na světě něco 
zatraceného, pak je to zatracený život na téhle zatracené Tana Masa, pane. 
Načež byste se ho patrně zeptali, proč tu tedy spustil ty zatracené kotvy, jako 
by tu chtěl zůstat zatracené tři dny; i zafuněl by podrážděně a bručel by něco 
v tom smyslu, že Kandong Bandoeng by sem neplula jenom pro tu zatrace-
nou kopru nebo palmový olej, to dá rozum, a ostatně po tom vám nic není, pa-
ne, já mám své zatracené rozkazy, pane, a vy buďte tak laskav, pane, a hleďte 
si svého. A nadával by tak rozsáhle a hojně, jak se sluší na staršího, ale na 
svůj věk stále ještě svěžího lodního kapitána.

Ale kdybyste místo všetečných otázek nechali kapitána J. van Tocha, aby 
si bručel a proklínal pro sebe, mohli byste se dovědět víc. Což není na něm 
vidět, že si potřebuje ulevit? Jen ho nechte, jeho roztrpčenost si najde cestu 
sama. „Tak se podívejte, pane,“ vyhrkne kapitán, „ti chlapi u nás v Amstero-
damu, ti zatracení židi tam nahoře si vzpomenou, prý perly, člověče, ohlídně-
te se po nějakých perlách. Prý jsou teď lidi blázni po perlách a vůbec.“ Tu si 
kapitán rozhořčeně odplivne. „To se ví, ukládat tititi v perlách! To je z toho, 
že vy lidé pořád chcete nějaké války nebo co. Strach o peníze, to je to celé. 
A tomu se říká krize, pane.“ Kapitán J. van Toch maličko zaváhá, nemá-li se 
dát s vámi do řeči o národohospodářských otázkách; dnes se totiž o jiném 
nemluví. Jenže tady před Tana Masou je na to příliš horko a lenivo; i mávne 
kapitán van Toch rukou a brumlá: „Ono se řekne, perly! Pane, na Cejloně je 
mají vybrakované na pět let, na Formose je zakázali lovit – a tož prý, kou-
kejte, kapitáne van Tochu, abyste našel nová loviště. Zajeďte na ty zatracené 
ostrůvky, třeba se na nich najdou celé lavice škeblí – –“ Kapitán pohrdavě 
zatroubí do blankytně modrého kapesníku. „Ty krysy v Evropě si představu-
jí, že se tady dá ještě něco najít, o čem nikdo neví! Ježíšmarjá, jsou to mou-
lové! Ještě že na mně nechtějí, abych se díval tady těm Batakům do rypáků, 
nesmrkají-li perly. Nová loviště! V Padangu je nový bordel, to ano, ale nová 
loviště? Pane, já tady ty všechny ostrovy znám jako své kalhoty… od Cejlo-
nu až po ten zatracený Clipperton Island… Jestli si někdo myslí, že tu ještě 
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něco najde, na čem by se dalo vydělat, tak šťastnou cestu, pane! Třicet let 
tady jezdím, a teď na mně ti pitomci chtějí, abych tu něco objevil!“ Kapitán 
van Toch se přímo dusí tímto urážejícím nárokem. „Ať sem pošlou nějakého 
zelenáče, ten jim toho objeví, že budou mrkat; ale žádat to na někom, kdo to 
tady zná jako kapitán J. van Toch… To račte uznat, pane. V Evropě, tam by 
se dalo ještě ledacos objevit; ale tady – Sem přece lidé přijdou jen proto, aby 
čenichali, co se dá sežrat, a ani sežrat ne: co se dá kupovat a prodávat. Pane, 
kdyby v celých zatracených tropech bylo ještě něco, co by mělo dubbeltje ce-
ny, tak budou u toho stát tři agenti a mávat usmrkaným kapesníkem na lodi 
sedmi států, aby zastavily. Tak je to, pane. Já to tu znám líp než koloniální 
úřad Jejího Veličenstva královny, račte prominout.“ Kapitán van Toch usi-
lovně přemáhá svůj spravedlivý hněv, což se mu po delším burácení podaří. 
„Vidíte tamhle ty dva mizerné lenochy? To jsou lovci perel z Cejlonu, bůh 
mě netrestej, Singhalesové, jak je Hospodin stvořil; ale proč to dělal, to ne-
vím. Tohle teď vozím s sebou, pane, a když někde najdu kousek pobřeží, na 
kterém není napsáno Agency nebo Baťa nebo Celní úřad, pouštím to do vody, 
aby to hledalo škeble. Ten menší darebák se potápí až osmdesát metrů hlubo-
ko; tuhle na Princových ostrovech vylovil z hloubky devadesáti metrů kliku 
od kinematografického aparátu, pane, ale perly, kdepak! Ani zdání! Ničemná 
chamraď, tihle Singhalesové. Tak takovouhle zatracenou práci já mám, pane: 
dělat, jako bych nakupoval palmový olej, a přitom hledat nová loviště perlo-
rodek. Snad ještě budou chtít, abych objevil nějakou panenskou pevninu, ne? 
To přece není práce pro poctivého obchodního kapitána, pane. J. van Toch 
není žádny prokletý dobrodruh, pane. Ne, pane.“ a tak dále; moře je veliké 
a oceán času nemá hranic; plivej do moře, člověče, a ono se nevzedme, spí-
lej svému osudu, a nepohneš jím; a tak po mnoha přípravách a okolcích jsme 
konečně u toho, že kapitán holandské lodi Kandong Bandoeng J. van Toch 
vzdychaje a klna slézá do člunu, aby vystoupil v kampongu na Tana Masa 
a jednal s opilým křížencem mezi Kubu a Portugalcem o některých obchod-
ních záležitostech.

„Sorry, Captain,“ řekl konečně kříženec mezi Kubu a Portugalcem, „ale 
tady, na Tana Masa, žádné mušle nerostou. Ti špinaví Batakové,“ děl s ne-
smírnou ošklivostí, „žerou i medúzy; jsou víc ve vodě než na zemi, ženské tu 
smrdí rybinou, to si nemůžete představit – co jsem to chtěl říci? Aha, vy jste 
se ptal na ženské.“

„A není tu někde kousek břehu,“ ptal se kapitán, „kde tihle Batakové ne-
lezou do vody?“

Kříženec mezi Kubu a Portugalcem vrtěl hlavou. „Není, pane. Leda Devil 
Bay, ale to pro vás nic není.“

„Proč?“
„Protože… tam nikdo nesmí, pane. Mám vám nalít, kapitáne?“
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„Thanks. Jsou tam žraloci?“
„Žraloci a vůbec,“ mumlal kříženec. „Špatné místo, pane. Batakové by ne-

radi viděli, kdyby tam někdo lezl.“
„Proč?“
„… Jsou tam čerti, pane. Mořští čerti.“
„Co je to mořský čert? Ryba?“
„Žádná ryba,“ namítal vyhýbavě kříženec. „Prostě čert, pane. Podmořský 

čert. Batakové mu říkají tapa. Tapa. Oni tam prý mají své město, ti čerti. Mám 
vám nalít?“

„A jak vypadá… ten mořský čert?“
Kříženec mezi Kubu a Portugalcem pokrčil rameny. „Jako čert, pane. Já 

ho jednou viděl… totiž jenom jeho hlavu. Vracel jsem se po člunu od Cape 
Haarlem… a najednou to přede mnou vystrčilo z vody takovou palici.“

„No a? Čemu je to podobné?“
„Kotrbu to má… jako Batak, pane, ale docela holou.“
„Nebyl to opravdu Batak?“
„Nebyl, pane. Na tom místě žádný Batak přece nevleze do vody. A pak… 

ono to na mne mrkalo spodními víčky, pane.“ Kříženec se otřásl hrůzou. 
„Spodními víčky, která sahají přes celé oko. To je tapa.“

Kapitán J. van Toch otáčel tlustými prsty sklenici s palmovým vínem. 
„A nebyl jste opilý, co? Ožralý jste nebyl?“

„Byl, pane. Jinak bych tamtudy nevesloval. Batakové to nemají rádi, když 
někdo ty… čerty vyruší.“

Kapitán van Toch potřásl hlavou. „Člověče, žádní čerti nejsou. A kdyby 
byli, museli by vypadat jak Evropani. To byla snad nějaká ryba či co.“

„Ryba,“ koktal kříženec mezi Kubu a Portugalcem, „ryba nemá ruce, pa-
ne. Já nejsem žádný Batak, pane, já jsem chodil do školy v Badjoengu… 
možná že ještě umím desatero a jiné vědecky dokázané nauky; vzdělaný člo-
věk přece pozná, co je čert a co je zvíře. Zeptejte se Bataků, pane.“

„To jsou černošské pověry,“ prohlásil kapitán s žoviální převahou vzděla-
ného muže. „Vědecky je to nesmysl. Čert přece nemůže žít ve vodě. Co by 
tam dělal? Nesmíš dát na tlachy domorodců, hochu. Někdo dal tomu zálivu 
jméno Čertův záliv, a od té doby se ho Batakové bojí. Tak je to,“ děl kapitán 
a uhodil tlustou dlaní do stolu. „Nic tam není, chlapče, to je přece vědecky 
jasné.“

„Je, pane,“ souhlasil kříženec, který chodil do školy v Badjoengu. „Ale 
žádný rozumný člověk nemá co hledat v Devil Bay.“

Kapitán J. van Toch zrudl. „Co?“ rozkřikl se. „Ty špinavý Kubu, ty si mys-
líš, že se budu bát tvých čertů? A to se podíváme,“ řekl, vstávaje v celé mohut-
nosti svých poctivých dvou set liber. „Já tady s tebou nebudu mařit svůj čas, 
když mám na starosti business. Ale to si pamatuj: v holandských koloniích 
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žádní čerti nejsou; jsou-li nějací, tedy ve francouzských. Tam by mohli být. 
A teď mně zavolej starostu tady toho zatraceného kampongu.“

Řečeného hodnostáře nebylo nutno dlouho hledat; seděl na bobku vedle 
míšencova krámu a žvýkal cukrovou třtinu. Byl to nahý starší pán, ale dale-
ko hubenější, než bývají starostové v Evropě. Kousek za ním, se zachováním 
náležité distance, seděla na bobku celá vesnice i s ženami a dětmi, zřejmě če-
kajíc, že bude filmována.

„Tak poslyš, hochu,“ oslovil ho kapitán van Toch malajsky (mohl jej oslo-
vit také holandsky nebo anglicky, neboť ctihodný. starý Batak neuměl slovo 
malajsky a celou řeč kapitánovu musel tlumočit do batačtiny kříženec mezi 
Kubu a Portugalcem; ale z nějakých důvodů považoval kapitán malajštinu za 
vhodnější). „Tak poslyš, hochu, já bych potřeboval několik velkých, silných, 
statečných chlapíků, aby šli se mnou na lov. Rozumíš, na lov.“

Míšenec to přeložil a starosta kýval hlavou, že jako rozumí; načež se ob-
rátil k širšímu auditoriu a měl k němu řeč provázenou zřejmým úspěchem.

„Náčelník říká,“ tlumočil míšenec, „že celá vesnice půjde s tuanem kapi-
tánem na lov, kam bude tuan chtít.“

„Tak vidíš. Řekni jim teda, že půjdeme lovit škeble do Devil Bay.“
Následovalo asi čtvrthodinné rozčilené rokování, na kterém měla podíl 

celá vesnice, zejména staré ženy. Konečně se míšenec obrátil ke kapitánovi. 
„Říkají, pane, že do Devil Bay se nemůže jít.“

Kapitán počal rudnout. „A proč ne?“
Míšenec krčil rameny. „Protože tam jsou tapa-tapa. Čerti, pane.“
Kapitán počal nabíhat do fialova. „Tak jim řekni, když nepůjdou… že jim 

vyrazím všechny zuby… že jim utrhám uši… že je pověsím… a že jim spá-
lím ten zavšivený kampong, rozumíš?“

Míšenec to poctivě přeložil, načež opět následovala delší živá porada. Ko-
nečně se míšenec obrátil ke kapitánovi. „Říkají, pane, že si půjdou stěžovat 
do Padangu na policii, že jim tuan vyhrožoval. Na to prý jsou paragrafy. Sta-
rosta říká, že to tak nenechá.“

Kapitán J. van Toch počal modrat. „Tak mu řekni,“ zařval, „že je…“ 
a mluvil bez oddechu dobrých jedenáct minut.

Míšenec to přeložil, pokud mu stačila zásoba slov; a po nové, dlouhé sice, 
ale věcné úradě Bataků tlumočil kapitánovi. „Říkají, pane, že by tedy byli 
ochotni upustit od soudního stíhání, zaplatí-li tuan kapitán pokutu do rukou 
místních úřadů. Prý,“ zaváhal, „dvě stě rupií; ale to je trochu mnoho, pane. 
Nabídněte jim pět.“

Barva kapitána van Tocha se počala rozpadat v brunátné skvrny. Nejprve 
nabízel vyvraždění všech Bataků na světě, potom slevil na tři sta kopanců 
a konečně by se byl spokojil s tím, že vycpe starostu pro koloniální muze-
um v Amsterodamu; naproti tomu Batakové šli ze dvou set rupií na železnou 
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pumpu s kolem a nakonec setrvali na tom, aby kapitán dal starostovi z titulu 
pokuty benzínový zapalovač. („Dejte jim to, pane,“ domlouval kříženec me-
zi Kubu a Portugalcem, „já mám tři zapalovače na skladě, ale bez knotu.“) 
Takto byl obnoven mír na Tana Masa; ale kapitán J. van Toch věděl, že nyní 
je v sázce prestiž bílé rasy.

Odpoledne odrazil od holandské lodi Kandong Bandoeng člun, ve kterém 
byli přítomni zvláště: kapitán J. van Toch, Švéd Jensen, Islanďan Gudmu-
ndson, Fin Gillemainen a dva sinhálští lovci perel. Člun zamířil rovnou k zá-
toce Devil Bay.

Ve tři hodiny, když nastával vrchol odlivu, stál kapitán na břehu, člun kři-
žoval asi sto metrů od pobřeží, aby dával pozor na žraloky, a oba sinhálští 
potápěči čekali s noži v ruce na znamení, aby skočili do vody.

„Tak, teď ty,“ kázal kapitán tomu delšímu naháči. Sinhálec skočil do 
vody, brodil se několik kroků a pak se propadl. Kapitán se díval na ho-
dinky.

Za čtyři minuty a dvacet vteřin se vynořila asi šedesát metrů vlevo hnědá 
hlava; s podivným, zoufalým a přitom paralyzovaným chvatem se drápal Sin-
hálec na balvany, v jedné ruce nůž na odřezávání škeblí, v druhé ruce škebli 
perlorodky.

Kapitán se zamračil. „No, co je?“ řekl ostře.
Sinhálec ještě pořád klouzal po balvanech, hlasitě se zajíkaje hrůzou.
„Co se stalo?“ křičel kapitán.
„Sáhib, sáhib,“ vypravil ze sebe Sinhálec a klesl na břehu sípavě vydechu-

je. „Sáhib… sáhib…“
„Žraloci?“
„Djins,“ zaúpěl Sinhálec. „Čerti, pane. Tisíce, tisíce čertů!“ Zarýval si pěs-

ti do očí. „Samí čerti, pane!“
„Ukaž tu škebli,“ kázal kapitán a otevřel ji nožem. Byla v ní malá, čistá 

perlička. „A víc jsi toho nenašel?“
Sinhálec vyňal ještě tři škeble z pytlíku, který měl pověšen na krku. 

„Jsou tam škeble, pane, ale ti čerti je hlídají… Dívali se na mne, když jsem 
je odřezával…“ Jeho chundelaté vlasy se naježily úděsem. „Sáhib, tady 
ne!“

Kapitán otevřel škeble; dvě byly prázdné a ve třetí byla perla jako hrách, 
kulatá jako kapka rtuti. Kapitán van Toch se díval střídavě na perlu a na Sin-
hálce zhrouceného na zemi.

„Ty,“ řekl váhavě, „nechtěl bys tam skočit ještě jednou?“
Sinhálec beze slova zavrtěl hlavou.
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Kapitán J. van Toch pocítil na jazyku silnou chuť láteřit; ale k svému pře-
kvapení shledal, že mluví tiše a téměř měkce: „Neboj se, chlapče. A jak vy-
padají ti… čerti?“

„Jako malé děti,“ vydechl Sinhálec. „Mají ocas, pane, a jsou takhle vyso-
cí,“ ukázal asi metr dvacet od země. „Stáli kolem mne a dívali se, co tam dě-
lám… byl jich takový kruh…“ Sinhálec se roztřásl. „Sáhib, sáhib, tady ne!“

Kapitán van Toch přemýšlel. „A co, mrkají spodními víčky nebo jak?“
„Nevím, pane,“ chraptěl Sinhálec. „Je jich tam… deset tisíc!“
Kapitán se ohlédl po druhém Sinhálci; stál asi sto padesát metrů dál a lho-

stejně čekal s rukama založenýma na ramenou; pravda, když je člověk na-
hý, nemá kam jinam dát ruce než na svá vlastní ramena. Kapitán mu mlčky 
pokynul, a drobný Sinhálec skočil do vody. Za tři minuty a padesát vteřin se 
vynořil, drápaje se na balvany klouzajícíma rukama.

„Tak polez,“ křikl kapitán, ale pak se podíval pozorněji a už skákal po bal-
vanech k těm zoufale tápajícím rukám; člověk by nevěřil, že takové těleso 
dovede tak skákat. V posledním okamžiku zachytil jednu ruku a supě tahal 
Sinhálce z vody. Potom ho položil na balvan a utíral si pot. Sinhálec ležel 
bez hnutí; měl jeden bérec odřený na kost, patrně o kámen, ale jinak byl celý. 
Kapitán mu nadzvedl víčko; bylo vidět jenom bělmo očí zvrácených v sloup. 
Neměl škeblí ani nože.

V tu chvíli zarejdoval člun s posádkou blíž ke břehu. „Pane,“ volal Švéd 
Jensen, „jsou tu žraloci. Budete lovit dál?“

„Ne,“ řekl kapitán. „Pojeďte sem sebrat ty dva.“
„Podívejte se, pane,“ upozorňoval Jensen, když se vraceli k lodi, „jak je 

tady najednou mělko. To jde odtud rovně až ke břehu,“ ukazoval šťouchaje 
veslem do vody. „Jako by tu byla pod vodou nějaká hráz.“

Teprve na lodi přišel malý Sinhálec k sobě; seděl s koleny pod bradou 
a třásl se na celém těle. Kapitán poslal lidi pryč a sedl si zeširoka rozkročen.

„Tak ven s tím,“ řekl. „Cos tam viděl?“
„Džiny, sáhib,“ šeptal malý Sinhálec; nyní se mu počala chvět i oční víčka 

a po celém těle mu vyrazily krupičky husí kůže.
Kapitán van Toch zachrchlal. „A… jak vypadají?“
„Jako… jako…“ V očích Sinhálcových se zase začal ukazovat proužek 

bělma. Kapitán J. van Toch mu s neočekávanou hbitostí zpolíčkoval obě tváře 
dlaní i hřbetem ruky, aby ho přivedl k sobě.

„Thanks, sáhib,“ vydechl malý Sinhálec a v bělmu jeho očí zase vypluly 
panenky.

„Už je dobře?“
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„Ano, sáhib.“
„Byly tam škeble?“
„Ano, sáhib.“
Kapitán J. van Toch pokračoval v křížovém výslechu s nemalou trpělivostí 

a důkladností. Ano, jsou tam čerti. Kolik? Tisíce a tisíce. Jsou velcí asi jako 
desetileté dítě, pane, a skoro černí. Plovou ve vodě a na dně chodí po dvou. 
Po dvou, sáhib, jako vy nebo já, ale přitom kývají tělem, tak tak, pořád tak 
tak… Ano, pane, mají také ruce, jako lidé; ne, nemají žádné drápy, spíš je to 
jako dětské ruce. Ne, sáhib, nemají rohy ani chlupy. Ano, ocas mají, trochu 
jako ryba, ale bez ocasní ploutve. A velikou hlavu, kulatou jako Batakové. 
Ne, neříkali nic, pane, jenom to bylo, jako by mlaskali. Když Sinhálec odře-
zával mušle v hloubce asi šestnácti metrů, pocítil na zádech dotek jako ma-
lých studených prstů. Ohlédl se, a bylo jich kolem sta a sta. Sta a sta, pane, 
plovoucích i stojících na kamenech, a všichni se dívali, co tam Sinhálec dělá. 
Tu upustil nůž i škeble a snažil se vyplout nahoru. Přitom narazil na několik 
čertů, kteří pluli nad ním, a co bylo potom, to už neví, pane.

Kapitán J. van Toch se díval zamyšleně na třesoucího se malého potápě-
če. Ten hoch už nikdy nebude k ničemu, řekl si, pošlu ho z Padangu domů 
na Cejlon. Bruče a funě šel do své kabiny. Tam vysypal z papírového sáčku 
na stůl dvě perly. Jedna byla maličká jako zrnko písku a druhá jako hrách, 
lesknoucí se stříbřitě a do růžova. A kapitán holandské lodi zafrkal a vyňal ze 
skřínky svou irskou whisky.

K šesté hodině se dal znovu dovézt člunem do kampongu a rovnou k to-
mu kříženci mezi Kubu a Portugalcem. „Toddy,“ řekl, a to bylo jediné slovo, 
které promluvil; seděl na verandě z vlnitého plechu, držel v tlustých prstech 
sklenku z tlustého skla a pil a odplivoval a vejřil zpod huňatého obočí na žlu-
té hubené slípky, které bůhvíco zobaly na špinavém a udupaném dvorku me-
zi palmami. Míšenec se chránil něco promluvit a jenom naléval. Pomalu se 
kapitánovy oči podlévaly krví a jeho prsty se začaly špatně ohýbat. Byl skoro 
soumrak, když vstal a povytáhl si kalhoty.

„Už jdete spat, kapitáne?“ ptal se zdvořile kříženec mezi čertem a ďáblem.
Kapitán zabodl do vzduchu prst. „A to bych se podíval,“ řekl, „že by by-

li na světě nějací čerti, které bych ještě neznal. Ty, kde je tady ten zatracený 
severozápad?“

„Tady,“ ukázal míšenec. „Kam jdete, pane?“
„Do pekla,“ zachrochtal kapitán J. van Toch. „Podívat se na Devil Bay.“
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Tímto večerem se počalo podivínství kapitána J. van Tocha. Do kampon-
gu se vrátil až s úsvitem; nepromluvil slova a dal se odvézt na loď, kde se 
zamkl ve své kabině až do večera. To ještě nebylo nikomu nápadné, neboť 
Kandong Bandoeng měla co nakládat z požehnání ostrova Tana Masa (kopra, 
pepř, kafr, gutaperča, palmový olej, tabák a pracovní síly); ale když dostal 
večer hlášení, že všechno zboží je uskladněno, zafuněl jenom a řekl: „Člun. 
Do kampongu.“ a vrátil se zase až s úsvitem. Švéd Jensen, který mu pomáhal 
na palubu, se ho jen tak ze zdvořilosti zeptal: „Tak dnes se jede dál, kapitá-
ne?“ Kapitán se otočil, jako by ho píchl do zadnice. „Co ti je po tom?“ utrhl 
se. „Hleď si svých zatracených věcí!“ Po celý den ležela Kandong Bandoeng 
na kotvách ve vzdálenosti jednoho uzlu od pobřeží Tana Masa a nedělala nic. 
S večerem se vyvalil kapitán ze své kabiny a kázal: „Člun. Do kampongu.“ 
Malý Řek Zapatis se za ním díval jedním okem slepým a druhým šilhavým. 
„Mládenci,“ kokrhal, „buď tam má náš starý holku, nebo se dočista zbláz-
nil.“ Švéd Jensen se zamračil. „Co ti je po tom?“ utrhl se na Zapatise. „Hleď 
si svých zatracených věcí!“ Potom s Islanďanem Gudmundsonem vzal malý 
člun a vesloval směrem k Devil Bay. Zůstali s člunem za balvany a čekali, co 
bude dál. V zátoce přecházel kapitán a zdálo se, že na někoho čeká; časem 
se zastavil a volal něco jako ts-ts-ts. „Koukej,“ řekl Gudmundson a ukazoval 
na moře, nyní oslnivě rudé a zlaté západem slunce. Jensen napočítal dvě, tři, 
čtyři, šest ploutví ostrých jako kosinka, které se táhly do Devil Bay. „Hergot,“ 
bručel Jensen, „tady je těch žraloků!“ Co chvíli se taková kosinka ponořila, 
nad vodou sebou švihl ocas a ve vodě to prudce zavířilo. Tu začal kapitán J. 
van Toch na břehu zuřivě poskakovat, chrlil ze sebe kletby a hrozil žralokům 
pěstí. Potom se udělal krátký tropicky soumrak a nad ostrovem vyplul měsíc; 
Jensen zabral vesly a přiblížil se s člunem ke břehu až na jeden furlong. Ka-
pitán nyní seděl na balvanu a dělal ts-ts-ts. Něco se kolem něho hýbalo, ale 
co, to se nedalo dobře rozeznat. Vypadá to jako tuleni, myslel si Jensen, ale 
tuleni lezou jinak. Vynořovalo se to z vody mezi balvany a ťapalo to po bře-
hu kolébavě jako pingvíni. Jensen tiše zavesloval a zastavil na půl furlongu 
od kapitána. Ano, kapitán něco povídá, ale co, tomu aby čert rozuměl; nej-
spíš je to malajsky nebo tamilsky. Rozkládá rukama, jako by něco házel těm 
tuleňům (ale nejsou to tuleni, ujišťoval se Jensen), a přitom brebentí čínsky 
nebo malajsky. V tu chvíli vyklouzlo Jensenovi z ruky zdvižené veslo a ple-
sklo do vody. Kapitán zvedl hlavu, vstal a šel asi třicet kroků k vodě; najed-
nou to začalo blýskat a práskat; kapitán pálil z browningu směrem ke člunu. 
Skoro současně to v zálivu zašumělo, zavířilo, zapleskalo, jako kdyby tisíc 
tuleňů skákalo do vody; ale to už se Jensen a Gudmundson opřeli do vesel 
a hnali svůj člun za nejbližší roh, až to svištělo. Když se vrátili na loď, ne-
řekli nikomu ani slova. Tihle Seveřani dovedou přece jen mlčet. K ránu se 
vrátil kapitán; byl zachmuřený a rozlícený, ale neřekl ani slovo. Jen když 
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mu Jensen pomáhal na palubu, setkaly se dva páry modrých očí chladným 
a zkoumavým pohledem.

„Jensene,“ řekl kapitán.
„Ano, pane.“
„Dnes jedeme.“
„Ano, pane.“
„V Surabaji dostanete svou knížku.“
„Ano, pane.“
A dost. Toho dne Kandong Bandoeng odplula do Padangu. Z Padangu po-

slal kapitán J. van Toch své společnosti v Amsterodamu balíček pojištěný na 
tisíc dvě stě liber sterlingů. A současně telegrafickou žádost o roční dovole-
nou. Naléhavé zdravotní důvody a tak dále. Potom se potloukal po Padan-
gu, až našel osobu, kterou hledal. Byl to divoch z Bornea, Dajak, kterého si 
občas najímali angličtí cestující jako lovce žraloků, pro tu podívanou; neboť 
Dajak pracoval ještě postaru, ozbrojen jenom dlouhým nožem. Byl to patrně 
lidožrout, ale měl svou pevnou taxu: pět liber za žraloka, krom stravy. Ostat-
ně byl na něho hrozný pohled, neboť měl na obou rukou, na prsou i stehnech 
kůži sedřenou od žraločí kůže a nos i uši vyzdobené žraločími zuby. Říkalo 
se mu Shark.

S tímto Dajakem se kapitán J. van Toch odstěhoval na ostrov Tana Masa.

2 PAN GOLOMBEK A PAN VALENTA

Bylo horké redakční léto, kdy se nic, ale zhola nic neděje, kdy se nedělá 
politika a kdy není ani žádná evropská situace; a přece i v tuto dobu čtená-
ři novin, ležící v agónii nudy na březích vod nebo v řídkém stínu stromů, 
zdemoralizovaní vedrem, přírodou, venkovským klidem a vůbec zdravým 
a prostým životem na dovolené, čekají s denně zklamávanou nadějí, že aspoň 
v těch novinách bude něco nového a osvěžujícího, nějaká vražda nebo válka 
nebo zemětřesení, zkrátka Něco; a když to tam není, tlukou novinami a roz-
trpčeně prohlašují, že v těch novinách nic, ale docela Nic není a že to vůbec 
nestojí za čtení a že už to nebudou odebírat.

A zatím v redakci sedí pět nebo šest opuštěných lidí, neboť ostatní kole-
gové jsou také na dovolené, kde tlukou rozhořčeně novinami a stěžují se, že 
teď v těch novinách nic, ale docela Nic není. A ze sazárny vyjde pan metér 
a povídá vyčítavě: „Páni, páni, ještě nemáme na zítřek úvodník.“

„Tak tam třeba dejte… ten článek… o hospodářské situaci v Bulharsku,“ 
míní jeden z opuštěných pánů.

Pan metér těžce vzdychne: „Ale kdo to má číst, pane redaktore? Už zase 
v celém listě nebude Nic ke Čtení.“
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Šest opuštěných pánů zvedne oči ke stropu, jako by tam bylo možno ob-
jevit Něco ke Čtení.

„Kdyby se takhle Něco stalo,“ navrhuje jeden neurčitě.
„Nebo mít… nějakou… zajímavou reportáž,“ nadhazuje druhý.
„O čem?“
„To nevím.“
„Nebo vymyslet… nějaký nový vitamin,“ bručí třetí.
„Teď v létě?“ namítá čtvrtý. „Člověče, vitaminy, to jsou vzdělané věci, to 

se hodí spíš na podzim –“
„Ježíši, to je horko,“ zívne pátý. „Mělo by to být něco z polárních končin.“
„Ale co?“
„Tak. Něco jako byl ten Eskymo Welzl. Umrzlé prsty, věčný led a takové 

věci.“
„To se řekne,“ povídá šestý. „Ale kde to vzít?“
V redakci se rozhostilo beznadějné ticho.
„Já byl v neděli v Jevíčku…,“ ozval se váhavě pan metér.
„No a?“
„On prý tam je na dovolené nějaký kapitán Vantoch. Prý se tam narodil, 

v tom Jevíčku.“
„Jaký Vantoch?“
„Takový tlustý. Prý má být námořním kapitánem, ten Vantoch. Říkali, že 

tam někde lovil perly.“
Pan Golombek se podíval na pana Valentu.
„A kde je lovil?“
„Na Sumatře… a na Celebesu… vůbec tam někde. Prý tam měl být živ 

třicet let.“
„Člověče, to je nápad,“ řekl pan Valenta. „To by mohla být prima reportáž. 

Golombku, pojedeme?“
„No, můžeme to zkusit,“ mínil pan Golombek a slezl se stolu, na němž 

seděl.

„Tamten pán to je,“ řekl hostinsky v Jevíčku.
V zahradě u stolu seděl tlustý, široce rozkročený pán v bílé čepici, pil pivo 

a zamyšleně čmáral tlustým ukazovákem po stole. Oba páni k němu zamířili.
„Redaktor Valenta.“
„Redaktor Golombek.“
Tlustý pán zvedl oči. „What? Co?“
„Já jsem redaktor Valenta.“
„A já redaktor Golombek.“
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Tlustý pán důstojně povstal. „Captain van Toch. Very glad. Sedněte si, 
chlapci.“

Oba páni ochotně přisedli a položili před sebe psací bloky.
„A co si dáte pít, hoši?“
„Malinovku,“ řekl pan Valenta.
„Malinovku?“ opakoval kapitán nedůvěřivě. „A proč? Hospodo, přineste 

jim pivo. – Tak co vy vlastně chcete,“ řekl a opřel se lokty o stůl.
„Je to pravda, pane Vantochu, že jste se tady narodil?“
„Ja. Narodil.“
„Prosím vás, jak jste se dostal na moře?“
„Tož, via Hamburg.“
„A jak dlouho už jste kapitánem?“
„Dvacet let, chlapče. Papíry mám tady,“ řekl důtklivě klepaje na svou ná-

prsní kapsu. „Možu ukázat.“
Pan Golombek měl chuť podívat se, jak vypadají kapitánské papíry, ale 

potlačil ji. „A to jste, pane kapitáne, za těch dvacet let poznal pořádný kus 
světa, že?“

„Ja. Tož kus. Ja.“
„A co všechno?“
„Jáva. Borneo. Philippines. Fidji Islands. Solomon Islands. Carolines. Sa-

moa. Damned Clipperton Island. A lot of damned islands, chlapče. Proč?“
„Jen tak, že je to zajímavé. My bychom od vás rádi slyšeli víc, víte?“
„Ja. Tož jen tak, že?“ Kapitán na ně upřel své bledě modré oči. „Tak vy jste 

od p’lís, jako od policie, ne?“
„Nejsme, pane kapitáne. My jsme od novin.“
„A tak, od novin. Reporters, co? Tož pište: Captain J. van Toch, kapitán 

lodi Kandong Bandoeng –“
„Jak?“
„Kandong Bandoeng, přístav Surabaja. Účel cesty: vacances – jak se to řekne?“
„Dovolená.“
„Ja, sakra, dovolená. Tož tak to dejte do těch novinek, kdo připlul. A teď 

už schovejte ten notes, mládenci. Your health.“
„Pane Vantochu, my jsme za vámi přišli, abyste nám vypravoval něco ze 

svého života.“
„A proč?“
„Napíšeme to do novin. To lidi moc zajímá, číst o dalekých ostrovech a co 

tam všechno viděl a zažil jejich krajan, Čech, rodák z Jevíčka –“
Kapitán zakýval hlavou. „To je pravda. Chlapče, já jsem jediný Captain 

z celého Jevíčka. Tož to ano. Prý je odtud taky jeden kapitán od… od… od 
houpaček, ale já myslím,“ dodával důvěrně, „že to není pravý Captain. To se 
měří podle tonáže, víš?“
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„A jakou tonáž měla ta vaše loď?“
„Dvanáct tisíc tons, mládenče.“
„To jste byl veliký kapitán, že?“
„Ja, veliký,“ řekl kapitán důstojně. „Hoši, máte peníze?“
Oba páni se na sebe podívali trochu nejistě. „Máme, ale málo. Potřebujete 

snad, kapitáne?“
„Ja. Tož to bych potřeboval.“
„Tak vidíte. Budete-li nám hodně vypravovat, my to napíšeme pro noviny, 

a vy za to dostanete peníze.“
„Kolik?“
„Třeba i… nějaký tisíc,“ řekl štědře pan Golombek.
„V pounds of sterling?“
„Ne, jenom v korunách.“
Kapitán van Toch zavrtěl hlavou. „Tož to ne. To já mám sám, mládenče,“ 

vylovil z kapsy u kalhot tlustý svazek bankovek. „See?“ Potom se opřel lokty 
o stůl a naklonil se k oběma pánům. „Páni, já bych měl pro vás big business. 
Jak se to řekne?“

„Veliký kšeft.“
„Ja. Veliké kšeft. A to byste mně museli dát patnáct… tož počkejte, patnáct 

šestnáct millions korun. Tak co?“
Oba páni se na sebe znovu nejistě podívali. Redaktoři totiž mají své zkuše-

nosti s nejpodivnějšími druhy bláznů, podvodníků a vynálezců.
„Počkat,“ řekl kapitán, „něco vám možu ukázat.“ Lovil tlustými prsty 

v kapsičce u vesty, vytáhl něco a položil to na stůl. Bylo to pět růžových pe-
rel ve velikosti třešňových pecek. „Rozumíte vy perlám?“

„Co to může stát?“ vydechl pan Valenta.
„Ja, lots of money, chlapče. Ale já to nosím jen… na ukázku, jako vzorek. 

Tak co, šli byste s sebou?“ ptal se podávaje přes stůl svou širokou dlaň.
Pan Golombek vzdychl. „Pane Vantochu, tolik peněz –“
„Halt,“ přerušil ho kapitán. „Já vím, ty mě neznáš; ale zeptej se na 

Captain van Tocha v Surabaja, v Batavia, v Padang nebo kde chceš. Jdi 
a zeptej se, a každý ti řekne, ja, Captain van Toch, he is as good as his 
word.“

„Pane Vantochu, my vám věříme,“ protestoval pan Golombek, „ale –“
„Počkej,“ kázal kapitán. „Já vím, ty nechceš dát svy krásny peníze jen tak; 

to já tě chválím, hochu. Ale ty je dáš na loď, see? Ty koupíš tu loď, ty budeš 
ten ship-owner a možeš jet s sebou; ja, to možeš, abys viděl, jak tě na ní hos-
podařím. Ale ty peníze, co tam uděláme, ty budou fifty-fifty. To je poctivé 
business, ne?“

„Ale pane Vantochu,“ vyhrkl konečně pan Golombek trochu stísněně, 
„vždyť my tolik peněz nemáme!“
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„Ja, to teda je jiná,“ řekl kapitán. „Sorry. Tož já nevím, páni, proč jste za 
mnou přišli.“

„Abyste nám vypravoval, kapitáne. Vy přece musíte mít tolik zkušeností –“
„Ja, to mám, chlapče. Zatraceny zkušenosti já mám.“
„Prožil jste někdy ztroskotání lodi?“
„What? Jako ship-wrecking? A to ne. Co ty si myslíš! Když mně dáš dob-

rou loď, tak se jí nemože nic stát. Však se možeš zeptat v Amsterdam na moje 
references. Jdi a zeptej se.“

„A co takhle domorodci – poznal jste tam domorodce?“
Kapitán van Toch potřásl hlavou. „To není nic pro vzdělany lidi. To já ne-

budu povídat.“
„Tak nám vypravujte něco jiného.“
„Ja, vypravovat,“ bručel kapitán nedůvěřivě. „A vy to potom prodáte ně-

jaký Company a ta tam pošle svy lodě. Já tě řeknu, my lad, lidi jsou veliky 
zloději. A největší zloději jsou ty bankers v Colombo.“

„Býval jste často v Kolombu?“
„Ja, často. a v Bangkok taky, a v Manila – Mládenci,“ děl náhle, „já 

bych věděl o jedny lodi. Moc šikovná loď, a za ty peníze laciná. Ona leží 
v Rotterdam. Pojďte se na ni podívat. Tož Rotterdam, to je hned tady,“ 
ukazoval palcem přes rameno. „Teď jsou lodě hrozně laciny, hoši. Jako 
stary železo. Ona je stará jenom šest let a je na Diesel motor. Chcete se 
na ni podívat?“

„Nemůžeme, pane Vantochu.“
„Tož vy jste divny lidi,“ vzdychl kapitán a hlučně se vysmrkal do blan-

kytně modrého kapesníku. „A nevíte vy tady o někom, kdo by chcel koupit 
nějakou loď?“

„Tady v Jevíčku?“
„Ja, tady, nebo někde kolem. Já bych chcel, aby ten veliké kšeft přišel sem, 

do my country.“
„To je od vás hezké, kapitáne –“
„Ja. Oni ti druzí jsou moc velky zloději. A nemají peníze. Vy jako od 

newspapers musíte znát ty velky lidi tady, takovy ty bankers a ship-owners, 
jak se řekne, loděpány, ne?“

„Loďaře. To neznáme, pane Vantochu.“
„Tož to je škoda,“ zasmušil se kapitán.
Pan Golombek si na něco vzpomněl. „Neznáte snad pana Bondyho?“
„Bondy? Bondy?“ přemítal kapitán van Toch. „Počkej, to jméno bych 

jako měl znát. Bondy. Ja, v London je nějaké Bond Street, a tam jsou živí 
tuze bohaty lidi. Nemá on nějaké kšeft na tom Bond Street, ten pan Bon-
dy?“

„Ne, on je v Praze, ale narodil se myslím tady v Jevíčku.“
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„A sakra,“ zahlaholil kapitán radostně, „to máš pravdu, chlapče. Ten, co 
měl na rynku střižné krám. Ja, Bondy – jak on se jmenoval? Max. Max Bondy. 
Tak on má teď kšeft v Praze?“

„Ne, to asi byl jeho otec. Tenhle Bondy se jmenuje G. H. Prezident G. H. 
Bondy, kapitáne.“

„G. H.,“ kroutil hlavou kapitán. „G. H., tady nebyl žádné G. H. Ledaže by 
to byl Gustl Bondy, – ale to nebyl žádné prezident. Gustl byl takové pihaté 
židáček. Tož to nemože být on.“

„To bude on, pane Vantochu. Vždyť to jsou leta, co jste ho neviděl.“
„Ja, to máš pravdu. To jsou leta,“ souhlasil kapitán. „Čtyřicet let, hochu. 

To može byt, že ten Gustl už bude veliké. A co on je?“
„On je prezident správní rady MEAS, víte, co je ta veliká továrna na kotle 

a takové věci, no, a předseda asi dvaceti společností a kartelů – Moc velký 
pán, pane Vantochu. Říkají mu kapitán našeho průmyslu.“

„Kapitán?“ podivil se Captain van Toch. „Tož to já nejsem jediné kapitán 
z Jevíčka! Sakra, tak on Gustl je taky Captain. To bych se s ním měl sejít. 
A má on peníze?“

„No jej. Hrůzu peněz, pane Vantochu. Ten bude mít svých pár set miliónů. 
Nejbohatší člověk u nás.“

Kapitán van Toch hluboce zvážněl. „A taky Captain. To tě děkuju, chlap-
če. Tož to já za ním popluju, za tym Bondy. Ja, Gustl Bondy, I know. Takové 
židáček to byl. A teď je to Captain G. H. Bondy. Jaja, to to utíká,“ vzdychl 
melancholicky.

„Pane kapitáne, my už budeme muset jít, aby nám neujel večerní vlak –“
„Tož to já vás doprovodím do přístavu,“ děl kapitán a počal zvedat kotvy. 

„Moc rád, že jste přijeli, páni. Já znám jednoho redaktora v Surabaja, dobré 
hoch, ja, a good friend of mine. Ohromné ožrala, mládenci. Kdybyste chtěli, 
já bych vám našel místo u novin v Surabaja. Ne? No, jak chcete.“

A když už se vlak rozjížděl, mával kapitán van Toch pomalu a slavnostně 
ohromným modrým kapesníkem. Přitom mu vypadla jedna veliká, nepravi-
delná perla do písku. Perla, kterou nikdo nikdy nenašel.

3 G. H. BONDY A JEHO KRAJAN

Jak známo, čím větší pán, tím míň toho má napsáno na tabulce u svých 
dveří. Takový starý pan Max Bondy v Jevíčku musel mít nad krámem, po 
stranách dveří i na oknech velkými písmeny vymalováno, že tu je Max Bon-
dy, obchod všeho druhu střižným zbožím, výbavy pro nevěsty, véby, ručníky, 
utěrky, ubrusy a povlaky, kartouny a grádly, Ia sukna, hedvábí, záclony, lam-
brekýny, pozamentérie a veškeré šicí potřeby. Založeno roku 1885. – Jeho 
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syn, G. H. Bondy, kapitán průmyslu, prezident společnosti MEAS, komerční 
rada, burzovní rada, místopředseda Svazu průmyslníků, Consulado de la Re-
pública Ecuador, člen mnoha správních rad atd. atd., má na svém domě už 
jenom malou černou skleněnou tabulku se zlatým nápisem

BONDY

Nic víc. Jenom Bondy. Ať jiní píší na svá vrata Julius Bondy, zástupce fir-
my General Motors, nebo MUDr. Ervín Bondy, nebo S. Bondy a spol.; ale 
je jen jediný Bondy, který je prostě Bondy beze všech bližších podrobností. 
(Myslím, že papež má na svých vratech napsáno prostě Pius, a žádný titul ani 
číslo. A Bůh nemá žádnou tabulku na nebi ani na zemi. To už musíš, člově-
če, poznat sám, že On tu bydlí. Ale to sem teď nepatří a budiž to dotčeno jen 
mimochodem.)

Před tou skleněnou tabulkou se jednoho žhoucího dne zastavil pán v bílé 
námořnické čapce a utíral si modrým kapesníkem mohutný zával šíje. Zatra-
ceně vznešený dům, myslel si a poněkud nejistě zatáhl za mosazný knoflík 
zvonku.

Ve dveřích se objevil vrátný Povondra, změřil očima tlustého pána od bot 
až po zlaté prýmky čepice a řekl rezervovaně: „Prosím?“

„Tož, chlapče,“ hlaholil pán, „bydlí tady nějaké pan Bondy?“
„Přejete si?“ ptal se mrazivě pan Povondra.
„Řeknite mu, že by s ním chcel mluvit Captain van Toch ze Surabaja. Ja,“ 

vzpomněl si, „tady je kartička.“ a podal panu Povondrovi vizitku, na níž byla 
vyražena kotva a tištěno jméno:

CAPTAIN J. VAN TOCH
E. I. & P. L. Co S. Kandong Bandoeng
Surabaya                            Naval Club

Pan Povondra naklonil hlavu a váhal. Mám mu říci, že pan Bondy není 
doma? Nebo že lituju, ale pan Bondy má zrovna důležitou konferenci? Jsou 
návštěvy, které je třeba ohlásit, a jiné, jež správný portýr vyřizuje sám. Pan 
Povondra cítil trapné selhání instinktu, jímž se v takových případech řídil; ten 
tlustý pán jaksi nezapadal do obvyklých tříd neohlášených návštěv, nezdál se 
být ani obchodním zástupcem, ani funkcionářem dobročinného spolku. Za-
tím kapitán van Toch funí a utírá si kapesníkem pleš; přitom tak bezelstně mr-
ká bledě modrýma očima – Pan Povondra se náhle rozhodl vzít na sebe celou 
odpovědnost. „Račte dál,“ řekl, „já vás u pana rady ohlásím.“
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Captain J. van Toch si utírá modrým kapesníkem čelo a dívá se po předsí-
ni. Sakra, má to ten Gustl zařízeno; vždyť je to jako saloon na těch shipech, 
co plujou z Rotterdam do Batavia. Hrůzu peněz to muselo stát. A takové to 
byl pihaté židáček, diví se kapitán.

Zatím G. H. Bondy prohlíží ve své pracovně zamyšleně vizitku kapitáno-
vu. „Co tu chce?“ ptá se podezíravě.

„Nevím prosím,“ mumlá uctivě pan Povondra.
Pan Bondy ještě pořád drží v ruce tu vizitku. Vyražená lodní kotva. Captain 

J. van Toch, Surabaya – kde vlastně je Surabaja? Není to někde na Jávě? Na 
pana Bondyho to zadýchlo dálkou. Kandong Bandoeng, to zní jako údery 
gongu. Surabaja. A zrovna dnes je takový tropický den. Surabaja. „Tak ho 
sem přiveďte,“ káže pan Bondy.

Ve dveřích stojí mohutný muž v kapitánské čepici a salutuje. G. H. Bondy-
mu jde v ústrety. „Very glad to meet you, Captain. Please, come in.“

„Nazdar, nazdárek, pane Bondy,“ provolává radostně Captain.
„Vy jste Čech?“ diví se pan Bondy.
„Ja, Čech. Dyť my se známe, pane Bondy. Z Jevíčka. Krupař Vantoch, do 

you remember?“
„Pravda, pravda,“ raduje se hlučně G. H. Bondy, ale přitom pociťuje cosi 

jako zklamání. (Tak on to není Holanďan!) „Krupař Vantoch, na rynku, že? 
Ani jste se nezměnil, pane Vantochu! Pořád ten starý! Tak co, jak vám jde 
krupařství?“

„Thanks,“ děl kapitán zdvořile. „Tatík už dávno šel, jak se to řekne –“
„Zemřel? Ale ale! Pravda, vy musíte být jeho syn…“ Oči pana Bondyho 

oživly náhlou vzpomínkou. „Člověče drahá, nejste vy ten Vantoch, co se se 
mnou v Jevíčku prával, když jsme byli kluci?“

„Ja, to budu já, pane Bondy,“ souhlasil kapitán vážně. „Však mě proto dali 
z domu do Moravsky Ostravy.“

„Často jsme se prali. Ale vy jste býval silnější než já,“ uznával pan Bondy 
sportovně.

„Ja, to jsem byl. Tož vy jste býval takové slabé židáček, pane Bondy. 
A moc jste dostával na prdel. Moc.“

„Dostával, to je pravda,“ rozpomínal se G. H. Bondy pohnutě. „A posaďte 
se, krajane! To jste hodný, že jste si na mne vzpomněl! Kde jste se tu vzal?“

Kapitán van Toch se důstojně usadil do koženého křesla a čepici položil na 
zem. „Já tu beru svy prázdniny, pane Bondy. Tož tak, že. That’s so.“

„Pamatujete se,“ nořil se do vzpomínek pan Bondy, „jak jste za mnou kři-
čel: Žide, žide, čert si pro tě přijde –?“

„Ja,“ děl kapitán a zatroubil dojatě do modrého kapesníku. „Ach ja. To by-
ly krásny časy, chlapče. Tož co je to platny, utíká to. Teď jsme obá stary lidi 
a oba Captains.“


