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Kapitola I 
NĚCO JE NUTNO VYKONAT

Byl velice nemocný běloch. Jel vsedě na zádech divocha s černou 
kůží a kudrnatou hlavou, jehož ušní boltce byly probodnuty a tak 
roztaženy, že jedno ucho bylo roztrženo, kdežto ve druhém byl za-
strčen kus kulatého, vyřezávaného dřeva o průměru tří palců1. Roz-
tržené ucho měl divoch proděravěno ještě jednou, ale tentokráte 
ne tak ctižádostivě, neboť do otvoru se vešla pouze krátká hliněná 
dýmka. Tento člověk-kůň byl špinavý a zamaštěný a nahý, až na 
velice úzký a špinavý kus látky kolem kyčlí. Ale přesto se ho běloch 
držel velmi pevně a zoufale. Chvílemi se jeho hlava slabostí skláněla 
a odpočívala na chundelaté hlavě. A jindy zase zvedal hlavu a díval 
se očima, ve kterých pociťoval závrať, na kokosové palmy, jež se 
chvěly a kývaly ve třpytivém, horkém vzduchu. Byl oděn v tenkou 
košili a kus bavlněného plátna, otočeného kolem pasu, jež mu 
splývalo ke kolenům. Na hlavě měl rozbitý klobouk, jaké jsou známy 
v obchodě jménem Boden-Powell. Dále měl kolem pásu připjatý 
kožený opasek, v němž spočívala automatická pistole velké ráže 
a několik ostře nabitých zásobnic, připravených k rychlému dílu.

Za nimi šel černošský kluk, asi čtrnáctiletý nebo patnáctiletý, 
a nesl láhve s léky, vědro s horkou vodou a různé jiné nemocniční 
potřeby. Všichni vyšli malou proutěnou brankou ze zadního dvo-
ra do žhavého slunce a pohybovali se po klikaté cestě mezi nově 
zasazenými kokosovými palmami, které nevrhaly stín. Ve vzdu-
chu nebyl ani vánek a přehřáté, nehybné ovzduší bylo obtěžkáno 
morem. Směrem od místa, kam se ubírali, zvedal se divoký povyk, 

1  Délková jednotka, asi 2,5 cm. Pozn. red.
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jako nářek prokletých duší a mučených lidí. Dlouhá, nízká kolna 
se objevila vpředu, stavení se zdmi z trávy a kryté došky z téhož 
materiálu a právě odtud zmíněný hluk vycházel. Byly to výkřiky 
a volání, z nichž některé značily zřejmě zármutek a jiné zase stejně 
neklamně nesnesitelnou bolest. Když se běloch přiblížil, slyšel tiché 
a nepřetržité lkaní a vzdechy. Při myšlence, že tam má vstoupit, se 
zachvěl a na okamžik si byl jistý, že musí omdlít. Vždyť nej obávanější 
nemoc Šalamounových ostrovů, úplavice, zasáhla plantáže na Be-
rande a on zde byl zcela sám, aby se s ní utkal. A k tomu byl nemocí 
postižen také.

Když se velice sehnul, sedě dosud na černochových zádech, po-
dařilo se mu projít nízkým vchodem. Poté vzal od chlapce, který ho 
následoval, malou lahvičku a načichal se silného amoniaku, aby si 
k nastávající zkoušce posílil smysly. Potom vykřikl: „Ticho!“ A po-
vyk umlkl. Po celé délce kolny se táhla zvýšená plocha v šíři šesti 
stop2, zbudovaná z hrubých prken, natřená lehce dehtem. Podél 
ní vedla stopu široká cestička. Nataženo na této vyvýšené ploše, 
bok po boku a těsně u sebe, leželo asi dvacet černochů. Na prvý 
pohled bylo patrno, že v řádu člověčenství patří na stupeň velice 
nízký. Byli to lidožrouti. Jejich obličeje byly nesymetrické a zvířecí 
a jejich těla byla ohyzdná, podobná tělům opičím. V nosech měli 
kruhy ze skořepin slávek a želvoviny a z hrotů jejich nosů, které 
byly taktéž provrtány, vyčnívaly rohy z korálků, nastrčených na 
pevný drát. Také jejich uši byly provrtány a zkrouceny, aby se do 
otvoru vešly dřevěné tyčinky a kolíčky a dýmky a nejrozmanitější 
barbarské ozdoby. Jejich obličeje a těla byly tetovány nebo zjizveny 
odpornými kresbami. Ve své nemoci neměli na sobě oděv, ba neměli 
ani obyčejné obvazky kolem kyčli, ačkoliv si ponechali svoje ná-
ramky z lastur, náhrdelníky z korálků a kožené opasky, mezi nimiž 
a nahou kůží měli zastrčeny nože bez pochev. Těla mnohých byla 

2  Délková jednotka, asi 30,5 cm. Pozn. red.
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pokryta strašnými ranami. Mračna much se zvedala a usazovala 
a přeletovala v rojích sem a tam.

Běloch kráčel podél jejich řady a každému dával dávku léku. Ně-
kterým dával chlorodyn.3 Musel se soustředit celou svou vůlí, aby 
si vzpomněl, kteří z nich mohou snést ipocacuanhu4 a kteří z nich 
byli svojí tělesnou konstitucí neschopni tento mocný lék podržet 
v těle. Jednoho muže, který zde ležel mrtev, nařídil běloch odnést. 
Mluvil ostrým a rozhodným způsobem muže, který není zvyklý 
provádět nějaké nesmysly, a zdraví muži, kteří ho poslouchali, se 
přitom zlomyslně mračili. Jeden z nich uchopil mrtvolu za nohy 
a zamumlal přitom něco v hlubině svých prsou. Běloch ihned od-
pověděl výbuchem slov a činů. Stálo ho to bolestnou námahu, avšak 
jeho ruka se napřáhla a udeřila hřbetem černocha přes ústa.

„Co je to, Angaro?“ vykřikl. „Nač zde mluvíte? Nebudete-li mlčet, 
vyrazím z vás vnitřnosti!“

S automatickou rychlostí divokého zvířete se černoch skrčil, aby 
se na něj vrhl. V jeho očích se objevil hněv divé šelmy. Avšak viděl, 
že bělochova ruka klesla k pistoli za pasem. Proto nedošlo nikdy 
k onomu skoku. Napjaté tělo uvolnilo svaly a černoch se sklonil 
k mrtvole, aby ji pomáhal odnést. Tentokráte nemumlal.

„Svině!“ procedil běloch zaťatými zuby na veškeré plemeno 
Šalamounových ostrovanů.

Byl velmi nemocen, tento běloch, právě tak nemocen jako černí 
lidé ležící bezmocně kolem něho, jimž pomáhal. Nevěděl nikdy, 
kdykoliv vstoupil do těchto jatek plných vředů a jitřivých ran, zda 
bude moci dokonat svoji obchůzku. Ale zato věděl s velikou pravdě-
podobností, že kdyby snad někdy uprostřed těchto černochů omdlel, 
vrhli by se ti, již toho byli schopni, na jeho hrdlo jako draví vlci.

3  Zvláštní lék proti choleře zavedený v Indii doktorem Brownem.
4  Hlavěnka dávivá. Pozn. překl. Rostlinná droga, jedna z hlavních složek halu-
cinogenního nápoje ajahuaska. Pozn. red.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ajahuaska
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O něco dále, v téže řadě, jeden muž umíral. Běloch dal rozkazy, 
aby byl ihned odstraněn, jakmile naposledy vydechne. Nějaká černá 
hlava se vsunula do vchodu kolny a řekla:

„Čtyři lidé velmi mnoho nemocní.“5

Nové případy nemoci, které však dosud mohly stát na nohou, 
se seskupily kolem mluvčího. Běloch vybral nejslabšího a umístil 
ho tam, kde bylo prázdno po mrtvole právě odnesené. Potom také 
naznačil následujícímu nejslabšímu, aby čekal, až bude místo po 
muži, jenž umíral. Nařídil pak jednomu ze zdravých mužů, aby při-
vedl tlupu černochů, pracujících na poli, a vystavěl s nimi přístavek 
k nemocnici, a poté pokračoval ve své cestě, podával přitom léky 
a vykřikoval angličtinou bêche-de-mer šprýmy, aby trpitele obve-
selil. Chvílemi se rozlehlo od vzdálenějšího konce strašné naříkání. 
Když přišel až tam, shledal, že tento povyk vychází od nějakého 
chlapce, který však nemocen nebyl. Běloch počal okamžitě zuřit.

„Proč tu tak neustále křičet?“ tázal se.
„On muž je můj bratr,“ zněla odpověď. „On muž umřít velmi brzy.“
„Když tolik křičet, on muž, tvůj bratr, umřít velmi brzy,“ pokra-

čoval běloch hrozivým hlasem. „Velmi se zlobit na tebe. Pročpak tak 
křičet, jak? Tím, hlupáku, učinit, že on muž, tvůj bratr, zemřít velmi 
brzy. Ty přestat křičet, víš? Jestliže nepřestat křičet, přetrhnu ti to 
velmi brzy.“

Potom zahrozil plačícímu pěstí a černoch se skrčil, zíraje přitom 
naněj nevrlýma očima.

„Teď se již ani neozvi,“ pokračoval běloch trochu mírněji. „Ani 
nehlesni. Budeš z onen muž odhánět mouchy. Příliš mnoho much 
tady. Přinést vodu a umýt on mu, tvůj bratr; pěkně ho umýt, po-
něvadž to být tvůj bratr. Vyskoč!“ vykřikl nakonec divoce a jeho 

5  Přímé hovory černochů, jakož i bělochů s domorodci jsou vedeny zvláštním 
zkomoleným anglickým jazykem, tzv. bêche-de-mer. Pokud je to možné, snažím 
se vystihnout tuto hantýrku češtinou. Pozn. překl.
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vůle pronikla nízkým rozumem černochovým hybnou silou, takže 
vyskočil ke své úloze, aby zaháněl odporné roje much.

A běloch pak zase vyjel do pařícího se horka. Chytil se velmi pevně 
za černochův týl a zhluboka si oddechl. Ale zdálo se, že mrtvým vzdu-
chem jeho plíce uvadají, a proto sklonil hlavu, a pokud nedospěl do 
domu, dřímal. Každé napětí vůle mu bylo mukou, a přece jen byl ne-
ustále nucen svoji vůli napínat. Podal černochovi, na kterém jel, doušek 
silné pálenky. Pak mu přinesl Viaburi, hoch, jenž v domě posluhoval, 
sublimát a vodu a běloch se tímto antiseptickým prostředkem doko-
nale celý umyl. Vzal pak dávku chlorodynu, ohmatal si vlastní tepnu, 
dal si do úst teploměr jako doutník a položil se s potlačeným povzde-
chem na pohovku. Bylo prostřed odpoledne a toho dne dokončil právě 
svoji třetí obchůzku. Poté zavolal chlapce sluhu.

„Vezmi tu velikou věc a podívej se po Jessii,“ nařídil mu.
Chlapec přinesl na verandu dlouhý dalekohled a prohlížel moře.
„Jeden dvoustěžník daleko vidět,“ oznamoval. „Možná, že 

dvoustěžník je Jessie.“
Běloch si trochu oddychl potěšením.
„Jestliže vidět Jessii, bude ti náležet pět kusů tabáku,“ pravil.
Pak nastalo na chvíli ticho, ve kterém čekal s napjatou netrpě-

livostí.
„Možná, že Jessie, možná, že jiný dvojstěžník,“ ozval se hoch 

koktavě a připustil omyl.
Běloch dolezl na okraj pohovky a sklouzl na podlahu na kolena. 

Opíral se o židli a postavil se na nohy. Držel se stále židle a opíral 
se o ni skoro celou vahou svého těla, přitom ji dostrkal ke dveřím 
a potom ven na verandu. Pot, vzniklý touto námahou, proudil mu 
po obličeji a jevil se skrze košili na jeho ramenou. Pak se mu po-
dařilo usednout na židli, v níž ztěžka oddychoval v polomdlobách. 
V několika minutách se vzchopil. Chlapec držel konec dalekohledu 
opřený o jednu z příček na verandě, zatímco běloch se jím díval 
na moře. Konečně zachytil bílé plachty dvojstěžníku a prohlížel je.
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„Není to Jessie,“ řekl velmi klidně. „Je to Malakula.“
Pak změnil svoje sedadlo a uvelebil se do velikého palubního 

křesla s opěradlem. Na tři sta stop od domu vrhalo se moře v malém 
příboji na břeh. Nalevo viděl bílou čáru příbojových vln, označující 
pořadí skal řeky Balesuna, a za ním spatřoval rozervané obrysy 
ostrova Save. Přímo před ním za průplavem, dvanáct mil širokým, 
ležel ostrov Florida a dále napravo, ale nejasně v dálce, mohl roze-
znávat části ostrova Malaity – ostrova divochů, semeniště vražd 
a lupičství a lidožroutství, místa, z něhož se rekrutovalo jeho dvě 
stě mužů pracujících na plantážích. Mezi ním a pobřežím byl plot, 
udělaný ze třtiny, ohraničující nádvoří plantážního domu. Brána 
byla dokořán a on poslal hocha sluhu, aby ji zavřel. Před plotem 
rostlo několik vysokých kokosových palem. Po obou stranách cesty 
vedoucí k brance stály dvě vysoké vlajkové tyče. Byly vztyčeny na 
umělých návrších z hlíny, vysokých deset stop. Úpatí každé této 
tyče bylo obklopeno krátkými koly, bíle natřenými a sepnutými 
těžkými řetězy. Tyče se podobaly lodním stožárům a byly opatřeny 
brámovými tyčkami, připevněnými tam po námořnickém způsobu 
a opatřenými stěžňovými záponami, příčnými provazci, vratiráhny 
a zdvihacími lany pro vlajku. Z vratiráhna jedné tyče visely schlíple 
dvě vlajky, jedna z nich s modrými a bílými čtverci a druhá úzká 
a dlouhá vlajka lodní v bílé barvě s červeným kotoučem uprostřed. 
Byl to mezinárodní signál nebezpečí.

Na vzdáleném rohu plotu u nádvoří seděl jestřáb. Muž ho po-
zoroval a věděl, že je pták chorý. Byl by rád věděl – ale jaksi ne-
jasně – jestli je ptákovi tak bídně jako jemu, a trochu se bavil vtírající 
se myšlenkou, že má ve svém utrpení soudruha. Poté se vzchopil 
a nařídil, aby se zazvonilo velikým zvonem na znamení, že lidé 
pracující na plantážích mají v práci ustat a odejít do svých baráků. 
Pak vylezl na svého muže-koně a provedl poslední denní obchůzku.

V nemocnici byly dva nové případy. Těm podal ricinový olej. 
A pak si blahopřál. Byl to den vcelku snadný. Zemřeli jenom tři. 
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Potom prohlížel sušárnu kopry6, jež byla v plném chodu, a prošel 
baráky, aby se přesvědčil, není-li tam nějaký ukrytý nemocný, který 
by se protivil jeho nařízení o izolování. Když se vrátil do domu, přijal 
zprávy dohližitelů na dělníky a zároveň dal nařízení pro následující 
den práce. Také přijal dohližitele nad posádkou člunů, který přišel, 
aby ho ujistil, jak bylo zvykem před večerem, že velrybářské člu-
ny jsou vytaženy na břeh a uzavřeny na zámky. Byla to opatrnost 
nanejvýš nutná, neboť černoši byli plni hrozného strachu, a když by 
se velrybářské čluny nechaly večer na pobřeží, znamenalo by to do 
rána ztrátu dvaceti černých dělníků. A poněvadž měli černoši cenu 
třiceti dolarů, nebo snad méně, podle toho, jak dlouho byli v práci, 
plantáže na Berande by špatně snášely takové ztráty. K tomu pak 
velrybářské čluny na Šalamounových ostrovech nebyly právě laciné 
a také úmrtí zmenšovala denně pracovní kapitál. Týden předtím 
uprchlo sedm černochů do pralesa a čtyři se vrátili, poněvadž byli 
stiženi zimnicí a nemohli se hnout. Vrátili se se zprávou, že dva 
další byli pohostinnými křováky zabiti a kchej-kchejováni.7 Sedmý 
muž byl dosud pryč a pravilo se o něm, že se potuluje podél pobřeží 
a že hledí ukradnout nějakou kánoi, aby se v ní dostal na vlastní 
ostrov – do vlasti.

Viaburi přinesl dvě rozžaté lucerny a podával je bělochovi, aby je 
prohlédl. Muž se na ně podíval, a když viděl, že hoří jasnými, čistými 
a širokými plameny, pokynul hlavou. Jedna lucerna byla pověšena 
vysoko na vlajkovou tyč a druhá byla postavena na širokou verandu. 
Byla to světla vedoucí k přístavišti na Berande a každého večera, po 
celý rok, byla takto prohlížena a zavěšována.

Pak se běloch svalil na pohovku a oddechl si úlevou. Denní práce 
byla odbyta. Na lůžku vedle něho ležela kulovnice. Jeho revolver 
byl v dosahu ruky. Tak přešla hodina, ve které se běloch nepohnul. 

6  Sušená jádra kokosových ořechů.
7  Snědeni. Pozn. překl.
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Ležel ve stavu, kterým bychom mohli označit jako poloviční dřímo-
tu a poloviční mdlobu. Náhle se však probudil a pozoroval. Příčinou 
toho bylo prasknutí, které se ozvalo vzadu na verandě. Pokoj měl 
podobu L a kout, ve kterém stálo jeho lůžko, byl temný, avšak lampa 
v přední části pokoje nad kulečníkem a právě za rohem, visící tak, 
aby nesvítila na bělocha, hořela jasně. Podobně byly osvětleny také 
verandy. Čekal bez pohnutí. Praskání se opakovalo a běloch věděl, 
že několik mužů venku číhá v úkrytu.

„Co se děje?“ zavolal hlasitě.
Dům, stojící několik stop nad povrchem země se na svých zákla-

dech z kůlů zachvěl útěkem vzdalujících se nohou.
„Stávají se smělými,“ zamumlal. „Něco je nutno udělat.“
Měsíc v úplňku vycházel nad Malaitou a svítil na verandu. 

V ovzduší, kterým nezavanul ani větřík, se nic nehýbalo. Z nemocni-
ce sem dosud doléhalo lkaní nemocných. V barácích, pokrytých 
došky z trávy, spalo skoro dvě stě lidožroutů s kudrnatými hlava-
mi. Odpočívali po své denní námaze, ačkoliv někteří z nich zvedali 
hlavy, aby naslouchali proklínání jednoho z nich, jenž žaloval, že 
běloch nikdy nespí. Na čtyřech verandách domu hořely lampy. 
Uvnitř domu mezi kulovnicí a revolverem vzdychal běloch a házel 
sebou chvílemi v neklidném spánku.
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Kapitola II 
NĚCO JE VYKONÁNO

Ráno se David Sheldon přesvědčil, že je mu hůře. O tom, že byl 
znatelně slabší, nebylo pochyb, a také pozoroval jiné známky, které 
mohl nazvat nepříznivými. Začal se svými obchůzkami a očekával 
přitom nesnáze. Chtěl nesnáze mít. Napjatá situace, která vládla, 
byla dosti vážná, i kdyby byl při plném zdraví, ale jak se věci měly, 
když se sám stával bezmocným, bylo nutno něco vykonat. Černoši 
byli den ze dne mrzutější a vzdornější a objevení se těchto mužů 
předešlé noci na verandě – byl to snad největší přestupek na Be-
rande – bylo zlověstné. Jestliže je nedostane sám, dostanou ho dříve 
nebo později oni. To se stane, pokud se mu znovu nepodaří vypálit 
do jejich temné duše ohnivou nadvládu bělocha.

Vrátil se do domu zklamán. Nenadcházela příležitost, aby mohl 
ukázat nějaký příklad neposlušnosti nebo drzosti. Nic takového ne-
bylo, ačkoliv se to ode dne, kdy zasáhla Berande nemoc, objevovalo 
skoro každého dne. Skutečnost, že se nikdo nedopustil přestupku, 
byla již sama o sobě podezřelá. Stávali se lstivými. Litoval, že pře-
dešlé noci nečekal, až by lupiči vnikli dovnitř. Pak by mohl jednoho 
nebo dva z nich zastřelit a ostatním dát novou lekci rudým písmem, 
aby se ji naučili nazpaměť. Byl jediným člověkem proti dvěma stům. 
A byl v ohromném strachu před svou nemocí, aby ho nepřemohla 
a aby jim ho nevydala na milost. Měl vidění, jak se černoši zmocňují 
plantáží, jak vylupují skladiště, jak zapalují budovy a jak utíkají na 
Malaitu. Také míval příšerné vidění své vlastní hlavy usušené na 
slunci a „léčené“ kouřem8, jak zdobí člunový dům lidožroutské 
vesnice. Buďto přijede Jessie, anebo musí on sám něco podniknout.

8  Divoši na soustroví jižních moří, zejména takzvaní lovci lebek, uřezávají 
svým nepřátelům hlavy. Jejich těla snědí a hlavy mumifikují kouřem. Pozn. překl.
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Sotva zazněl zvon vysílající dělníky na pole, dostal Sheldon ná-
vštěvu. Dal si svoje lůžko vynést na verandu a ležel na něm, když 
připlula kánoe, poháněná vesly, a přistála u pobřeží. Čtyřicet mužů 
ozbrojených oštěpy, luky a šípy a válečnými kyji se shromáždilo 
před branou nádvoří, ale jen jediný vstoupil. Znali zákon na Be-
rande, stejně jako každý domorodec v okruhu tisíců mil, kde jsou 
roztroušeny Šalamounovy, ostrovy zná zákony bělocha a jeho 
domu. V onom jediném muži, který vstoupil na cestu vedoucí do 
domu, poznal Sheldon Seeleea, náčelníka vesnice Balesuna. Divoch 
nevystoupil po schodech, nýbrž zůstal dole a rozmlouval s bílým 
pánem nahoře.

Seelee byl inteligentnější než každý průměrný muž jeho kmene, 
ale jeho inteligence pouze s větším důrazem odhalovala nízký stu-
peň inteligence jeho soukmenovců. Jeho oči, velmi blízko u sebe 
a malého tvaru, prozrazovaly krutost a lstivost. Veškerý jeho oděv 
se skládal ze šňůry kolem kyčlí a z pásu na patrony. Vyřezávaná 
ozdoba ze želvoviny, visící z jeho nosu až k bradě, jež mu překážela 
v řeči, byla čistě ornamentální, právě tak jako otvory v jeho uších 
byly zase spíše užitečné, aby v nich mohl nosit dýmku a tabák. Jeho 
polámané a tesákům podobné zuby byly černě nabarveny šťávou 
z betelových ořechů a divoch ji stále vyplivoval na zem.

Když mluvil nebo naslouchal, činil přitom grimasy jako opice. 
Když přisvědčoval, zavíral oční víčka a vysunoval bradu. Mluvil 
s dětskou hrubostí, která se podivně lišila od poníženého postavení, 
jež zaujímal pod verandou. Byl se svými mnohými soudruhy pánem 
a velitelem vesnice Balesuna. Ale běloch, jenž soudruhy neměl, byl 
pánem a velitelem na Berande. Ano, a příležitostně se zcela sám uči-
nil také pánem a velitelem vesnice Balesuna. Seelee na tuto epizodu 
vzpomínal nerad. Stalo se to tehdy, když se poznával povahu bě-
lochů a když se je učil mít v ošklivosti. Jednou se provinil tím, že 
poskytl třem uprchlíkům z Berande útulek. Dali mu vše, co měli, 
oplátkou za útulek a za slíbenou pomoc, aby pak mohl uniknout 



– 16 –

na Malaitu. Tato okolnost dala divochovi jakýsi záblesk znamenité 
budoucnosti, ve které by jeho vesnice sloužila jako skladiště na 
podzemní dráze mezi Berande a Malaitou. Naneštěstí však neznal 
zvyky bělochů. A tento běloch, kterého měl před sebou, ho o tom 
poučil, když přišel do jeho domu, vystavěného z trávy, za časného 
jitra. V prvním okamžiku cítil jakési potěšení.

Uprostřed své vesnice byl přece tak dokonale bezpečný. Avšak 
v následujícím okamžiku, dříve než mohl vykřiknout, dopadl na 
jeho ústa pár pout, která měl běloch na kotnících, a tento úder 
mu zarazil výkřik na poplach v hrdle. Také ho chytila druhá pěst 
bělochova pod uchem a uvedla ho do stavu, v němž pak již neměl 
další zájem o to, co se děje. Když přišel k sobě, shledal, že leží v bě-
lochově velrybářském člunu na cestě do Berande. Na Berande s ním 
zacházeli jako s člověkem bezvýznamným a dali mu pouta na ruce 
i nohy, ještě kromě řetězů. Když jeho kmen vrátil ony tři uprchlíky, 
byla mu zase dána svoboda. A nakonec ho odsoudil hrozný běloch, 
jeho i vesnici Balesuna, k pokutě deseti tisíců kokosových ořechů. 
Potom již ovšem neukrýval žádné uprchlíky z Malaity. Místo toho 
se pustil do jejich chytání. Bylo to bezpečnější. A kromě toho mu za 
hlavu zaplatili bedničkou tabáku. Ale kdyby se mu někdy naskytla 
příležitost s tímto bělochem, kdyby ho mohl přistihnout nemocné-
ho nebo kdyby stál za ním, když klopýtl a padal na některé cestě 
v pralese – nu, tu by to byla hlava, za kterou by dostal na Malaitě 
pěknou cenu.

Sheldon byl potěšen tím, co mu Seelee řekl. Sedmý muž ze 
společnosti posledních uprchlíků byl chycen, ba byl již u branky. Byl 
přiveden s těžkomyslným výrazem ve tváři, ale vzdorný, s pažemi 
svázanými pletivem z kokosových ořechů a s uschlou krví dosud 
lpící na jeho těle po zápasu s těmi, kteří ho chytili.

„Vím, že jste dobrý muž, Seelee,“ pravil Sheldon, když náčelník 
spolkl asi čtvrt číšky sprosté kořalky. „On, hoch můj, jste chytil vel-
mi brzy. Tento hoch velmi silný, velmi. Dám vám jednu bedničku 
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tabáku – na mou čest, bedničku tabáku. A pak, když být ke mně 
dobrý člověk, dám vám tři sáhy9 kalika a jeden nůž, velmi veliký nůž.“

Tabák a zboží na výměnu přinesli ze skladiště dva sluhové a byly 
odevzdány náčelníkovi vesnice Balesuna, jenž přijal dodatečnou 
odměnu se zavrčením, které ho nezavazovalo k nijakým určitým 
povinnostem, a pak odešel stezkou ke svým kánoím. Za Sheldonova 
dohledu spoutali sluhové zajatce na rukou i na nohou a přivázali 
ho k jednomu kůlu, jenž podpíral dům. O jedenácté hodině, když 
přicházeli dělníci z pole, poručil Sheldon, aby se shromáždili na 
dvoře před verandou. Byli tam všichni práceschopní lidé i s těmi, 
kteří pomáhali v nemocnici. Ba i ženy a několik dětí z plantáží byly 
seřazeny s ostatními, ve dvou řadách – byla to horda nahých divo-
chů, o něco méně než dvě stě hlav. Kromě svých ozdob z korálků 
a kostí a lastur byly jejich provrtané uši a chřípí obtíženy bezpečný-
mi špendlíky, hřebíky, kovovými sponami, rezavými železnými ru-
kověťmi různého kuchyňského náčiní a patentními klíči k otvírání 
cínových krabic s konzervovaným hovězím masem. Někteří měli 
připevněny svoje drobně kudrnaté kučery sklapnutými perořízky. 
Na prsou jednoho byl připevněn porcelánový knoflík od dveří a na 
prsou druhého bylo zase mosazné kolečko z budíčku.

Obrácen k nim tváří a drže se zábradlí verandy, aby neupadl, stál 
nemocný běloch. Každý z nich by ho mohl srazit k zemi pouhou ranou 
malíčku. Přesto že měl střelné zbraně, mohla tlupa dělníků na něj 
zaútočit a mohla mu takovou ránu zasadit, pak by jeho hlava a celá 
plantáž byly jejich. Nenávist a sklon k vraždě a touhu po pomstě – 
toho všeho měli nadbytek. Avšak jednu věc postrádali. A to byla věc, 
kterou měl on, totiž plamen panování, jenž se nedal utlumit, jenž ho-
řel v tomto nemocí zmořeném těle prudce jako kdykoliv jindy a jenž 
byl vždycky hotov vzplanout a spálit a sežehnout je svým hněvem.

„Narado! Billy!“ zavolal Sheldon ostře.

9  Jeden sáh se rovná 1,829 metru. Pozn. překl.
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Dva muži se neradi protlačili vpřed a čekali.
Sheldon podal klíče od pout jednomu sluhovi a ten pak šel pod 

dům a zajatce odpoutal.
„Vy Narado a vy Billy vzít tohoto hocha ke stromu a připevnit ho 

s rukama do výše,“ zněl Sheldonův rozkaz.
Zatímco bylo nařízení prováděno, zcela pomalu, uprostřed 

mumlání a nepokoje diváků, přinesl jeden chlapec těžký bič s nemé-
ně těžkou rukovětí. A Sheldon počal hovořit:

„Tento muž Arunga mne velmi mnoho zlobil. Tohoto muže 
Arunga jsem neukradl. Nejsem podvodník. Řeknu: Dobrá, vy jít se 
mnou na Berande a pracovat tři roky. On řekne: Dobrá, já jít s vámi 
a pracovat tři roky. On přijít. On obdržet velmi mnoho dobré potravy 
a velmi mnoho peněz. Proč utíká odtud? Velice se na něj hněvám. 
Vypráskám z něho příčinu, proč utíkat. Já zaplatit Seeleeovi, veliké-
mu náčelníkovi z Balesuna, bedničku tabáku, protože chytit tohoto 
Arunga. Dobrá. Arunga tuto bedničku tabáku zaplatit. Zaplatit šest 
liber tabáku. To je právě tolik jako jeden další rok práce, který bude 
Arunga pracovat na Berande. Dobrá. A teď obdržet třikrát deset 
ran bičem. Vy Billy, vzít bič a dát tomuto Arungovi třikrát deset ran. 
Všichni hoši dívat se a všechny Mary10 dívat se. Kdyby odtud utíkat, 
budou myslet na to velmi mnoho, a utíkat nebudou. Billy je velice 
silný muž, a proto mu dát třikrát deset ran.“

Sluha podával Billymu bič, ale ten jej nepřijal. Sheldon čekal 
klidně. Oči všech lidožroutů byly na něj upřeny s pochybností, 
strachem a napětím. Byl to okamžik zkoušky, zda osamělý běloch 
zůstane naživu, nebo zda bude ztracen.

„Třikrát deset ran, Billy,“ pravil Sheldon povzbudivě, ačkoliv 
v jeho hlase bylo slyšet jistou kovovou chraptivost.

Billy se zamračil, pohleděl nahoru a pohleděl dolů, ale nehnul se.
„Billy!“

10  Mary je v bêche-de-mer výraz pro ženu.
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Sheldonův hlas vybuchl jako rána z pistole. Celé tělo divochovo 
sebou trhlo. Groteskní tváře diváků se pokryly úšklebkem a také se 
ozval zvuk chechtání.

„Možná že chcete, aby bylo tomuto muži Arungovi hodně nabi-
to – vezměte k tomu toho muže do Tulagi,“ pravil Billy. „Vládní agent 
velmi mnoho tlouci. Takový je zákon. Já znát dobře zákon.“

Byl to opravdu zákon a Sheldon jej znal. Ale chtěl žít dnes a chtěl 
žít zítra a nechtěl zemřít s tím, že by čekal, až bude zákon následu-
jící týden anebo týdny další prováděn.

„Příliš mnoho u toho mluvit!“ vykřikl hněvivě. „K čemu? K čemu?“
„Já znát zákon,“ opakoval divoch zatvrzele.
„Astoo!“
Jiný muž předstoupil skoro vesele a podíval se drze nahoru. 

Sheldon si vybíral k této práci nejhorší povahy.
„Vy muži, Astoo, a vy muži, Narado, přivázat muže Billyho vedle 

druhého muže stejným způsobem.“
„Pevně přivázat,“ řekl jim pak výstražně.
„Vy muži, Astoo, vzít tento bič. Být velmi silný muž a dát mu 

třikrát po deseti ranách. Rozumíte?“
„Ne,“ zavrčel Astoa.
Sheldon zvedl ručnici, jež byla opřena o zábradlí, a připravil ji 

k výstřelu.
„Já vás znám, Astoo,“ řekl klidně. „Vy pracovat šest let v Queens-

landu.“
„Já být misionářem,“ přerušil ho černoch s rozhodnou drzostí.
„V Queenslandu být jeden rok ve vězení. Váš bílý pán byl zatra-

cený blázen, že vás neoběsit. Vy být velmi špatný chlap. V Queens-
landu jste byl ve vězení dvakrát šest měsíců. Dvakrát jste kradl. 
Dobře, vy jste misionář. Umíte nějakou modlitbu?“

„Ano, umím modlitbu,“ zněla odpověď.
„Dobrá, tedy se teď modlit krátkou chvíli, a sice hned. Řekněte 

svoji modlitbu velmi rychle a pak já vás zabít.“
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Sheldon mířil na něj ručnicí a čekal. Černoch se rozhlížel po 
svých soudruzích, avšak nikdo se nehnul, aby mu pomohl. Čekali 
s napětím na nastávající divadlo, zírali přitom jako okouzleni na 
bělocha, který měl v rukou smrt a který stál na veliké verandě zce-
la sám. Sheldon vyhrál a věděl to. Astoa přešlapoval nerozhodně 
z jedné nohy na druhou. Díval se na bělocha a viděl, jak se jeho oko 
blýská v jedné rovině s muškou.

„Astoo,“ pravil Sheldon, když tím využil psychologické převahy, 
„já počítat do tří. Potom vás zastřelím – sbohem – je s vámi konec.“

A Sheldon věděl, že až napočítá tři, zabije divocha na místě. 
A černoch to věděl také. A proto to Sheldon nemusel učinit, neboť 
když napočítal jedna, napřáhl Astoa ruku a chopil se biče. A při 
ránách přiložil Astoa dobře ruku, rozzlobený na svoje soudruhy, že 
ho nepodporovali, při každé ráně ulevoval svému hněvu. Z verandy 
ho Sheldon nabádal při každé ráně k použití síly, až oba dva zbití 
černoši ječeli a křičeli a až se jim krev řinula po zádech. Poučení 
bylo opravdu dobře napsáno rudou barvou.

Když poslední ze zástupu, včetně obou ječících provinilců, vyšel 
z branky nádvoří, klesl Sheldon zpola v mdlobě na lůžko.

„Jsem nemocný muž,“ zavzdychal. „Nemocný.“
„Ale dnešní noc mohu spokojeně spát,“ dodával o půl hodiny 

později.
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Kapitola III 
JESSIE

Dva dny přešly a Sheldon cítil, že již nemůže víc zeslábnout, aby 
přitom zůstal naživu, tím méně, aby mohl vykonávat svoje čtyři 
denní obchůzky po nemocnici. Denně bývaly průměrně čtyři úmr-
tí a nových případů přibývalo více, než kolik lidí se uzdravovalo. 
Černoši byli zachváceni strachem. Každý z nich když onemocněl, 
zdál se, jako by všemožně namáhal, aby zemřel. Jakmile leželi, ne-
dostávalo se jim statečnosti k zápasu. Věřili, že musí zemřít, a co 
nejvíce se přičiňovali, aby tuto víru potvrzovali a hájili. I ti, kteří 
byli zdrávi, měli jistotu, že běží pouze o několik dnů, než je nemoc 
zachvátí a odnese také. A přece, při této víře s naprostým přesvěd-
čením, nedostávalo se jim jaksi nervů, aby podnikli útok na křehké-
ho bělocha, jenž byl spíše stínem než živoucí bytostí, aby se zmocnili 
tohoto muže s bílou kůží a aby unikli na velrybářských člunech 
kostnici. Dávali přednost zdlouhavé smrti před smrtí bezprostřední, 
která jim jistě hrozila, kdyby se postavili proti svému pánovi. Věděli 
dobře, že běloch nikdy nespí. A také byli stejně přesvědčeni, že mu 
nemohou smrt přičarovat – poněvadž se o to pokoušeli. Ba ani ta 
nemoc, která je zachvacovala, ho nedovedla zabít.

Po výprasku, který se udál na nábřeží, se zlepšila poslušnost. 
Divoši se zase choulili pod bělochovou železnou rukou. Svoje mrzu-
té nebo zlostné pohledy si dovolili jenom s odvrácenými tvářemi 
nebo když byl k nim běloch otočen zády. Svoje mumlané hubování 
si ponechali do svých baráků na noc, kdy je nemohl slyšet. A také 
již nebyli ani uprchlíci, ani noční lupiči na verandě.

Z rána třetího dne po výprasku byly spatřeny bílé plachty Jessie. 
Poněvadž byla vzdálena osm mil, nemohla spustit kotvy na čtvrt 
míle od břehu dříve než o druhé hodině odpoledne, zvláště při větru 
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tak lehkém, jako když máváte vějířem. Pohled na loď dodával Shel-
donovi nové odvahy a nudné hodiny čekání ho již nezlomily. Vydal 
svoje rozkazy dohližitelům na dělníky a vykonával svoje pravidelné 
pochůzky do nemocnice. Teď již na ničem nezáleželo. Jeho nesnáze 
končily. Mohl ulehnout a mohl o sebe pečovat, aby se uzdravil. Jes-
sie připlula. Jeho podílník byl na palubě, posílen a rozveselen po 
šestitýdenním rekrutování na Malaitě. Mohl se teď ujmout dozoru 
a na Berande mohlo být zase všechno v pořádku.

Sheldon ležel v palubním křesle a pozoroval, jak se člun Jessie 
přibližuje ku břehu. Divil se, proč veslují jenom třemi vesly, a divil 
se ještě více, když člun přistál a když to trvalo tak dlouho, než vy-
stoupili ze člunu lidé. Potom pochopil. Tři černoši, kteří veslovali, 
vystoupili na břeh s nosítky na ramenou. Běloch, ve kterém Sheldon 
poznal kapitána Jessie, kráčel napřed a otevřel bránu a pak ustoupil 
a šel vzadu. Sheldon věděl, že na nosítkách leží Hughie Drummond, 
a před očima se mu zamžilo. Pocítil neodbytnou touhu zemřít. Toto 
zklamání bylo příliš veliké. Ve svém stavu, kdy byl zachvácen hroz-
nou slabostí, cítil, že není schopen pokračovat takto dále v úloze 
držet plantáže na Berande pevně ve své pěsti. Ale pak zase v něm 
zaplanula vůle a on pokynul černochům, aby nosítka položili vedle 
něho na podlahu. Hughie Drummond, kterého naposledy viděl 
v plném zdraví, byl teď vyhublou kostrou. Jeho zavřené oči byly 
hluboko vpadlé. Scvrklé rty mu odpadly od zubů a lícní kosti zdály 
se pronikat kůží. Sheldon poslal sluhu pro teploměr a podíval se 
tázavě na kapitána.

„Zimnice ze zkažené vody,“ řekl kapitán. „Leží takhle v bezvě-
domí již celých šest dnů. A dostali jsme také na palubu úplavici. Jak 
je u vás?“

„Pochovávám zde čtyři denně,“ odpověděl Sheldon a naklonil se 
z lodního křesla, aby vložil teploměr svému podílníkovi pod jazyk.

Kapitán Oleson pronesl rouhavou kletbu a poslal jednoho sluhu, 
aby mu přinesl whisky a sodovku. Sheldon se podíval na teploměr.
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„Sto sedm stupňů11,“ pravil. „Ubohý Hughie.“
Kapitán Oleson mu nabídl trochu whisky.
„Na to jsem nemohl pomyslit – proděravění střev, víte?“ pravil 

Sheldon.
Pak poslal jednoho dohližitele nad černochy a nařídil, aby byl 

vykopán hrob, a dále nařídil, aby byla z několika beden sbita ra-
kev. Černoši rakve nedostávali. Byli pochováváni tak, jak zemřeli, 
a odváženi na kusu pocínovaného železa ve své nahotě z nemocnice 
k díře v zemi. Když dal Sheldon tyto rozkazy, zvrátil se nazad ve 
svém křesle se zavřenýma očima.

„Bylo to jako v pekle, pane,“ začínal kapitán Oleson, ale pak se 
odmlčel a nalil si trochu více whisky. „Bylo to jako v pekle, pane 
Sheldone. Ujišťuji vás. Protivné větry a bezvětří. Po deset dnů jsme 
byli hnáni kolem a kolem. A deset tisíc žraloků nás sledovalo, aby 
polapili sousta, která jsme jim házeli. Chňapali po veslech, když 
jsme se dali na cestu ku břehu. Přísahám, že jsem si přál, aby přišel 
nějaký severozápadní vítr a zahnal všechny Šalamounovy ostrovy 
přímo do pekla.“

„Dostali jsme to z vody – byla to voda z potoka Owga. Naplnili 
jsme jí svoje sudy. Jakpak jsme to mohli vědět? Předtím jsem ji dal 
také do tří sudů a vše bylo v pořádku. Měli jsme šedesát rekrutů – 
plnou loď – a moji posádku patnáct mužů. Pochovávali jsme je ve 
dne v noci. Ti chlapi nechtěli žít – proklel bych je! Umírali schválně. 
Jenom tři z mé posádky zůstali na nohou. Pět jich leží a sedm je jich 
mrtvých. Ach, proklatě! K čemu o tom mluvit?“

„A kolik vám zbylo rekrutů?“ tázal se Sheldon.
„Ztratili jsme jich polovinu. Třicet jich zbylo. Dvacet jich leží 

a deset se jich potácí.“
Sheldon si vzdychl.

11  Rozuměj Fahrenheitových, jež se rovnají 41,67 °C. Pozn. překl.
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„To znamená další přírůstky do nemocnice. Bude nutno dopravit 
je nějak na břeh. Viabury! Hej, Viabury, zazvonit velikým zvoncem, 
aby přišlo hodně silných mužů!“

Dělníci, zavolaní v tuto nezvyklou hodinu z polí, byli rozděleni na 
dvě skupiny. Někteří byli posláni do lesa, aby nasekali dříví a trámce 
ke stavbě domu, jiní, aby nařezali třtinu na došky, a čtyřicet jich 
zvedlo velrybářský člun nad hlavy a neslo jej dolů k moři. Sheldon 
skřípal zuby a sebral svoji omdlévající duši a poznovu uchopil vládu 
nad plantáží na Berande do svých rukou.

„Podíval jste se na tlakoměr?“ tázal se kapitán Oleson a zastavil 
se cestou u schůdků, aby dohlédl na vyloďování nemocných.

„Nikoliv,“ odpověděl Sheldon. „Je dole?“
„Padá.“
„Pak bude lépe, když budete spát dnes večer na palubě,“ soudil 

Sheldon. „O pohřeb se nestarejte. Já se již o ubohého Hughieho 
postarám.“

„Když jsem spouštěl kotvu, zaklepal právě jeden černoch bač-
korami.“

Kapitán pronesl tuto poznámku jako prostou skutečnost, 
ale zřejmě čekal na nějaký návrh. Druhý muž cítil náhle, jak jím 
proběhla vlna znepokojení.

„Hoďte ho přes palubu,“ vykřikl. „Proboha, člověče! Nemyslíte, 
že zde mám již dost hrobů?“

„Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řeknete – to bylo vše,“ odpo-
věděl kapitán, aniž by se urazil.

Sheldon svého dětinství litoval.
„Ach, kapitáne Olesone,“ zvolal. „Jestliže to bude možné, přijďte 

zítra na břeh a půjčte mi jednoho muže. Nemůžete-li, pošlete mi 
kormidelníka.“

„Dobře. Přijdu sám. Pan Johnson je mrtev, pane. Zapomněl jsem 
vám to říci – zemřel před třemi dny.“
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Sheldon se díval na kapitána lodi Jessie, jak kráčí stezkou dolů, 
mává rukama a pronáší k bohu hlasité kletby, aby nechal Šalamou-
novy ostrovy propadnout. Potom zpozoroval Jessii, kývající se 
lenivě na průhledném moři, a vzadu směrem severovýchodním, 
vysoko nad ostrovem Floridou, viděl hromadu temných mraků jako 
řetěz alpských velehor. Pak se vrátil ke svému podílníkovi a zavolal 
na hochy, aby ho donesli do domu. Ale Hughie Drummond končil 
zatím svůj život. Jeho dech byl již sotva pozorovatelný. Pouhým do-
tykem se Sheldon přesvědčil, že teplota umírajícího muže klesala. 
Musela začít klesat, když teploměr zaznamenal sto a sedm stupňů. 
Bylo to, jako by shořel. Sheldon klekl vedle něho; sluhové se se-
skupili kolem a jejich bílé živůtky a ovazky kolem kyčlí se podivně 
odrážely od temné kůže a jejich divokých obličejů s velikými kolíky 
v uších a vyřezávanými, lesknoucími se nosními kruhy. Konečně 
se Sheldon vztyčil na nohy a potácel se do své lodní lenošky, napůl 
přitom padal,. Jestliže bylo horko již dříve stísňující, bylo teď takové 
ještě více. Bylo až obtížné dýchat. Sheldon lapal po vzduchu. Tváře 
a nahé paže sluhů byly pokryty krůpějemi potu.

„Pane,“ odvážil se jeden z nich říci, „veliký vítr přicházet. Veliký 
a nesmírně silný.“

Sheldon kývl hlavou, ale nepodíval se. Ačkoliv Hughieho Drum-
monda tolik miloval, zdála se mu přece jeho smrt a pohřeb, který 
mel potom následovat, nesnesitelným břemenem k tomu všemu, 
pod čím již klesal. Měl jakýsi pocit – ne, byla to jistota – že nemusí 
nic než zavřít oči a nechat vše běžet a že pak zemře, že pak klesne 
do nesmírného klidu. Věděl to; bylo to velice prosté. Bylo třeba 
jenom zavřít oči a nechat vše, neboť dospěl k onomu stupni, kdy žil 
pouhou svou vůlí. Jeho unavené tělo zdálo se trháno přicházejícími 
bolestnými mukami rozkladu. Byl blázen, že tolik na životě lpěl. 
Zemřel již dvacaterou smrtí, a k čemu to bylo, prodlužovat to, aby 
zemřel smrtí dvacaterou poznovu, než zemře opravdu? Nejenže 
se nebál zemřít, ale přímo si to přál. Přálo si to jeho unavené tělo 
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i jeho unavený duch, a proč by tedy neměl plamen, který byl v něm, 
nadobro uhasnout?

Ale jeho mysl, která mohla chtít život nebo smrt, dosud v něm 
pulzovala. Viděl oba velrybářské čluny, jak byly přineseny na po-
břeží, a viděl nemocné, buď na nosítkách, nebo sedící na zádech 
zdravých, vzdychat a naříkat ve smutném procesí kolem. Viděl vítr 
vzrůstající na zamračeném obzoru a pomýšlel na choré v nemocni-
ci. Zde bylo něco, co čekalo na jeho ruku, aby to provedla, a v jeho 
povaze nebylo ležet a spát anebo zemřít, když byla nějaká úloha 
nedokonána.

Dohližitelé byli zavoláni, aby obdrželi jeho rozkazy a aby při-
vázali k zemi nemocnici s oběma přístavky. Vzpomněl si na zbývající 
kotevní řetěz, nový a černě natřený, jenž visel pod domem na pod-
lahových trámcích, a nařídil, aby ho u nemocnice použili podobným 
způsobem. Jiní chlapci přinesli rakev – byla to podivná záplatovaná 
bedna, zhotovená z prken, a za jeho vedení byl Hughie Drummond 
do ní položen. Půl tuctu hochů ji neslo dolů ku pobřeží, zatímco on 
jel na zádech jednoho z nich s pažemi ovinutými kolem jeho hrdla 
a svíral v jedné ruce modlitební knihu.

Co četl pohřební modlitby, dívali se černoši s obavami na temnou 
čáru vody, nad kterou se válely a kutálely honící se mraky. První 
dech větru jemný a slaboučký, naplněný životem, provanul jeho 
do sucha upečeným tělem, když končil modlitbu. Pak přišel druhý 
závan větru, jenž byl hněvivým nárazem; to bylo, když pracovaly 
rychle lopaty, plnící hrob pískem. Tento náraz byl tak mocný, že 
Sheldon, dosud na nohou, se chytil svého člověka-koně, aby nebyl 
poražen. Loď Jessie zatím zmizela a podivný, zlověstný zvuk se 
zvedl, když nesčetné malé, pěnící se vlny začaly narážet na pobřeží. 
Podobalo se to bublání nějakého kolosálního kotle. Ze všech stran 
slyšel temné nárazy padajících kokosových ořechů. Vysoké a štíhlé 
stromy s jemnými kmeny splétaly se a praskaly jako biče. Vzduch se 
zdál naplněn jejich poletujícími listy, z nichž každý, letěl-li řapíkem 
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dolů, mohl rozbít člověku hlavu. Potom začal déšť, pravá povodeň, 
přímá, vodorovná vodní plocha, která přicházela jako řeka vzdoru-
jící gravitaci. Černoch se Sheldonem, který mu seděl na zádech, se 
vrhl do tohoto přívalu, nakláněje se daleko a hluboko k zemi, aby 
nebyl poražen na záda.

„Dnešní noci spí venku a daleko,“ citoval Sheldon, když vzpomí-
nal na mrtvého v písku a na dešťovou vodu, prosakující chladnou 
zemí.

Tak si razili zpáteční cestu od pobřeží. Druzí černoši se chopili 
muže, který ho nesl, a tahali ho a strkali. Byli mezi nimi někteří, 
jejichž nejtoužebnějším přáním bylo stáhnout jezdce do písku 
a skočit na něj a rozdrtit ho v odpornou nicotnost. Ale automatická 
pistole v jeho pásu s její třaskající, rychle působící smrtí a automa-
tický, smrti vzdorující duch v onom muži působily, že se toho vzdali 
a že se shýbali k úloze, aby ho dopravili z bouře do bezpečí.

Ačkoliv byl promočený a vyčerpaný, byl nicméně překvapen 
snadností, se kterou se mohl převléknout do jiného oděvu. Přesto, 
že byl strašně zesláblý, pozoroval, že se mu opravdu vede lépe. 
Nemoc se vyčerpala a zlepšování nastávalo.

„Jestliže teď nedostanu zimnici,“ řekl hlasitě a v témž okamžiku 
se rozhlédl, že půjde, aby si vzal chinin, jakmile bude dosti silný, 
aby se toho mohl odvážit.

Poté se vyškrabal na verandu. Déšť přestal, ale vítr, který se 
zmenšil v poloviční vichřici, se zase zvětšoval. Rozbouřené moře se 
vrhalo na pobřeží a na míle dlouhé příbojové vlny, jež se vzdouvaly 
na dvě stě stop od pevniny, aby zase vdopadaly na zem, burácely na 
břehu. Jessie se potápěla a znovu vynořovala na svých dvou kotvách 
a každá druhá nebo třetí vlna se jí přelévala přes příď. Na zdvihacím 
laně lodi se vlnily vlajky ztuha a toporně jako dva čtverce ohebného, 
železného plechu. Jedna byla modrá a druhá červená. Věděl, co to 
znamená podle soukromého zákoníku na Berande. „Jaké jsou vaše 
rozkazy? Mám se pokusit vyslat na pevninu člun?“ Mezi truhlicí se 
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signálními vlajkami a kulečníkovými pravidly visel na zdi zákoník 
a v něm se nejdříve ubezpečil o dávaném znamení, než odpověděl. 
Poté mladý sluha vyvěsil na vlajkové tyči bílou vlajku nad červenou, 
což znamenalo: „Uchylte se do bezpečí na Neal Island.“

Kapitán Oleson tento signál očekával – bylo to zjevné z rychlosti, 
se kterou byly oba kotevní řetězy odpoutány. Nechal kotvy u dna, 
připoutané na bóje, aby je zase sebral, až bude lepší počasí. Jessie se 
obrátila pod plnou přední plachtou a pak byla vytažena také zadní, 
když byl odpoután její dvojitý pásový nášivek. Odletěla jako závodní 
kůň a vyhnula se mělčině balesunské o poloviční kabelovou délku. 
Právě než ono místo obeplula, byla pohlcena hrozným nárazem 
větru s deštěm, který se přihnal z dálky.

Po celou tuto noc, zatímco nárazy vichřice dotíraly na Berande, 
vyvracely stromy, převrhaly kolny s koprou a kývaly domem, sto-
jícím na svých vysokých kůlech, spal Sheldon tvrdě. Nevěděl nic 
o tomto rozruchu. Neprobudil se ani na chvíli. Ani se nehl a nesnil. 
Probudil se jako znovuzrozený. A pak byl také hladový. Bylo to již 
týden, kdy naposledy vzal do úst trochu potravy. Vypil sklenici kon-
denzované smetany, rozředěné trochou vody, a o desáté hodině se 
odvážil vypíti koflík čaje s masitým výtažkem. Také ho obveselil 
stav, který zatím zavládl v nemocnici. Přes zuřící bouři byl jen je-
diný případ úmrtí a do nemocnice přibyl pouze jediný nemocný, 
zatímco asi půl tuctu mužů se plížilo chabě ke svým barákům. Byl 
by rád věděl, zda to byl onen vítr, který odvál nemoc a vyčistil mo-
rem postiženou půdu.

O jedenácté hodině přišel z Balesuny posel, vyslaný Seeleem. Jes-
sie na půl cesty mezi vesnicí a Neal Islandem najela na břeh. Teprve 
při soumraku dorazili dva členové její posádky a oznamovali smrt 
kapitána Olesona utopením, jakož i plavce zbývajícího. Z toho, co 
Sheldonovi pověděli o Jessii, mohl soudit pouze to, že byla nadobro 
ztracena. Aby se mu dostalo povzbuzení ještě většího, byl poté 
zachvácen zimničným mrazením. A za půl hodiny potom zase jen 
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hořel. A při tom všem věděl, že musí uplynout nejméně ještě celý 
den, než se může odvážit vzít i nejmenší dávku chininu. Vlezl si pod 
spoustu pokrývek a po chvilce se přistihl při hlučném smíchu. Teď 
dozajista dospěl na vrchol všeho neštěstí. Kromě zemětřesení nebo 
záplavy při orkánu byl postižen již nejhorším. Loď Flibberty-Gibbet 
byla zajisté v bezpečí v průlivu Mboli. A poněvadž se již nic horšího 
nemohlo přihodit, musí teď nastat jakési zlepšení. A proto, chvěje se 
zimou pod svými pokrývkami, pustil se do smíchu, až jeho sluhové 
s hlavami u sebe se divili, jací že to jsou v jejich veliteli ďáblové.
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Kapitola IV 
JOANA LACKLANDOVÁ

Druhý den vál severozápadní vítr a Sheldon byl zimnicí všecek 
schváccený. Nemoc se chopila nepěkné výhody, vyplývající z jeho 
ochablého stavu, a přestože to byla obyčejná zimnice bahenní; 
zdeptala ho za osm a čtyřicet hodin tak dokonale, jako by to 
zvládla za deset dní, když by byl ve stavu normálním. Ale úplavice 
byla z Berande vymícena. Asi dvacet nemocných zbylo sice dosud 
v nemocnici, avšak ti se lepšili každou hodinou. Zemřel z nich pouze 
jediný – byl to onen muž, jehož bratr nad ním naříkal, místo aby byl 
z něho odháněl mouchy.

Ráno čtvrtého dne zimnice ležel Sheldon na verandě a díval se 
tupě na zuřící moře. Vítr slábl, ale mohutné vlny hřměly dosud na 
pobřeží berandeském a poletující vodní tříšť zasahovala až k umě-
lému náspu, na němž stály vlajkové tyče, a jejich pěna třísnila i kůly 
u brány. Sheldon vzal dávku třiceti gránů12 chininu a lék mu způsobil 
bzučení v uších, jako by tam měl hnízdo sršňů. A jeho ruce a kolena se 
chvěly a v žaludku pociťoval odporné škubání. Když otevřel zase oči, 
spatřil něco, co pokládal za halucinaci. Viděl jakýsi velrybářský člun 
nedaleko přecházející přes místo, kde byla Jessie zakotvena, a jeho 
příď se zarývala po větru do kouřící se pěny vln a také tam mizela, 
jako se to jistě děje i velrybářskému člunu skutečnému, když pluje 
po rozbouřeném moři. Sheldon věděl, že žádný takový člun na moři 
teď nemůže být, a byl si zcela jist, že nikdo z lidí na Šalamounových 
ostrovech nebyl takový blázen, aby se v této bouři vydal na moře.

Ale jeho zrakový klam trval. O minutu později, když zase ná-
hodou otevřel oči, viděl onen velrybářský člun v celé délce, a když 

12  Hmotnostní jednotka, asi čtvrtina karátu. Pozn. red.
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se vynořil na hřbet vlny, tu viděl přímo do něho. Viděl, že v něm ves-
luje šest mužů, a na zádi, odrážeje se jasně od vzdouvající se stěny 
z bílé pěny, stál nějaký muž vzpřímeně, muž obrovský, naklánějící 
se váhou svého těla ke kormidlu. To viděl a k tomu ještě muže osmé-
ho, jenž se krčil na přídi a díval se ke břehu. Ale Sheldona zarazilo 
nejvíce to, že spatřil nějakou ženu, sedící na zadní lavičce, mezi 
kormidelníkem a zadními veslaři. Byla to žena, neboť její vlasy vlály 
ve větru a ona si je právě zachycovala, cpala si je pod klobouk, který 
se – u všech ďasů! – podobal jeho „Baden-Powellu“ jako vejce vejci.

Člun zmizel za vlnou a pak se vynořil na hřbetě vlny jiné. A zase 
se tam díval. Muži měli temnou pleť, ale byli větší než obyvatelé 
Šalamounových ostrovů – ale žena – to viděl Sheldon zcela zře-
telně – byla běloška. Jeho vědomím přelétaly jaksi nejasně otázky, 
kdo ta žena je a co zde dělá. Byl příliš nemocen, aby se o to mohl 
zajímat živěji, a kromě toho měl jaksi zpola pocit, že je to vše 
pouhý sen. Ale přece jen pozoroval, že veslaři odpočívali u svých 
vesel, zatímco žena s kormidelníkem bedlivě pozorovali běh vln 
za sebou.

„Dobří námořníci,“ zněl Sheldonův posudek, když viděl, jak člun 
vyskočil na hřbetě obrovské příbojové vlny a jak se vesla rychle 
pohybovala, aby jej udržela na předku oné pohybující se vodní hory, 
jež se šíleně řítila ke břehu. Bylo to dobře provedeno, a ačkoliv 
byl zčásti naplněn vodou, byl přece člun vržen na břeh a mužstvo 
vyskočilo a táhlo jej za příď ke kůlům u vrat. Sheldon volal nadar-
mo na sluhy, kteří v této chvíli podávali v nemocnici zbývajícím 
pacientům léky. Věděl, že nemůže vstát, aby sešel dolů na cestu 
nově příchozím vstříc. A tak mu nezbylo, než se opřít zády v lodním 
křesle a pozorovat, jak se starají o člun. Zdálo se mu to být věčností. 
Žena se postavila stranou, s rukou položenou na branku. Chvílemi 
ji zaplavovala voda nohy, přicházející od příboje, a Sheldon viděl, 
že byla obuta v gumových námořnických střevících. Prohlížela si 
bedlivě dům a chvíli se též dívala upřeně na něj. Když konečně 
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promluvila ke dvěma ze svých lidí, kteří se obrátili a šli za ní, dala 
se pěšinou k domu.

Sheldon se pokusil vstát. Podařilo se mu to zpola, ale pak zase 
klesl bezmocně do křesla. Byl překvapen obrovitou výškou obou 
mužů, kteří se tyčili za ženou jako obři. Oba byli vysocí šest stop 
a kromě toho byli silných postav. Nikdy neviděl ostrovany, kteří 
by se jim podobali. Nebyli černí jako obyvatelé ostrovů Šalamou-
nových, nýbrž světlehnědí a jejich obličeje byly větší, pravidelnější, 
ba skoro hezké.

Žena – či spíše dívka, jak sám odhadoval – kráčela přes verandu 
k němu. Oba muži zůstali stát u schůdků a čekali, zvědavě vše po-
zorovali. Dívka se zlobila. To viděl zřejmě. V jejích šedých očích se 
blýskalo a její rty se chvěly. Sheldon si myslil, že je temperamentní, 
ale její oči byly nápadné. Sheldon došel k závěru, že nejsou vůbec 
šedé, anebo alespoň ne zcela. Byly veliké a dosti daleko od sebe 
a dívaly se na něj pod rovným obočím. Její obličej byl jako kamej – 
tak byl ostře rýsován. Ale měla ještě jiné nápadné známky – byl to 
její kovbojský „Stetsonův“ klobouk, těžké copy hnědých vlasů a pak 
Coltův revolver s dlouhou hlavní, ráže 38, který jí visel v pouzdru 
po boku.

„Krásná pohostinnost, to musím říci,“ bylo jejím pozdravem, 
„když necháváte cizince buďto se utopit, nebo ke svému dvorku 
plavat.“

„Pro-prosím za odpuštění,“ vykoktal a s nejvyšším úsilím se 
namáhal, aby se postavil. Ale nohy se pod ním zapotácely a s poci-
tem, jako by se dusil, počal klesat na zem. Měl jistý dojem lehkého 
zadostiučinění, když viděl, že v jejích očích se objevila úzkost. Pak 
ho zachvátila tma a v okamžiku, když ho udeřila, bylo jeho myš-
lenkou, že konečně, poprvé za celý život, omdlívá.

Probudilo ho zvonění na veliký zvon. Otevřel oči a shledal, že leží 
ve svém pokoji na loži. Pohled na hodiny mu řekl, že je šest hodin, 
a podle směru slunečních paprsků proudících do pokoje věděl, že 
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je ráno, Zpočátku byl jaksi zmatený z čehosi nepříjemného, co se 
dozajista stalo. Potom spatřil „Stetsonův“ klobouk, visící na zdi, 
a pod ním pás, naplněný nábojnicemi, a Coltův revolver s dlouhou 
hlavní, ráže 38. Úzký opasek prozrazoval, že náleží ženě. A on si 
vzpomněl na velrybářský člun z předešlého dne a na šedé oči, jis-
křící se pod rovným obočím. Musela to být ona, která právě zvonila. 
Pak ho přepadla starost o plantáže a on se posadil v posteli, chytal 
se zdi, aby se zadržel, přičemž síť proti moskytům se kolem něho 
nehýbala, až mu to způsobovalo závrať. Seděl tak a držel se zdi, se 
zavřenýma očima, a namáhal se přemoci svoji závrať, když zaslechl 
její hlas.

„Ihned se zase položte, pane,“ pravila.
Byl to hlas ostře rozkazující, zvyklý poroučet. Zároveň ho jakási 

ruka stlačila zpět na polštář, zatímco druhá ho v zádech podepřela 
a pomáhala mu položit se.

„Jste teď v bezvědomí již čtyřiadvacet hodin,“ pokračovala, „a já 
jsem o vás pečovala. Vstanete, až vám dovolím, ale dříve ne. A teď, 
jaký lék berete? Chinin? Zde je deset gránů. Tak je to dobře. Budete 
hodný pacient“

„Milostivá,“ začal.
„Nesmíte mluvit,“ přerušila ho, „totiž – nesmíte odporovat. Jinak 

mluvit můžete.“
„Ale plantáže –“
„Mrtvého člověka nelze na plantážích používat!. A nechcete nic 

vědět o mně? Moje samolibost je uražená. Zde jsem, když jsem za-
žila právě svoje první ztroskotání, a zde jste vy a nejste ani trochu 
zvědav a mluvíte o svých bídných plantážích. Copak nevidíte, že 
přímo pukám, abych mohla někomu, komukoliv vyprávět o svém 
ztroskotání?“

Usmál se. Bylo to poprvé za několik týdnů. A usmál se ne tak 
tomu, co řekla, jako spíše způsobu, jakým to pověděla – usmál se roz-
marnému výrazu jejího obličeje, jejím usměvavým očím a několika 
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jemným liniím humoru, které se zjevily v jejích ústních koutcích. Byl 
jaksi podivně zvědav, jakého je asi věku, když jí řekl nahlas:

„Ano, povězte mi to, prosím.“
„To neudělám – teď ještě ne,“ odvětila a pohodila hlavou. „Však 

si již někoho najdu, komu bych svoje příhody pověděla, někomu, 
koho o to nebudu mueit prosit. A také bych sama ráda něco zvěděla. 
Podařilo se mi vypátrat, ve které době se má zvonit na lidi, a to 
je vše. Nemohu porozumět směšné mluvě vašich lidí. V kolik hodin 
je odvoláváte z práce?“

„V jedenáct – a jdou tam zase o jedné.“
„To postačí, děkuji vám. A teď, kde máte klíč k zásobárně? Chci 

také svoje lidi stravovat.“
„Svoje lidi!“ vydechl. „A chcete to učinit konzervami! Ne, ne. 

Pošlete je jen, aby jedli s mými dělníky.“
Její oči se zajiskřily jako předešlého dne a on znovu spatřil v její 

tváři výraz rozkazující.
„To nechci. Moji lidé jsou lidmi. Byla jsem venku, ve vašich 

bídných barácích, a viděla jsem, jak jedí. Fuj, zemčata! Nic než 
zemčata! Ani sůl! Nic! Jenom zemčata! Možná, že jsem se mýlila, 
ale myslím, že jsem jim rozuměla, když mi řekli, že nejedí nic jiného. 
Dvě jídla denně a tak každý den v týdnu?“

Přisvědčil…
„Nu, moji lidé by to nevydrželi ani jediný den. Tím méně celý 

týden. Kde je klíč?“
„Visí na věšáku na šaty pod zvonem.“
Pověděl jí to dost rád, ale když snímala klíč, slyšela ho říci:
„Představte si, černoši, a dát jim zásoby konzerv.“
Tentokrát se rozhněvala opravdu. Když se k němu obrátila, viděl, 

že se jí vehnala do tváří krev.
„Moji lidé nejsou černoši. Čím dříve to pochopíte, tím bude lépe 

s naší známostí. A pokud se týče konzerv, zaplatím vám vše, co snědí. 
Prosím vás, abyste se o to nestaral. Při vašem stavu vám starosti 
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nesvědčí. A také zde nezůstanu déle, než bude nutno – jenom potud, 
až vás zase dostanu na nohy a neodejdu s pocitem, že jsem opustila 
bělocha.“

„Jste Američanka, není-liž pravda?“ tázal se klidně.
Tato otázka ji na okamžik uvedla do rozpaků.
„Ano,“ řekla blahosklonně, ale s pohledem vzdorným. „Proč?“
„Pro nic. Jen jsem si tak myslel.“
„Chcete ještě něco říci?“
Zavrtěl hlavou.
„Proč bych měl?“ tázal se.
„Ach, nic. Myslela jsem, že mně chcete říci něco příjemného.“
„Jmenuji se Sheldon, David Sheldon,“ pravil s přímou vážností 

a napřahoval k ní svoji hubenou ruku.
Její ruka se bezděčně napřáhla také, ale pak ji zase sklonila.
„Jmenuji se Lacklandová, Joana Lacklandová.“ A její ruka se opět 

napřáhla. „A buďme přáteli.“
„Jinak by to ani nemohlo býti –“ začal nemotorně.
„A smím tedy živit svoje lidi konzervami, dokud budu potře-

bovat?“ vybuchla.
„Dokud nám nepřijdou krávy,“ odpověděl a pokoušel se přitom 

mluvit právě tak lehce jako ona. Pak dodal: „Jestli totiž přijdou na 
Berande. Víte přece, že na Berande krávy nemáme?“

Dívala se na něj upřeně a chladně.
„Má to být žert?“ tázala se.
„Nevím opravdu – myslím, myslím, že byl – ale vždyť vidíte, že 

jsem nemocen.“
„Jste Angličan, že ano?“ zněla její následující otázka.
„Ale tohle je již příliš mnoho pro člověka nemocného,“ vykřikl. 

„Vy přece dobře víte, že jsem.“
„Ach,“ řekla roztržitě, „jste tedy?“
On se zamračil a sevřel rty, ale potom vypukl v smích, k němuž 

se připojila i ona.
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„Je to moje chyba,“ doznával se. „Neměl jsem vás dráždit. Příště 
budu opatrný.“

„Zatím se tedy smějte dále a já se poohlédnu po snídani. Máte 
zde něco, co byste rád jedl?“

On zavrtěl hlavou.
„Prospělo by vám, kdybyste něco snědl. Vaše horečka dohořela 

a teď jste pouze sláb. Počkejte okamžik.“
Vyběhla z pokoje směrem ke kuchyni a u dveří vklouzla do páru 

sandálů, které byly několikrát větší než její nohy. Zmizela pak s rů-
žovým zmatkem na lících.

„Panečku, to jsou moje sandály,“ myslil si… „To děvče nemá nic 
na sebe kromě toho, v čem přistálo na břeh, a samozřejmě přistálo 
v námořnických botách.“
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Kapitola V 
CHCE BÝT PLANTÁŽNICÍ

Sheldonovo zdraví se rychle zlepšovalo. Horečka ho přešla a teď 
mu nechybělo nic, než aby zase nabyl sil. Joana se ujala vaření, a jak 
Sheldon pozoroval, změnila se kuchyně na Berande a on měl po-
prvé stravu bělochů. Joana mu připravovala jídla vlastníma rukama, 
a tak trochu posílen a svým hostem rozveselen mohl po dvou dnech, 
potácející se chabě, vyjít na verandu. Situace se mu zdála podivná, 
ale podivnější byla ještě skutečnost, že se nezdála podivná dívce. 
Usadila se zde a ujala se hospodaření, jako by to byla věc samozřej-
má, jako by byl jejím otcem nebo bratrem nebo jako by byla sama 
mužem také.

„Je to až příliš roztomilé,“ ujišťovala ho. „Je to jako stránka z ně-
jakého románu. Přijdu sem z moře a naleznu zde nemocného muže, 
zcela samotného, se dvěma sty otroků.“

„Najatých dělníků,“ opravoval ji. „Jsou to dělníci najatí na smlou-
vu. Slouží pouze tři roky, a jestliže svoje smlouvy zachovají, jsou 
volnými lidmi.“

„Ano, ano,“ pospíšila si s odpovědí. „Nemocný muž zcela osamělý 
se dvěma sty dělníků na ostrově lidožroutů – jsou to přece lidožrou-
ti, že ano? Či se to jen tak povídá?“

„Povídá!“ řekl s úsměvem. „Je to trochu více nežli pouhé povídání. 
Většina mých chlapců je z pralesa a každý křovák je zde lidožrout.“

„Ale ne potom, když se stanou dělníky. Lidé, které zde máte, by 
se tím zajisté neprovinili, že?“

„Kdyby se jim naskytla příležitost, snědli by i vás.“
„Pravíte to jenom jako teorii, anebo to víte opravdu?“ tázala se.
„Vím to.“
„Jakže? A proč si to myslíte? Vaši vlastní lidé a zde?“
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„Ano, moji vlastní lidé a zde, i ti sluhové v domě, i ten kuchař, 
který právě teď dělá, díky vám, takové chutné rohlíky. Není to ani 
tři měsíce, kdy mně jich jedenáct ukradlo velrybářský člun a uteklo 
na Malaitu. Devět z nich bylo z Malaity. Dva byli křováci ze San Cris-
tovalu. Byli to blázni – myslím totiž ti dva ze San Cristovalu. A takoví 
by byli také vždycky dva lidé z Malaity, kdyby se svěřili ve člunu 
devíti domorodcům ze San Cristovalu.“

„Tak?“ tázala se chtivě. „A co se pak stalo?“
„Oněch devět mužů z Malaity snědlo ty dva ze San Cristovalu, 

snědli je úplně, kromě hlav, které mají příliš velikou cenu, aby 
je snědli. Ukryli si je ve skříni pod sedadlem člunu, dokud ne-
přistáli. A tyto dvě hlavy jsou teď někde ve křovácké vesnici za 
Langa-Langa.“

Joana zatleskala rukama a její oči zajiskřily.
„Jsou to tedy opravdu praví lidožrouti! A když si pomyslíme, že je 

to ve dvacátém století! A myslila jsem si, že romány a dobrodružství 
náležejí mezi zkameněliny!“

Díval se na ni s umírněným pobavením.
„Copak je vám zase teď?“ tázala se.
„Ach nic. Jenom to, že se mi nezdá být ani trochu romantické být 

sněden zástupem špinavých černochů.“
„Ne, to by opravdu nebylo,“ připouštěla. „Ale být mezi nimi, ovlá-

dat je, řídit je, mít jich zde dvě stě a umět to tak, abychom jimi nebyli 
sněděni, – to alespoň, není-li to romantické, je zajisté podstatou 
dobrodružství. A jak víte, jsou romány a dobrodružství spojenci!“

„Podle téhož vysvětlení by dostat se do žaludku černochova bylo 
také podstatou dobrodružství!“ odpověděl.

„Nemyslím, že by bylo ve vás trochu romantičnosti,“ zvolala. „Jste 
právě tak střízlivý a nevšímavý a lakotný jako obchodníci doma. 
Nevím věru, proč jste vlastně zde. Měl byste být doma a vegetovat 
klidně jako bankovní úředník, nebo – nebo –“

„Nebo jako obchodní příručí – děkuji vám –“
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„Ano, tak – nebo vůbec něco podobného. Co zde proboha vlastně 
činíte, zde, na konci světa?“

„Vydělávám si na chléb a máslo a pokouším se ve světě žít.“
„Hořkou cestou dát se musí mladší syn, nežli dojde krbu a vlast-

ního sedla,“ citovala. „Ale není-li tohle romantické, pak není ro-
mantické nic. Představte si veškeré ty mladší syny z celého světa 
při myriádách dobrodružství, kteří dobývají krbu a sedel! A vy jste 
zde uprostřed toho a činíte to a já jsem zde také uprostřed toho 
a činím to též.“

„Prosím za odpuštění,“ řekl protahovaně, jako by jí nerozuměl.
„Nuže, jsem tedy mladší dcera,“ opravovala se, „a nemám krb ani 

sedl – nemám nikoho a nic – a jsem právě tak na konci světa jako vy.“
„Ve vašem případě bych ovšem připouštěl, že je trochu roman-

tičnosti,“ doznával.
Nemohl jinak nežli vzpomínat na několik předcházejících nocí, 

jak spala ve visuté síti na verandě pod záclonami proti moskytům, 
se svou tělesnou stráží námořníků z Tahiti, ležících na vzdálenějším 
konci verandy v doslechu jejího hlasu. Byl příliš bezmocný, aby 
tomu mohl odporovat, ale teď se rozhodl, že ona musí spát uvnitř 
domu, kdežto on že se spokojí visutou sítí.

„Nu, vidíte, četla jsem a snila po celý svůj život,“ pravila, „ale ani 
v nejdivější své fantasii jsem si nemyslela, že něco podobného proži-
ji. Bylo to vše tak neočekávané. Před dvěma lety jsem si myslela, že 
mně nezbývá než…“ Zajíkla se a stáhla obličej, jako by se jí zmocnil 
odpor. „Nu, zdálo se mi, že mi zbývá jenom jediná věc, totiž sňatek.“

„A dala jste přednost ostrovu s lidožrouty a pásu s patronami?“ 
napovídal jí.

„Na ostrov lidožroutů jsem nemyslila, ale pás s nábojnicemi byl 
rozkošný.“

„A kdybyste musela, neodvážila byste se revolver použít. Či snad,“ 
dodával, když zpozoroval záblesk v jejích očích, „kdybyste jej po-
užila – tu byste nedovedla nic zasáhnout.“
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Trhla sebou náhle, aby vstoupila do domu. Věděl, že jde pro svůj 
revolver.

„Nechte toho,“ pravil, „zde je můj. Co s ním dovedete?“
„Sestřelím kladku na vašem vlajkovém provazu.“
Nedůvěřivě se usmál.
„Ovšem, neznám vaši zbraň,“ řekla s pochybností.
„Spoušť jde lehce a nesmíte mířit nízko. Miřte jemně.“
„Ano, ano,“ pravila netrpělivě. „Znám automatické pistole. Když 

se rozpálí, zarážejí se v nich náboje – ale neznám vaši.“ Okamžik se 
dívala na zbraň. „Je naptažená. Je v komoře náboj?“

Potom vypálila a kladka zůstala nedotčena.
„Je to dosti daleko,“ pravila, aby ulevila své mrzutosti.
Ale zahryzla se do rtů a vystřelila znovu. Kule způsobila ostré 

zavřísknutí, jak se odrazila do prostoru. Kovová kladka zachřestila 
a zakymácela se sem a tam. Znovu a znovu vystřelila, až vyprázdnila 
celou zásobnici s osmi patronami. Šestkrát zasáhla cíl. Kladka se 
dosud kývala na konci tyče a byla tak rozbitá, že nebyla k potřebě. 
Sheldon byl užaslý. Bylo to lepší, než jak by to dovedl on nebo sám 
Hughie Drummond. Ženy, které znal, když někdy vystřelily z pušky 
nebo z revolveru, obyčejně přitom vykřikly, zavíraly oči a vypálily 
do prázdna.

„To byla opravdu dobrá střelba… na ženu,“ pravil. „Chybila jste 
jen dvakrát, a byla to cizí zbraň.“

„Ale ty dvě chyby nemohu napravit,“ naříkala. „A pistole také 
krásně pracovala. Dejte mi jinou zásobnici a vsadím se s vámi 
o cokoliv, že zasáhnu cíl osmkrát.“

„Nepochybuji o tom. Ale musím dát přinést novou kladku. Viabu-
ri! Sem hochu přinést ze skladu jednu kladku.“

„Vsadila bych se, o co chcete, že byste z osmi ran osmkrát cíle 
nezasáhl,“ vyzývala ho.

„Neobávejte se, že bych se do toho pustil,“ odpověděl. „Kdo vás 
učil střílet?“
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„Ach, zpočátku můj otec a potom Von a jeho kovbojové. Byl to 
dobrý střelec – míním totiž otce, ačkoliv Von byl také výborný.“

Sheldon by byl potají rád zvěděl, kdo to byl, tenhle Von, a pře-
mýšlel, zdali to byl také tento Von, který ji přede dvěma léty dovedl 
k víře, že jí nic jiného nezbývá kromě manželství.

„Ve kterém kraji Spojených států máte domov?“ tázal se. „Z Chi-
caga nebo Wyomingu, či odněkud z okolí? Vždyť jste mně přece 
o sobě dosud nic neřekla. Vím o vás pouze, že jste slečna Joana 
Lacklandová – odněkud.“

„Musel byste jít trochu dále na západ, abyste nalezl moji vlast.“
„Nuže, zkusme to – z Nevady?“
Zavrtěla hlavou.
„Z Kalifornie?“
„Ještě dále na západ.“
„To nemůže být. Anebo jsem zapomněl zeměpis.“
„Zapomněl jste politiku,“ zasmála se.
„Cožpak se nepamatujete na anexe?“
„Z Filipín!“ vykřikl vítězně.
„Nikoliv, z Havaje. Tam jsem se narodila. Je to krásná země. Ba, 

skoro se mně po ní již stýská. Ne snad že bych nikdy nebyla z domu. 
Když to prasklo, byla jsem v New Yorku, ale domnívám se, že je to 
nejkrásnější místo na zemi – totiž Havaj.“

„A proč tedy proboha, přicházíte sem, na toto místo bohem za-
pomenuté?“ tázal se. „Sem chodí jenom blázni,“ dodával hořce.

„Ale Nielsen nebyl přece blázen?“ tázala se. „Jak jsem se dozvě-
děla, vydělal zde tři miliony.“

„Je to až příliš pravda. A tato skutečnost je zodpovědná za to, že 
jsem zde také.“

„A za mne také,“ pravila. „Tatíček o něm slyšel na Markézách, a tak 
jsme se vydali na cestu. Jenomže ubohý tatíček se sem nedostal.“

„Tedy – váš otec – zemřel?“ řekl zajíkavě.
Přisvědčila a její oči změkly a zvlhly.
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„A teď bych mohla začít od začátku,“ ale pak zvedla hlavu s pyšnou 
tváří a zapuzovala smutek, jak se slušelo na ženu, která nosí Ba-
den-Powell a Coltův revolver s dlouhou hlavní. „Narodila jsem se na 
Hilo. Je to havajský ostrov – největší a nejkrásnější z celé skupiny. 
Byla jsem vychována způsobem jako většina děvčat na Havaji. Žijí 
pod širým nebem a dovedou jezdit a plavat dříve, než vědí, kolik 
je šestkrát šest. Pokud se týče mne, nedovedu si vzpomenout, kdy 
jsem poprvé vsedla na koně ani kdy jsem se naučila plavat. Přišlo 
to dříve, než moje abeceda. Tatíček měl na Havaji a na Maui ohradu 
s dobytkem – na ty ostrovy velikou. Hokuna měla sama dvě stě tisíc 
akrů. Rozkládala se mezi horami Mauna Koa a Mauna Loa a tam 
jsem se právě naučila střílet divoké kozy a divoké voly. Na Molokai 
jsou velicí skvrnití jeleni. Správcem Hokuny byl Von. Měl dvě dce-
ry mého věku a horké měsíce jsem vždycky strávila tam a jednou 
jsem tam byla celý rok. My tři jsme byly jako indiánky. Ne snad, že 
bychom byli docela zdivočely, ale byly jsme poblázněné do toho, aby 
se to stalo. Měly jsme tam ovšem stále vychovatelky, víte, a neustále 
byly hodiny a šití a učení se domácímu hospodaření, ale bojím se, 
že až příliš často jsme byly podpláceny, abychom se chopily svých 
úloh, sliby, že se budeme smět buď projíždět na koních, anebo štvát 
dobytek.

Von sloužil u vojska a tatíček byl starý námořník a oba byli přísní 
na kázeň. Jenomže obě moje přítelkyně neměly matky a já ji neměla 
také a pak to byli ovšem jenom muži. Hrozně nás pokazili. Vidíte, 
neměli ženy, a když jsme byly se svými úlohami hotovy, udělali 
z nás kamarádky. Musely jsme se učit veškeré práce v domě dvakrát 
lépe než domorodé služebnictvo – bylo to proto, abychom dovedly 
jednou dům řídit. A také jsme vždycky připravovaly koktejly13, 
poněvadž to byl příliš posvátný obřad pro jakéhokoliv služebníka. 

13  Americký nápoj z pálenky, vody, cukru, máty peprné a hořkých kapek. 
Pozn. překl.
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Potom nám také nebylo dovoleno nic, při čem bychom snad ne-
byly na sebe opatrné. Ovšem, kovbojové nám vždycky sedlali koně 
a drželi je na provazech, ale my jsme také dovedly jít do ohrady 
a chytnout si koně samy –“

„Jak to myslíte, s tím chycením?“ tázal se Sheldon.
„Chytit je do lasa a tatíček a Von nám dovolovali v pravý čas 

koně osedlávat a výsledky pak velice bedlivě prohlíželi. Totéž bylo 
s našimi revolvery a kulovnicemi. Sluhové nám je vždycky čistili 
a natírali olejem. Ale my jsme se musely učit dívat se na to, aby to či-
nili pořádně. Zpočátku se stalo více než jednou, že jedna nebo druhá 
z nás byla potrestána na týden odejmutím pušky, poněvadž byla na 
ní nějaká malá rezavá skvrna. Také jsme musely umět rozdělávat 
oheň při prudkém dešti, a sice z mokrého dříví, když jsme venku 
tábořily. To bylo nejtěžší ze všeho – kromě snad mluvnice, myslím. 
Od tatíčka a Vona jsme se naučily mnohem více než od vychovate-
lek. Tatíček nás učil francouzštinu a Von němčinu. Oba jazyky jsme 
se naučily dosti dobře. Ale učily jsme se je skoro vždycky v sedle 
nebo v ležení.

V chladných měsících přicházívala děvčata k nám a navště-
vovala mne na Hilo, kde měl tatíček dva domy, jeden na pobřeží, 
anebo jsme všechny tři chodívaly do našeho domu na Puna. A to 
znamenalo vždycky projížďky na kánoích a člunech a chytání ryb 
a plavání. Tatíček byl také členem královského havajského jachtklu-
bu a brával nás s sebou na závody a projížďky. Tatíček se totiž nikdy 
nemohl vzdát moře, víte? Když mně bylo čtrnáct let, byla jsem již 
opravdovou tatíčkovou hospodyní s plnou mocí nad služebnictvem, 
takže jsem na tuto periodu svého života velmi hrdá. A když mně 
bylo šestnáct, byly jsme všechny tři poslány do Kalifornie do se-
mináře, což bylo tehdy v módě, ale bylo to tam velice škrobené. 
Jak jsme tehdy toužily po domově! S ostatními děvčaty jsme se 
nepřátelily, a proto nás nazývala malými lidožroutkami. Snad jen 
proto, že jsme přišly ze Sandwichových ostrovů, činila zlomyslné 
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poznámky o našich předcích, kteří se účastnili hostiny na kapitánu 
Cookovi – bylo to historicky nepravdivé a kromě toho naši předkové 
na Havaji nežili.

V Millsově penzionátu jsem prodlela tři roky, přičemž jsem 
ovšem jezdívala domů, a dva roky jsem byla v New Yorku. Potom 
tatíček upadl s cukrovou plantáží na Maui do konkurzu. Zprávy 
inženýrů nebyly správné. Potom vystavěl tatíček železnici, kterou 
pojmenovali ‚Lacklandova pošetilost‘ – ale nakonec se přece jen 
bude vyplácet. Tehdy to ovšem přispělo ke konkurzu a konečnou 
ranou byl průplav Pelaulau. Ale proto by se přece nic nestalo, kdyby 
nenastala ta veliká peněžní panika na Wall Streetu. Drahý, ubohý 
tatíček! Nepověděl mně o ničem, ale já jsem se o konkurzu dočetla 
v novinách a spěchala jsem domů. Již předtím mně však lidé neustá-
le hučeli do uší, že manželství je jedinou věcí, které má žena v životě 
dosáhnout, a s romantikou že se má rozloučit. Ale místo toho, po 
otcově nezdaru, jsem se přímo v rhlana romantiku.“

„Jak je to dávno, kdy se to stalo?“ tázal se Sheldon.
„Předešlého roku – v době paniky na burze.“
„Počkejte,“ uvažoval Sheldon s vážnou tváří. „Šestnáct a pět a jed-

na činí dvacet dva. Narodila jste se roku 1887?“
„Ano, ale není to od vás zdvořilé.“
„Lituji velice,“ pravil, „ale bylo to tak nasnadě.“
„Cožpak nedovedete říci nic zdvořilého? Nebo je to váš anglický 

způsob?“ V jejích šedých očích se objevilo ochlazení a její rty se 
podezřele na okamžik zachvěly. „Doporučovala bych vám, pane 
Sheldone, abyste četl od Gertrudy Athertonové ‚Americké ženy 
a angličtí manželové‘.“

„Děkuji vám, četl jsem to. Kniha je tamhle.“ Ukázal na bohatě zá-
sobené stojany s knihami. „Ale obávám se, že je to trochu stranické.“

„Vše neanglické musí být takové,“ odpověděla. „Angličany jsem 
vlastně neměla nikdy ráda. Poslední, kterého jsem znala, byl dohli-
žitelem. Otec ho musel propustit.“
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„Jedna vlaštovka jara nedělá.“
„Ale onen Angličan nám činil mnoho obtíží – tak! A teď mně 

prosím vás nečiňte ještě bláznivější, nežli jsem.“
„Vždyť se o to nepokouším.“
„Ó, pokud se týče toho –“ pohodila hlavou a pootevřela ústa, aby 

dopověděla, ale pak se rozhodla jinak. „Dopovím vám svoji historii. 
Tatíčkovi ve skutečnosti nic nezbylo, a proto se rozhodl, že se vrátí 
na moře. Miloval je vždycky a já skoro věřím, že byl rád, že věci 
tak dopadly. Byl zase jako chlapec. Měl plno plánů a příprav od 
rána do noci. Sedával se mnou do půlnoci a rozmlouval o všech 
svých záměrech. To bylo potom, když jsem mu dokázala, že jsem 
se opravdu rozhodla jíti s ním.

„Začal s tím, víte, že se pustil do jižních moří – lovit perle a perleť – 
a byl si jist, že lze tak získat tím nebo oním způsobem celý poklad. 
Jeho zvláštní myšlenkou byly plantáže s kokosovými ořechy, spojené 
s obchodem, a možná také s lovením perlí, kromě jiných věcí, dokud 
by se plantáže nevyplácely. Vyměnil svoji jachtu za dvoustěžník 
‚Miélé‘ a odpluli jsme. Starala jsem se o něj a přitom jsem studovala 
vědu námořnickou. Byl svým kapitánem. Měl kormidelníka, Dána, 
pana Ericsona, a smíšené mužstvo z Japonců a Havajců. Jezdili jsme 
vzhůru a dolů k ostrovům Line, dokud ho to nezarmucovalo. Vše 
se tam totiž neustále měnilo. Ostrovy byly anektovány a rozděleny 
mezi tu a onu moc, zatímco veliké společnosti se tam vtlačily, sku-
povaly půdu a různé výsady k chytání ryb a všeho jiného.

Potom jsme se plavili k ostrovům Markézy. Jsou krásné, ale 
domorodci jsou tam skoro vyhubeni. Tatíčkovi byl všechen úspěch 
zamezen, když zvěděl, že Francouzi uvalili vývozní clo na kopru – 
vyjádřil se, že je to středověké – ale ostrovy se mu líbily. Bylo tam 
údolí, měřící patnáct set akrů na Nuka-hiva, které obkličovalo doko-
nalý přístav. Do toho se zamiloval a koupil je za dvanáct set čilských 
dolarů. Ale francouzské taxy byly přímo drzé (proto byla půda tak 
laciná) a nejhorší ze všeho bylo to, že jsme nemohli získat pracovní 
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síly. Domorodci tam nechtěli pracovat a zdálo se, že úředníci sedí 
celé noci a vymýšlejí nové překážky, aby nám je mohli klást v cestu.

Po šesti měsících toho měl tatíček dosti. Situace byla beznadějná. 
‚Půjdeme na ostrovy Šalamounovy,‘ řekl, ‚a získáme si od anglické 
vlády nějakou malou výsadu. A jestliže tam nebude nic otevřeno, 
půjdeme na souostroví Bismarckovo. Vsadil bych se, že ostrovy 
Admirálské nejsou dosud civilizovány.‘ Veškeré přípravy byly uči-
něny, vše bylo zabaleno a přineseno na palubu a nové mužstvo, 
skládající se z Markézanů a Tahiťanů, bylo naloděno. Chtěli jsme 
právě odplout na Tahiti, kde bylo třeba provést spoustu oprav lodi 
Miélé, když ubohý tatíček onemocněl a zemřel.“

„A vy jste zůstala zcela sama?“
Joana přisvědčila.
„Až příliš sama. Neměla jsem ani bratry, ani sestry a všichni otco-

vi příbuzní se utopili při průtrži mračen v Kansasu. Stalo se to, když 
byl malý chlapec Mohla jsem se ovšem vrátit k Vonovi. Mám tam 
vždycky připravený domov. Ale proč bych to měla učinit? Kromě 
toho jsem znala otcovy plány a cítila jsem, že záleží na mně, abych 
je provedla. Zdálo se mi to krásná věc. A také jsem je provést chtěla. 
A… zde jsem tedy.

Použijte mé rady a nechoďte nikdy na Tahiti. Je to krásné místo 
a domorodci jsou také dobří, ale ti běloši! Na Tahiti jsou samí Bara-
bášové. Jsou to zloději, lupiči a lháři. Poctivých lidí byste tam nena-
počítal ani na prstech jedné ruky. Skutečnost, že jsem byla žena, 
jim vše jenom usnadnila. Oloupili mne pod všemi záminkami a lhali 
mně bez záminek nebo potřeby. I pan Ericson byl jimi pokažen. 
Přidružil se k lupičů, a pak ovšem bylo vše v pořádku, když veškeré 
jejich požadavky zvýšil na tisíc procent. Když mne okradli o deset 
franků, měli z toho podíl tři. Zaplatila jsem jeden účet na patnáct 
set franků a ten mu vynesl pět set franků. To jsem ovšem zvěděla 
teprve později. Ale Miélé byla stará loď a opravy byly nutné a já 
jsem platila. Nikoliv třikráte, nýbrž sedmkráte.
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Nebud vědět nikdy, mnoho-li z toho Ericsen vytěžil. Bydlil na 
pobřeží v krásně zařízeném domě. Podnikatelé lodních staveb mu 
jej propůjčili bez nájemného. Denně docházely do tohoto domu 
zelenina, ovoce, ryby, maso a led, ale on za nic neplatil. Byl to jeho 
podíl od různých obchodníků. A po celou tu dobu se slzami v očích 
žaloval, jak se mnou celá ta banda špatně zachází. Nikoliv, neupadla 
jsem mezi loupežníky, ale šla jsem na Tahiti.

Ale když se ti lupiči počali šidit vzájemně, dostalo se mi prvního 
klíče k celým záležitostem. Jeden z oloupených lupičů přišel za 
tmy ke mně s doklady, výpočty a ujištěním. Věděla jsem, že bych 
byla zničena, kdybych se dovolala zákona. Soudcové byli právě tak 
podplaceni jako všichni ostatní. Ale učinila jsem něco jiného. Upro-
střed noci jsem šla do Ericsonova domu. Měla jsem s sebou tentýž 
revolver, který mám zde, a donutila jsem ho, že zůstal v posteli, 
zatímco jsem mu veškeré jeho podvody vypočítala. Odnesla jsem 
s sebou tehdy devatenáct set a několik franků. Nikdy si nestěžoval 
u policie a nikdy se nevrátil na palubu. A ta ostatní banda se jen 
smála a luskala za mnou prsty. Byli tam také dva Američané a ti 
mne varovali, abych se nedovolávala zákona, nechci-li tam nechat 
také loď Miélé.

Pak jsem poslala na Nový Zéland a najala jsem německého kor-
midelníka. Měl sice mistrovský certifikát a v lodních listinách byl 
zapsán jako kapitán, ale přece jsem byla lepším námořníkem než on 
a ve skutečnosti jsem byla kapitánem sama. Ztratila jsem svou loď 
také, ale to se netýká mého námořnictví. Po čtyři dny jsme se zde 
nablízku potulovali v naprostém bezvětří. Pak nás chytila severo-
západní vichřice a hnala nás kupředu. Napjali jsme plachty a hleděli 
jsme se odchýlit, když vtom se ukázalo, jak bídnou práci dovedou 
vykonat loďaři na Tahiti. Naše čelenní čnělka a veškerá naše přední 
stěhla byly odneseny. Naší jedinou nadějí bylo obrátit a projet úži-
nou mezi Floridou a Isabelou. A když jsme se dostali bezpečně přes 
úžinu, tu v soumraku, na místě, kde mapa jeví nejmělčí vodu čtrnáct 
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provazců, jsme loď rozbili na korálovém útesu. Ubohá stará Miélé 
narazila jenom jednou a uvolnila se, ale bylo to pro ni příliš mnoho, 
takže jsme měli právě dost času odrazit ve člunu, a již se potopila. 
Němec kormidelník se utopil. Po celou noc jsme byli línáni mořem 
a následujícího jitra jsme spatřili váš dům.“

„Domnívám se, že se teď vrátíte k Vonovi,“ tázal se Sheldon.
„Nic takového. Tatíček měl v úmyslu jít na ostrovy Šalamounovy. 

Ohlédnu se zde po nějakém malém kusu půdy a začnu s plantáží. 
Víte zde snad o nějaké půdě nablízku? Laciné?“

„Proboha, vy Američani jste pozoruhodní lidé, opravdu pozo-
ruhodní,“ řekl Sheldon. „O takové odvaze by se mi nikdy ani ne-
zdálo.“

„O takovém dobrodružství,“ opravovala ho Joana.
„To je správné – je to dobrodružství. A kdybyste byla zahnána na 

břeh Malaity místo na Guadalcanar, byla byste již dávno snědena 
i s vašimi vznešenými tahitskými námořníky.“

Joana se zachvěla.
„Abych vám pověděla pravdu,“ přiznávala se, „měli jsme velmi 

mnoho strachu, abychom nebyli zahnáni na Guadalcanar. Četla jsem 
v ‚Plaveckých listech‘, jak jsou domorodci nepřátelští a zrádní. Ale 
někdy bych se ráda podívala na Malaitu. Jsou tam nějaké plantáže?“

„Ani jediná. Není tam také jediný bílý obchodník.“
„Pak tam tedy půjdu někdy s lodí pro najímání dělníků.“
„Nemožno!“ vykřikl Sheldon. „Není to místo pro ženu.“
„Ale půjdu tam přece,“ opakovala.
„Ale vždyť žena, která má sebeúctu –“
„Mějte se na pozoru,“ varovala ho. „Jednoho dne tam půjdu a pak 

můžete svých urážek litovat.“
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Kapitola VI 
BOUŘE

Bylo to poprvé, kdy se Sheldon seznámil s americkou dívkou, 
a byl by si zajisté myslel, že jsou veškeré americké dívky jako 
Joana Lacklandová, kdyby nebyl poznal, že nebyla vůbec osobou 
typickou. Její bystrost a proměnlivé nálady ho mátly, zatímco její 
názor na život se tak různil od všeho, co považoval za názory ženy, 
že více než jednou se s ní dostal do rozporu. Nemohl nikdy před-
vídat, co v následujícíni okamžiku řekne. Jenom v jediné věci si byl 
jist, a to bylo, že cokoliv řekla nebo učinila, bylo jistě neočekáváné 
a netušené. A v jejím chování bylo, jak se zdálo, také něco skoro 
nervózního. Byla povahy čilé, ba bouřlivé a spoléhala příliš mnoho 
na sebe a příliš málo na něj. A tato okolnost se vůbec nepřibližovala 
k jeho ideál chování ženy, když byl nablízku muž. Její názor, jako by 
mu byla rovna, byl nepříjemný a někdy zpola bezděčně litoval, že 
se k němu vetřela s takovou smělostí a bizarností, když se vynořila 
z moře při vyjící severozápadní vichřici a předtím šimrala svým 
revolverem Ericsona pod nosem, chráněna při svém přistání řadou 
svých polynéských námořníků a poté se usadila na Berande jako 
každý jiný ztroskotaný námořník. Bylo to vše v jedné linii s jejím 
kloboukem Baden-Powell a jejím dlouhým Coltovým revolverem 
ráže 38.

V každém případě jí tato úloha neslušela. A to byla právě okolnost, 
kterou jí nemohl odpustit. Kdyby měla krátké vlasy, přitom velikou 
spodní čelist a silné svaly a kdyby byla ve všech směrech naprosto 
nehezká a hrubá, bylo by vše dobré. Ale místo toho byla nesmírně 
a rozkošně ženská. Její vlasy ho rozčilovaly, poněvadž byly tak hojné 
a krásné. A byla žena tak štíhlá a sličná – či spíše dívka – že cítil, jako 
by ho řezal nožem, když ji viděl s bystrýma a rozumnýma očima 
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a s hlasem ostrým a velitelským ovládat velrybářský člun, zmíta-
jící se v příboji. Ve své představě ji viděl, jak chytá lasem koně, až 
se z toho vždycky zachvěl. A pak byla také tak mnohostranná. Byl 
překvapen jejími vědomostmi o literatuře a umění a přitom měl 
v skrytu své duše pocit, že dívka, která znala takové věci, nemá 
právo vědět, jak se vytahují plachty, jak se spouštějí kotvy a jak 
se řídí v jižních mořích dvojstěžník. Tyhle věci v jejím mozku byly 
takové, že se podobaly právě tolikerým kletbám na jejích rtech. 
A když taková dívka trvala na tom, že se vydá k Malaitě na výpravu, 
aby tam sháněla černé dělníky, byla to skutečná svatokrádež.

Sheldon zatvrzele hledal její ztracené ženství. Dovedla hrát na 
klavír mnohem lépe než jeho sestry doma a ještě k tomu s mnohem 
jemnějším pochopením – na klavír, který ubohý Hughie s takovým 
hrdinstvím sem dopravil, aby zůstal v dobrém stavu. A když naladi-
la kytaru a zpívala při jejím doprovodu plynné, sametové havajské 
„hulas“, tu seděl Sheldon u vytržení. Pak byla zase celou ženou 
a kouzlo jejího pohlaví odnášelo veškeré znepokojení dne, takže 
zapomněl na její velký revolver, na její Baden-Powell a vše ostatní. 
Avšak jakým právem, šeptala ihned na to v jeho mozku příští myš-
lenka, může taková dívka vykračovat si pyšně jako muž a chlubit 
se, že dobrodružství dosud nezemřelo? Ženy, které vyhledávají 
dobrodružství, jsou dobrodružky, ale toto označení nebylo hezké. 
A pak jemu samému se dobrodružství nelíbila. Nemyslel na ně již 
od doby svého chlapectví – ačkoliv bylo obtížné mu vysvětlit, co 
ho přivedlo z Anglie na ostrovy Šalamounovy, nebylo-li to dobro-
družství.

Sheldon nebyl opravdu šťastný. Neobyčejný tento stav věcí byl 
příliš mnoho pro jeho konzervativní povahu a zvyk. Bernade, obyd-
lené jediným bělochem, nebylo místem pro Joanu Lacklandovou. 
Ale přesto namáhal svůj mozek, aby nalezl nějaké východisko, ba 
mluvil s ní o tom. Předně nebylo možno očekávat parník z Austrálie 
dříve než za tři týdny.
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„Jedno je jisté – nechcete mne zde,“ pravila. „Nařídím zítra svému 
mužstvu, aby vsedlo do velrybářského člunu, a dám se dopravit na 
Tulagi.“

„Ale jak jsem vám již řekl, to je nemožné!“ vykřikl. „Není tam 
nikdo. Vládní zástupce je v Austrálii. Je tam pouze jeden běloch, třetí 
podřízenec a bývalý námořník – zcela obyčejný námořník. Je tam 
zástupcem vlády na Šalamounových ostrovech, přičemž se ovšem 
nezmiňuji o černoších – zajatcích, kterých je tam asi sto. A kromě 
toho je to takový blázen, že by vás odsoudil k zaplacení pěti liber 
pokuty, poněvadž jste nepřišla na Tulagi, kde je, jak víte vstupní 
přístav. Není to slušný člověk, a pak, opakuji, je to nemožné.“

„Je zde tedy Guvutu,“ zmínila se.
Zavrtěl hlavou.
„Tam není nic než zimnice a pět bělochů, kteří jsou neustále zpiti 

až k bezvědomí. To bych nemohl dovolit.“
„Oh, děkuji vám,“ řekla klidně. „Myslím, že odjedu ještě dnes. – 

Viaburi! Jít k Noa-Noah a říci mu, aby přijít ke mně.“
Noa-Noah byl jejím předním námořníkem, který býval na Miélé 

dělmistrem.
„Kam jdete?“ tázal se jí Sheldon v překvapení. „Viaburi! Zde 

zůstat!“
„Jdu na Guvutu – ihned,“ zněla její odpověď,
„Ale já to nedovolím.“
„Proto právě jdu. Řekl jste to již jednou a je to věc, kterou ne-

snesu.“
„Jak?“ Byl jejím náhlým hněvem zmaten, „jestliže jsem vás nějak 

urazil –“
„Viaburi, přivést ihned muže Noa-Noaha ke mně,“ rozkazovala.
Černý hoch se vzchopil, aby uposlechl.
„Viaburi! Nezůstanete-li zde, já rozbít vaši hlavu. – A teď, slečno 

Lacklandová, chci – musíte mně to vysvětlit. Co jsem řekl nebo 
učinil, abych si tohle zasloužil?“
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„Byl jste příliš domýšlivý – odvážil jste se –“
Zajikla se a polkla a nemohla pokračovat.
Sheldon vypadal jako obraz zoufalství.
„Doznávám, že mně z toho všeho jde hlava kolem, „kdybyste se 

jen chtěla jasně vyslovit.“
„Tak jasně jako vy, když jste mi řekl, že mně nedovolíte jít na 

Guvutu?“
„Ale co je na tom zlého?“
„Vždyť k tomu nemáte právo – nikdo nemá právo – říkat mně, co 

dovoluje nebo nedovoluje. Jsem již příliš stará, abych měla strážce, 
a také jsem neplula celou cestu na Šalamounovy ostrovy, abych zde 
nějakého nalezla.“

„Gentleman je strážcem každé ženy.“
„Ano, ale já nejsem ‚každá‘ žena – to je vše. Dovolíte mně, laskavě, 

abych poslala vašeho chlapce pro Noa-Noaha? Chci, aby dopravil 
velrybářský člun do vody. Či mám pro něj jít sama?“

Oba teď stáli proti sobě – ona se zardělými tvářemi a hněvivýma 
očima a on v rozpacích, zmatku a poděšení. Černý mladík stál jako 
socha – jako černá socha – nevšímal si jednání těchto nepochopi-
telných bělochů a snil s klidnýma očima o jisté vesnici v pralese, 
daleko na svazích Malaity, pokrytých džunglí, s modrým kouřem 
kroužícím z chatrčí, vystavěných z trávy, a odrážejícím se na šedém 
pozadí blížících se dešťových mraků z hor.

„Ale nemůžete přece učinit něco tak pošetilého,“ začal.
„Zase s tím začínáte,“ vykřikla.
„Nemyslel jsem to tak, to přece dobře víte.“ Mluvil teď pomalu 

a vážně. „A to druhé – to nedovolení – to je jenom takový obrat 
v řeči. Nejsem ovšem vaším strážcem; víte, že chcete-li, můžete na 
Guvutu jít.“ – „Nebo k čertu,“ byl skoro v pokušení dodat. „Jenže 
bych toho velice litoval – to je vše. A je mi stejně tak velmi líto, že 
jsem něco řekl, co vás urazilo. Nezapomínejte, že jsem Angličan.“

Joana se usmála a zase se posadila.
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„Možná, že jsem se ukvapila,“ připouštěla. „Vidíte, že nemohu 
snést omezení. Kdybyste jen věděl, jak jsem musela o svoji volnost 
zápasit. Je to u mne takové bolavé místo, když mně někdo z vás 
pánů stvoření, kteří jste se sami ustanovili, řekne, co mám činit, a co 
nikoliv. – Viaburi! Zůstat v kuchyni. Ne sem přivést Noa-Noaha. – 
A teď, pane Sheldone, co mám počít? Nechcete mne zde mít a na 
druhé straně se zdá, že zde není místo, kam bych odešla.“

„Je to ohavné. Když jste se zde ztroskotala, bylo to, jako byste 
mi byla poslána bohem. Byl jsem zde tak opuštěn a tak nemocen. 
Nevím opravdu, zdali bych se mohl protlouci, kdybyste sem nebyla 
náhodou přišla. Ale o to neběží. Osobně, čistě sobecky, bych velice 
litoval, kdybych vás viděl odcházet. Ale neuvažuji o sobě, nýbrž 
o vás. Je to – je to sotva takhle vhodné – víte? Kdybych byl ženat – 
kdyby zde byla nějaká, žena vašeho plemene – ale takto –“

Vztyčila ruce v líčeném zoufalství.
„Nemohu vás sledovat,“ pravila. „Jedním dechem mně pravíte, 

že musím jít, a příštím dechem mně říkáte, že zde není místo, kam 
bych šla, a že mně jít nedovolíte. Co mám tedy, ubohá dívka, počít?“

„To je právě obtíž,“ řekl bezradně.
„A tato situace vás zlobí.“
„Jenom kvůli vám.“
„Dovolte mně tedy zachránit vaše city tím, že vám řeknu, že mne 

to ani trochu nezlobí a neznepokojuje – jenom ten povyk, který 
o tom děláte. Nedopustím nikdy, aby mne něco zlobilo, co nemohu 
odvrátit. Je to přece marné bojovat proti nevyhnutelnému. Zde 
je tedy situace: vy jste zde a já jsem zde. Podle vašeho vlastního 
přesvědčení nemohu nikam odejít. A vy zajisté také nemůžete někam 
odejít a zanechat mne zde samotnou na celé plantáži a se dvěma sty 
kudrnatých lidožroutů v rukou. Proto zde zůstanete vy a zůstanu 
zde i já. Je to přece velmi prosté. A také je to dobrodružné… A nadále 
se tím nemusíte trápit. Nemám touhu po manželství. Přišla jsem na 
Šalamounovy ostrovy, abych nalezla plantáže, a nikoliv manžela.“
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Sheldon se zarděl, ale nepromluvil…
„Vím, co si teď myslíte,“ zasmála se vesele. „Že kdybych byla muž, 

zakroutil byste mi za to krkem. A také to zasluhuji. Je mi to tak líto. 
Neměla jsem tolik urážet váš cit.“

„Obávám se, že jsem to trochu sám vyvolal,“ pravil s úlevou, když 
viděl tyto známky, že se bouře utišuje.

„Již to mám,“ oznamovala. „Půjčte mi na dnešek tlupu svých 
dělníků. Vystavím si pro sebe na druhém konci dvora z trávy do-
mek – ovšem na kůlech. Dnes večer se tam mohu přestěhovat. Budu 
tam mít pohodlí a bezpečí. Moji Tahiťané mohou se střídat na stráži 
tak jako na palubě lodi. A pak se pustím do studia, jak pěstovat 
kokosové palmy. A na oplátku se budu starat ve vaší domácnosti 
o kuchyň a opatřím vám trochu slušné stravy. A konečně již ne-
chci naslouchat vašim protestům. Vím již vše, co mně chcete říci 
a nabídnout. Že mně postoupíte svůj bungalov a chatrč z trávy že 
si vystavíte sám. Ale to nechci. Můžete tu věc považovat za odby-
tou. Jinak, nebudete-li souhlasit, půjdu přes řeku tam, kde nemáte 
právo, a vystavím si pro sebe a své námořníky vesničku a pošlu si je 
pak ve velrbářském člunu na Guvutu pro zásoby. A teď chci, abyste 
mne naučil hrát kulečník.“
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Kapitola VII 
ZATVRZELÁ ČETA DĚLNÍKŮ

Joana se chopila hospodaření s velikou jistotou a převrátila veškeré 
věci tak, že Sheldon svůj dům sotva poznával. A jako první věcí ze 
všeho bylo, že bungalov byl teď čistý a v pořádku. Teď se již nemohli 
sluhové povalovat a nečinit skorem nic, a naopak kuchař si naříkal, 
že „hlava, která mu náleží, mu chodí příliš mnoho kolem“. Bylo to 
z namáhavého kuchařského kurzu, kterým ho Joana proháněla. 
A také Sheldon neušel pěknému kázání za svoji lenivost, poně-
vadž nejedl nic kromě konzerv ze zásob. Nazvala ho nepořádným 
a lenivým mužem, kromě jiných zlomyslných přezdívek pro jeho 
nevšímavost ke zdravé potravě. Poslala svůj velrybářský člun podél 
pobřeží na vzdálenost dvaceti mil pro pomeranče a citrony a chtěla 
škodolibě vědět, proč jmenované ovoce se již dávno na Berande 
nepěstuje, přičemž mu vyslovila svoje pohrdání, že zde neměl ze-
linářskou zahradu. Podlouhlá jablíčka, která Sheldon považoval za 
plevel, objevila se za jejího vedení jako chutné ovoce ke snídani a při 
obědě byla přeměněna v puding, který zasluhoval jeho neobyčejný 
obdiv. Banány, sehnané v pralese, byly předkládány na stůl vařené 
i syrové, v tuctu různých způsobů, ze kterých každý prohlašoval 
za lepší než předcházející. Buď Joana, nebo její plavci usmrcovali 
denně dynamitem ryby a domorodci z Balesuny byli odměňováni 
tabákem, když přinášeli z mangrovových14 bahen ústřice. To, co 
dovedla připravit z kokosových ořechů, bylo přímo zjevení. Naučila 
kuchaře, jak se připravuje z jejich mléka droždí, s nímž pak pekla 
lehký a výživný chléb. Ze dřeně, která je na vrcholcích kokosových 
palem, připravovala velmi chutný salát. Z mléka a masa ořechů 

14 Kořenovník obecný. Pozn. překl.
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dělala různé omáčky a polevy, sladké i kyselé, jež byly podávány 
podle přípravy buď s rybami, anebo pudingy. Naučila Sheldona 
vážit si nade vše smetany z kokosových ořechů a přesvědčila ho, že 
je lepší než smetana kondenzovaná, a používala prvně jmenované 
do kávy. Ze starých a rašících ořechů vyňala houbovitá, pevná jádra 
a dělala z nich saláty. Zdálo se vůbec, že její předností jsou saláty, 
a uvedla Sheldona v úžas rozkošnou chutí salátu připraveného 
z mladých bambusových výhonků. Nepěstované brambory, které 
byly odloženy na semeno anebo byly nelítostně odházovány již od 
počátku plantážnictví na Berande, byly sbírány na salát, polévky 
a omáčky. Slepice, které vždycky chodily do křovin, aby tam zaná-
šely vajíčka, obdržely kukaně a Joana vycházela sama střílet divoké 
kachny a holuby pro stůl.

„Ne snad že by se mně tato práce líbila,“ vysvětlovala vzhledem 
ke svému vaření, „ale činím to proto, že nechci zapomenout nic 
z výcviku, kterého se mi dostalo u tatíčka.“

Mezi jinými věcmi spálila morovou nemocnici, pohádala se se 
Sheldonem nad mrtvými a ve hněvu poručila svým lidem, aby 
vystavěli nemocnici novou – jak ji nazývala – „slušnou“. Oloupila 
okna o mušelínové a batistové záclony a na jejich místo udělala 
vyfintěné záclony z kalika15, které vzala ze zásobárny, a z prvních si 
ušila několikero šatů. Když spisovala svůj seznam zboží a oděvu pro 
sebe, které jí měly být poslány ze Sadney prvním parníkem, divil se 
Sheldon, na jak dlouhou dobu se rozhodla zůstat.

Byla zajisté nepodobna všem ženám, které kdy znal anebo 
o nichž snil. Pokud se týkalo jeho, myslil si, že vůbec ženou není. 
Nikdy se ani nenudila, ani se nelichotila. Nikdy u něho nemrhala 
ženskými lákadly, Mohl být jejím bratrem anebo ona mohla být 
jeho bratrem. A v podivné jejich situaci jako by nebyli různého 
pohlaví. Každá, třeba jen zdvořilá jeho dvornost byla ignorována 

15  Lehčí tkanina s plátěnou vazbou. Pozn. red.
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anebo vysmívána a on byl záhy nucen vzdát se i zvyku podat jí 
ruku, když vstupovala do člunu nebo když přelézala nějaký trám, 
a musel si sám přiznati, že má výtečnou schopnost starat se o sebe 
sama. Přes jeho výstrahy o krokodýlech a žralocích plavala neustále 
v hluboké vodě u pobřeží a také jí nemohl přemluvit, aby, když se 
plavila ve člunu, nechala některého ze svých námořníků házet do 
vody dynamitové patrony, aby jimi usmrcovala ryby. Dovozovala, že 
je alespoň o něco málo rozumnější než Tahiťané, a že proto je menší 
pravděpodobnost nějaké nehody, když střílí dynamitem sama. Byla 
mu zároveň největší mužatkou a také ženou největší zženštilosti, 
s jakou se kdy setkal.

Pramenem neustálých sporů mezi nimi byl její nesouhlas s me-
todami, jak zacházet s černochy. Ovládala je přísnou vlídností, 
zřídka je odměňovala a nikdy netrestala, a on musel přiznat, že 
její námořníci ji zbožňovali, zatímco sluhové v domě byli jejími 
otroky a pracovali pro ni třikrát více, než jak se mu z nich povedlo 
vytlouci samotnému. Viděla záhy nepokoj mezi dělníky, najatými na 
smlouvu, a nebyla slepá k nebezpečí neustále se vznášejícímu nad 
ní i nad Sheldonem. Nikdo z nich se neodvážil vyjít bez revolveru. 
A námořníci stojící na nočních strážích u Joaniny chatrče z trávy 
byli ozbrojeni kulovnicemi. Ale přesto Joana trvala na tom, že tato 
hrůzovláda byla způsobená vládou strachu provozovanou bělochy. 
Sama byla vychována mezi vlídnými Havajci, s kterými nikdy nebylo 
zacházeno špatně nebo drsně, a z toho všeobecně soudila, že ost-
rované na Šalamounech se stanou při vlídném zacházení mírnými.

Jednoho večera vznikl v barácích hrozný povyk a Sheldon za 
pomoci Joaniných námořníků zachránil s námahou dvě ženy, které 
chtěli černoši utlouci k smrti. Aby byly chráněny před pomstou 
černochů, byly přes noc střeženy v domku s kuchyní. Byly to ony dvě 
ženy, které pro dělníky vařily, a jejich přestupek byl, že se jedna vy-
koupala ve velikém kotli, ve kterém se vařívala zemčata. Ale černoši 
se nerozlítili z čistotnosti, neboť se sami v těchto kotlích koupávali, 
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nesnáz vznikla z toho, že koupající se žena byla právě nízká, bídná 
a znehodnocená osoba, neboť obyvatelům Šalamounových ostrovů 
jsou veškeré ženy tvory nízkými, znehodnocenými a bídnými.

Následujícího jitra byli Joana a Sheldon při snídani poplašeni 
zvyšujícím se mumláním hněvivých hlasů. První pravidlo na Be-
rande bylo porušeno. Černoši vstoupili bez dovolení nebo rozkazu 
do dvora a kromě dvou sluhů provinilo se tímto přestupkem všech 
dvě stě dělníků. S hrozbami a výkřiky seskupili se blízko před prů-
čelní verandou. Sheldon se opíral o pažení verandy a díval se na 
ně dolů, zatímco Joana stála poněkud v pozadí. Když povyk utichl, 
předstoupili dva bratři. Byli to silní lidé, nádherného svalstva 
a s tvářemi neobyčejně zavilými i na obyvatelstvo ostrovů Šalamou-
nových. Jedním z nich byl Carin-Jama, jinak „Tichý“ a druhý Bel-
lin-Jama, „Chlubil“. V dřívějších dobách sloužili oba na plantážích 
v Queens landu a byli známi jako lidé špatných povah všude, kde se 
setkali s bělochy a kde s nimi pracovali.

„My hoši chtít ty proklaté černé Mary,“ řekl Bellin-Jama.
„Co chcete s černými Mary?“ tázal se Shcldon.
„Zabít je,“ řekl Bellin-Jama.
„Proč se mnou vy hoši takto mluvit?“ tázal se Sheldon a jevil přitom 

vzrůstající hněv. „Veliký zvon již zvonit. Vy nenáležet sem. Vy být na 
poli. Jakmile bude veliký zvon zvonit a až budete po jídle, přijít sem 
a mluvit o dvou černých Mary. A teď všichni vy hoši odejít odtud.“

Celá tlupa čekala, aby viděla, co Bellin-Jama učiní, a Bellin-Jama 
zůstal stát.

„Já nejít,“ pravil.
„Mějte se na pozoru, Bellin-Jamo,“ řekl Sheldon ostře. „Jinak 

vás poslat na Tulagi a vy obdržíte velmi napráskáno. Na mou duši 
obdržíte to velmi, velmi.“

Bellin-Jama se díval bojovně vzhůru.
„Vy chcete se mnou zápasit,“ pravil a zdvihal vzhůru svoje pěsti 

osvědčeným způsobem černochů, kteří se vrátili z Queenslandu.



– 59 –

Avšak na Šalamounových ostrovech, kde je bělochů málo 
a černochů mnoho a kde běloši vládnou, je taková nabídka k zápasu 
nejsmrtelnější urážkou. Černoši se nepovažují za hodny, aby se tolik 
odvážili a nabídli zápas bělochovi. Při nejlepším mohou mít pouze 
vyhlídku, že jim bude od bělocha nařezáno.

Z řad naslouchajících černochů ozvalo se pochvalné mumlání za 
Bellin-Jamovu odhodlanost. Avšak hlas Bellin-Jamy se chvěl ještě 
ve vzduchu a pochvalné mumlání právě počínalo, když Sheldon 
přeskočil zábradlí a vrhl se přímo dolů. Z vrchu zábradlí na zem 
bylo patnáct stop a Bellin-Jama stál přímo dole. Sheldonovo letící 
tělo ho udeřilo a srazilo k zemi. Nebylo třeba udělit černochovi 
ránu. Byl poražen na zem, bez pomoci. Joana, překvapena ne-
očekávaným Sheldonovým skokem, viděla Carin-Jama, „Tichého“, 
vztáhnout ruku a uchopit Sheldona za hrdlo, právě když se zpola 
zvedal, zatímco asi sto černochů se řítilo vpřed, aby bělocha zabili. 
V okamžiku měla v ruce revolver a Carin-Jama Sheldona pustil, po-
táceje se vzad s kulí v ramenu. V prchavém okamžiku tohoto činu 
chtěla ho střelit do paže, což mohla na tuto krátkou vzdálenost 
zcela snadno provést, avšak vlna divochů, vrhajících se vpřed, 
změnila její výstřel, takže byl Carin-Jama zasažen do ramene. 
Byl to okamžik, kdy nebylo možno počítat s nejmenší příznivouo 
okolností.

Ve chvíli, kdy měl Sheldon hrdlo volné, udeřila jeho pěst a Ca-
rin-Jama se položil vedle svého bratra na zem. Tak byla vzpoura 
potlačena a za pět minut potom bylo vidět oba bratry odnášené 
do nemocnice a vzbouřenci, vedeni dohližiteli, odcházeli na pole.

Když Sheldon přišel zase na verandu, shledal, že Joana se zhrou-
tila do lodního křesla a že pláče. Tento pohled ho rozčílil tolik, jak to 
nedovedla ani vzpoura předtím potlačená. Žena v slzách jej uváděla 
do rozpaků. A když byla touto ženou Joana Lacklandová, u které se 
naučil očekávat věci nejméně očekávané, tu tím byl poděšený. Díval 
se na ni dolů a vlhčil si jazykem rty.
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„Chci vám poděkovati,“ začal. „Není pochyby, že jste mi zachráni-
la život, a musím vám říci –“

Ona ihned sňala ruce z tváří a ukázala mu svůj obličej pohněvaný 
a zaplavený slzami.

„Vy neurvalče! Vy zbabělče!“ vykřikla. „Zavinil jste, že jsem stře-
lila na člověka, a toho jsem se dosud nikdy nedopustila!“

„Vždyť je to jen rána v mase a on nezemře,“ pokoušel se ji nepři-
měřeně uklidňovat.

„Co na tom? Stejně jsem ho střelila! Nemusel jste přece tak se-
skakovat dolů! Bylo to brutální a zbabělé!“

„Ach, pravím vám –“ počal konejšivě.
„Odejděte! Cožpak nevidíte, že vás nenávidím! Ano, nenávidím! 

Odejděte! Chci to!“
Sheldon hněvem zbledl.
„Proč jste tedy, ve jménu zdravého rozumu, vystřelila?“ tázal se.
„Po-po-poněvadž jste běloch,“ vzlykala. „A tatíček by byl nikdy 

nenechal bělocha v nebezpečí. Ale byla to vaše chyba. Neměl jste 
právo vrhat se do takového postavení. A kromě toho nebylo to 
třeba.“

„Obávám se, že vám nerozumím,“ řekl krátce a odvracel se od ní. 
„Promluvíme si o tom později.“

„Hleďte na mne, jak s těmi hochy zacházím,“ pravila, zatímco 
on zůstal stát ve dveřích a zdvořile jí naslouchal. „Mám zde ty dva 
nemocné hochy, které ošetřuji. Až se uzdraví, učiní pro mne vše a já 
nechci, aby byli stále ve strachu o svůj život. Není to třeba, ujišťuji 
vás – není třeba veškeré této drsnosti a brutálnosti. Co na tom, 
jsou-li to lidožrouti? Jsou to lidští tvorové právě tak jako vy a já 
a lze je s povolností přivést k rozumu. A právě tím se všichni lišíme 
od nízkých zvířat.“

Kývl hlavou a vyšel.
„Myslím, že jsem neodpustitelně pošetilá,“ řekla na pozdrav, když 

se po několika hodinách vrátila z obchůzky po plantážích. „Byla 
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jsem v nemocnici a onomu muži se vede zcela dobře. Jeho zranění 
není vážné.“

Sheldon se cítil nepochopitelně šťastný a rozradovaný, když viděl 
známky její změněné nálady.

„Vidíte, nechápete situaci,“ začal. „Nejdříve je nutno ovládat 
černochy přísností. Vlídnost je zcela dobrá věc, ale samou vlídností 
je neovládnete. Věřím všemu, co pravíte o Havajcích a Tahiťanech. 
Říkáte, že s nimi tak možno zacházet, a já vám věřím. Nemám s nimi 
zkušenost. Ale vy zase nemáte zkušenost s černochy, a proto vás 
prosím, abyste věřila zase mně. Liší se značně od vašich domorod-
ců. Jste zvyklá na obyvatele Polynésie. Ale tito hoši jsou z Melanésie. 
Jsou to černoši. Jsou to negři – pohleďte na jejich kučeravé vlasy. 
A k tomu jsou na mnohem nižším stupni než černoši afričtí. Oprav-
du, vězte, že je mezi nimi veliký rozdíl.

Neznají vděčnost, ani soucit, ani vlídnost, a když se k nim chováte 
vlídně, domnívají se, že jste blázen. Když jste na ně mírná, myslí si, 
že se bojíte, tu se mějte na pozoru, neboť vás chtějí dostat. Abych 
vám jen ukázal průběh nerozdílného procesu, který se děje v mozku 
černochově, dovolte mi vylíčit, co si myslí, když se setká s cizincem ve 
své stepi. Jeho první myšlenkou je strach. Zabije ho cizinec? Jeho ná-
sledující myšlenkou, když vidí, že zabit není, je: může tohoto cizince 
zabít? Byl zde osadnický obchodník Packard. Nějakých dvanáct mil 
od pobřeží. Chlubil se, že vládne nad černochy pouhou vlídností a že 
jim nikdy nedal jedinou ránu. Výsledkem bylo, že jim nevládl vůbec. 
Přicházíval sem ve svém velrybářském člunu, aby Hughieho a mne 
navštívil. Když se posádka jeho člunu rozhodla, že půjdou domů, 
musil svoji návštěvu zkrátit, aby je doprovázel. Pamatuji se na jedno 
nedělní odpoledne, když Packard přijal naše pozvání, že zůstane do 
oběda. Polévka byla právě na stole, když vtom Hughie viděl jednoho 
černocha dívat se dveřmi na nás. Vyšel k němu ven, neboť byl to 
přestupek proti zvykům na Berande. Každý černoch má zde poslat 
po sluhovi zprávu a zůstat před nádvořím. Ale tento muž, jenž byl 
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jedním z Packardovy posádky, byl na verandě. Věděl dobře, co činí. ‚Co 
zde chcete?‘ pravil Hughie. ‚Vy říci bělochovi, že my z posádky člunu 
chceme jít. Když on nepřijít teď, my hoši nečekat. Jdeme.‘ A vtom mu 
uštědřil Hughie ránu, která ho srazila ze schodů a z verandy.“

„Ale to bylo zbytečně kruté,“ namítala Joana. „S bělochem byste 
takto nenakládal.“

„To je právě kořen věci. Nebyl to běloch. Byl to nízký černý negr, 
který svévolně urážel, a to nejen svého pána, nýbrž každého bílého 
pána na Šalamounových ostrovech. Urazil mne, urazil Hughieho. 
Urazil Berande.“

„Ovšem, podle vašeho pohledu, podle vašch pravidel o nadvládě 
silných –“

„Ano,“ přerušil ji Sheldon, „ale bylo to podle pravidla slabých, 
kterým Packard vládl. A jaký byl výsledek? To, že jsem dosud živ 
a že je Packard mrtev. Byl ke svým dělníkům vytrvale vlídný a mírný 
a jeho hoši čekali, až jednoho dne ulehl, když onemocněl horečkou. 
Jeho hlava je teď někde na Malaitě. Odvezli také dva velrybářské 
čluny, naplněné zbožím ze zásobárny. Pak zde byl také kapitán 
Mackenzie z dvoustěžnové lodice Minoty. Věřil ve vlídnost. Hádal 
se také o to, že je lépe nenosit zbraň, poněvadž se tím zavede lepší 
důvěra. Na své druhé cestě na Malaitu, kde rekrutoval černochy, 
přijel na Binu, která je blízko Langa-Langa. Kulovnice, kterými mělo 
být ozbrojeno jeho mužstvo na člunu, byly zavřeny v jeho kajutě. 
Když jeho velrybářský člun přistál u břehu pro rekruty, vykračoval 
si na palubě a neměl u sebe ani revolver. Byl zabit tomahavkem. 
Jeho hlava zůstala na Malaitě. Byla to sebevražda. A také u Packarda 
to bylo vyložená sebevražda.“

„Připouštím, že při stycích s nimi je nutno mít se na pozoru,“ 
souhlasila Joana, „ale věřím, že uspokojivějších výsledků lze s nimi 
dosáhnout, když se s nimi jedná s mírnou vlídností a laskavostí.“

„I s tím s vámi souhlasím, avšak musíte rozumět jednomu. Be-
rande je pouze jakousi záchrannou stanicí, a proto je zde nejhorší 



– 63 –

plantáž na Šalamounových ostrovech, pokud se týká dělníků. A proč 
se tak stalo, dokazuje právě vaše stanovisko. Předešlí vlastníci Be-
rande nebyli mírně laskaví. Byl to párek nenapravitelných sprosťáků. 
Jedním z nich byl Američan z Východu, Yankee, jak myslím, že se jim 
říká, a druhý byl hltavý Němec. Byli to honci otroků. Abych vám to 
začal vyprávět, koupili od Johnnyho Be-bloweda, nejvyhlášenějšího 
honce rekrutů na Šalamounových ostrovech. Teď si odbývá deseti-
letý trest žaláře na Fidži, pro maličkost, že zabil černocha. Za svých 
posledních dnů, kdy zde ještě byl, učinil se domorodcům na Malaitě 
tak nenáviděným, že s ním nechtěli nic mít. Jediný způsob, kterým 
mohl získat dělníky, bylo, že spěchal rychle na místo, kde se udála 
nějaká vražda nebo několik podobných zločinů. Vrazi obyčejně ve-
lice rádi svolili a podepsali smlouvu, jen aby se odtamtud dostali 
a unikli pomstě. Zde se říká takovému uniknutí ‚skočit z nábřeží po 
hlavě‘. Náhle vznikne na pobřeží poplach a některý černoch běží 
k vodě, pronásledován mrakem oštěpů a šípů. Ale ovšem, velrybář-
ský člun Johnnyho Be-bloweda čeká někde na blízku, aby ho vytáhl. 
Za posledních dnů neměl Johnny jiné lidi než ty, kteří se zachránili 
takovými skoky po hlavě.

A první majitelé Berande koupili jeho rekruty – byla to tlupa 
zatvrzelých vrahů. Všichni byli lidé sloužící pět let. Vidíte z toho, 
že nad takovým černochem, který skočil po hlavě, je najímatel ve 
výhodě. Kdyby to dovoloval zákon, donutil by ho třeba ke smlouvě 
desítileté. Ano, takovou tlupu vrahů jsme zde dostali do rukou. 
Ovšem, někteří z nich zemřeli a jiní byli zabiti a opět jiní si odsluhují 
na Tulagi trest. Tito první majitelé uděali velmi málo mýtin a ještě 
méně plantáží, Po celou tu dobu byla válka. Jeden dohližitel byl zabit. 
Jeden podílník byl zraněn – rameno mu bylo skorem uťato těžkým 
nožem na sekání cukrové třtiny. Druhý byl podvakráte bodnut 
oštěpem. Oba dva byli chlubilové, a proto v nich byla také nitka 
zbabělosti a nakonec se toho museli vzdát. Byli zahnáni – doslovně 
byli zahnáni – svými vlastními černochy. A pak přišel ubohý Hughie 
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a já, dva noví druzi, aby se chopili té zatvrzelé čeládky. Neznali jsme 
pravý stav věci a koupili jsme Berande a pak nám nezbývalo nic než 
chopit se toho a nějak se protlouci.

Zpočátku jsme se dopustili chyby s mírnou laskavostí. Chtěli 
jsme vládnout přemlouváním a dobrým zacházením. Negři z toho 
soudili, že se bojíme. Zardívám se při pomyšlení, jakými jsme byli 
v těch prvních dnech blázny. Klamali nás, hrozili nám a uráželi nás 
a my jsme se s tím spokojili, doufali jsme, že věci se záhy zlepší, když 
s nimi jednáme tak poctivě. Ale místo toho se vše stále zhoršovalo. 
A pak nadešel den, kdy Hughie jednoho z dělníků přísně pokáral, 
přičemž byl tlupou skoro zabit. Jediná věc, která ho zachránila, bylo, 
že dovedl hlasitě volat, takže jsem se mohl dostat včas na místo.

A pak počala vláda silné ruky. Znamenalo to buď to, anebo za-
nechat vše, ale poněvadž jsme do svého podniku vložili veškeré 
peníze, nemohli jsme toho zanechat a kromě toho byla také podní-
cena naše pýcha. Pustili jsme se do toho, abychom začli, a byli jsme 
v situaci, že nezbývalo nic než pokračovat. Byl to těžký zápas, neboť 
jsme byli, tak jako až do dnešního dne, považováni ze stanoviska 
práce za nejhorší plantáž na Šalamounech. Vězte, že jsme sem 
nemohli dostat ani jediného bělocha. Nabízeli jsme dozorství půl 
tuctu lidem. Nechci říci, že by se snad báli, neboť tomu tak nebylo. 
Avšak považovali zdejší místo za nezdravé. Alespoň tak se vymlou-
val poslední z nich, který naši nabídku odmítl. A tak nezbylo než 
abychom se o dozorství dělili Hughie a já.“

„A když zemřel, chtěl jste to vykonávat sám,“ zvolala Joana se 
žárem v očích.

„Myslil jsem, že se protluču. A teď, slečno Lacklandová, prosím 
vás, abyste byla shovívavá, když se vám budu zdát drsný. A ne-
zapomínejte, že zdejší stav nemá nikde sobě rovna. Dostali jsme 
sem špatnou čeládku, ale donutili jsme ji ku práci. Byla jste sama 
na plantáži a mohla jste to vidět. Také vás ujišťuji, že na celých 
Šalamounových ostrovech nenaleznete lepší tří- a čtyřleté stromy. 
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Pracovali jsme neúnavně, abychom věci poněkud zlepšili. Pomalu 
jsme získávali nové dělníky. Proto jsme také koupili loď Jessii. 
Chtěli jsme si svoje dělníky sami vybrat. Za rok dojde čas většině 
původních černochů. Vidíte, byli rekrutováni za první rok na Be-
rande a jejich smlouvy vyprší v různých měsících. Ovšem, do jisté 
míry nakazili také dělníky nové, ale to lze vyléčit záhy a pak bude 
Berande plantáží úctyhodnou.“

Joana přikývla, ale mlčela. Byla příliš zaměstnána svým vidě-
ním jediného osamělého bělocha, jak se s ním poprvé setkala, 
bezmocného zimnicí, jako zhroucené příšery, spočívající v lodním 
křesle, jenž do posledního tepu svého srdce jakousi podivnou al-
chymií svého plemene byl ustanoven, aby byl pánem.

„Je to bída,“ pravila. „Ale domnívám se, že běloch má vládnout.“
„Mně se to nelíbí,“ ujišťoval ji Sheldon. „Kdyby mně šlo o život, 

nedovedu si představit, jak jsem sem vůbec přišel. Ale zde teď jsem 
a nemohu odtud.“

„Je to slepý osud plemene,“ řekla s lehkým úsměvem. „My běloši 
jsme lupiči země a mořští loupežníci od časů nejvzdálenějších. 
Myslím, že to máme v krvi a že se toho nikdy nezbavíme.“

„Nemyslel jsem na to nikdy ze stanoviska tak vznešeného,“ do-
znával. „Měl jsem příliš mnoho práce, abych mohl bádat, proč jsem 
sem přišel.“
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Kapitola VIII 
MÍSTNÍ BARVA

Při západu slunce připlula k přístavišti malá dvojstěžní lodice 
a o něco později přišel její kapitán na břeh. Byl to asi dvacetiletý 
mladík, slušného zevnějšku a příjemného hlasu, ale získal si již 
předem Joanin obdiv, když jí Sheldon řekl, že se svou lodicí připlul 
s černou posádkou zcela sám z Malaity. A romantičnost kývala 
a lákala před Joaninýma očima, když zvěděla, že to je Christian 
Young z ostrova Norfolku a jediný potomek Johna Younga, který 
byl jedním z původních vzbouřenců na lodi Bounty. V jeho měkkých 
očích a zahnědlé pleti bylo vidět smíšenou tahitskou a anglickou 
krev. Ale zdálo se, že z něho zmizela anglická tuhost. Ale byla v něm. 
A to bylo právě příčinou, že dovedl sám jezdit na své lodici a ždímat 
živobytí z bojovných Šalamounových ostrovů.

Neočekávaná přítomnost Joanina ho uvedla do rozpaků. Až 
teprve ho uklidnila upřímnými, kamarádskými způsoby, což 
však zase urazilo Sheldonův smysl a jeho představu o vhodnosti 
ženského chování. Novinky ze světa Young neměl. Ale zato byl plný 
novinek ze Šalamounových ostrovů. Patnáct dělníků ukradlo pušky 
a uteklo z plantáže Lunga do pralesa. Lunga byla dále na východ od 
pobřeží guadalcanarského. A z pralesa poslali zprávu, že přijdou, 
aby se pomstili na třech běloších, kteří tam dohlíželi, zatímco dva 
z těchto bělochů na oplátku je v pralese honili. Byla veliká pravdě-
podobnost, řekl Young jako náhodou, že nebudou-li chyceni, mohli 
by se zatočit v kruhu a přijít na břeh Berande, aby ukradli nebo 
zmocnili se velrybářského člunu.

„Zapomněl jsem vám říci, že váš obchodník byl v Ugi zavražděn,“ 
řekl k Sheldonovi. „Pět velkých kánoí přišlo tam z Port Adamsu. Při-
stáli za noci a zmocnili se Oscara ve spaní. To, co neukradli, zapálili. 
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Loď Flibberty-Gibbet obdržela tuto zprávu v průlivu Mboli a jela 
ihned do Ugi. Byl jsem právě ve Mboli, když tam zpráva došla.“

„Myslím, že se musím svého tržního místa na Ugi vzdát,“ pozna-
menal Sheldon.

„Je to již druhý obchodník, kterého jste tam do roka ztratil,“ pokra-
čoval Young. „Aby tam bylo bezpečno, je tam třeba alespoň dvou 
bělochů. Tyto kánoe z Malaity činí neustále výpady oním směrem 
a znáte dobře čeládku z Port Adamsu. Přivezl jsem pro vás psa – 
poslal ho Tommy Jones z ostrova Nealu. Řekl mi, že vám jej slíbil. 
Je to nejlepší lovec černochů. Nebyl na palubě ani dvě minuty a již 
zahnal celou moji černou posádku do lanoví. Tommy mu říká Satan.“

„Často jsem se divila, proč zde nemáte psy,“ pravila Joana.
„Je zde obtížné udržet je. Vždycky je sežerou krokodýli.“
„Před dvěma měsíci byl Jack Hanley zabit v laguně Marovo,“ 

oznamoval Young svým vlídným hlasem. „Zpráva o tom přišla právě 
po lodi ‚Apoštol‘“.

„Kde je laguna Marovo?“ tázala se Joana.
„V nové Georgii, pár set mil na západ,“ odpověděl Sheldon. „Za 

ní je právě Bougainville.“
„Učinili to jeho vlastní černí sluhové,“ pokračoval Young, „ale byli 

k tomu navedeni a poštváni domorodci z Marovo. Jeho posádka ze 
Santa Cruz unikla na velrybářském člunu do Choiseulu a Mather se 
přeplavil na lodi Lily na Marovo. Spálil tam jednu vesnici a zmocnil 
se Hanleyovy hlavy. Nalezl ji v jednom domě, kde ji černoši sušili. To 
jsou veškeré zprávy, které jsem obdržel, kromě toho, že na východním 
konci ostrova Ysabely je spousta nových ručnic soustavy Lee-Enfield. 
Nikdo neví, jak se k nim domorodci dostali. Bude nutno, aby to vláda 
vyšetřila. A – ano, v našem souostroví je jedna válečná loď, Cambrian. 
Spálila tři vesnice na Bine – na oplátku za Minotu, víte – a bom-
bardovala prales. Potom odjela na Sio, aby tam naše věci vyřídila.“

Pak se stal hovor všeobecným, a právě než Young odešel, aby se 
zase odebral na palubu, otázala se Joana:
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„Jak je možné, že to vše zcela sám řídíte, pane Youngu?“
Než odpověděl, spočinuly jeho veliké, skoro dívčí oči na okamžik 

na jejím obličeji a pak odvětil nejsladším a nejměkčím hlasem:
„Ach, vycházím s nimi velmi dobře. Ovšem, chvílemi je s nimi tu 

a tam obtíž, ale to nutno očekávat. Nesmíte nikdy dopustit, aby si 
mysleli, že se bojíte. Měl jsem ovšem mnohokráte strach, ale oni 
o tom nikdy nevěděli.“

„Domnívala byste se, že by neuhodil moskyta, který ho bodl,“ 
řekl Sheldon, když odešel Young na palubu. „Všichni ostrované 
z Norfolku, kteří pocházejí z posádky lodi Bounty, jsou takoví. 
Ale podívejte se na Younga. Teprve před třemi roky, když poprvé 
vstoupil na loď Minervu, byl s ní na Malaitě v Suu. Je tam spousta 
lidí z Queenslandu – hrubá to čeládka. Umínili si, že dostanou 
jeho hlavu. Syn jejich náčelníka, starý jednooký Billy, rekrutoval 
na Lunga a zemřel úplavicí. To znamenalo, že běloši jsou dlužní 
Suu jednu hlavu – hlavu kteréhokoliv muže. A nezáleželo na tom, 
jak to dlouho potrvá, než ji dostanou. Poněvadž byl Young pouze 
mladíkem, byli si jisti, že ho dostanou snadno. Přilákali jeho velry-
bářský člun na břeh slibem, že mu přivedou rekruty, a pobili celou 
posádku. V témž okamžiku se vrhla tlupa námořníků ze Suu, která 
byla na palubě Minervy na Younga. Právě si připravoval dynami-
tovou patronu na ryby a zapálenou ji hodil mezi ně. Nemůžete 
ho přimět, aby o tom mluvil, ale doutnák byl krátký a ti, kteří to 
přežili, vrhli se přes palubu a Young uťal kotvu a unikl. Vypsali 
teď na jeho hlavu sto nití lasturových peněz, což má cenu jednoho 
sta liber šterlinků. Ale přesto přichází pravidelně na Suu. Byl tam 
před krátkou dobou, vracel tam asi třicet lidí z Cape Marsh, to je 
plantáž bratří Fulcrumů.“

„V každém případě mně daly jeho zprávy dnešního večera lepší 
obraz o zdejším životě,“ řekla Joana. „Je to věru přinejmenším život 
barevný. Šalamounovy ostrovy by měly být na mapách vytištěny 
rudě. A také žlutě, pro ty nemoce.“
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„Šalamounovy ostrovy nejsou vždycky takové,“ odpověděl Shel-
don. „Ovšem Berande je plantáž nejhorší a také je nejhorší vše, co 
se sem dostane. Pochybuji, že byl někde horší útok nemoci, než byla 
ta, kterou jsme překonali, právě když jste přišla. Jako by to chtěl 
osud, dostala se nákaza také na Jessii. Berande jest vůbec velmi 
nešťastné. Všichni lidé ze starých dob nad ním vrtěli hlavou. Říkali, 
že na něm lpí to, čemu vy Američané říkáte hoodoo.“16

„Berande bude mít úspěch,“ pravila Joana pevně. „Všem pověrám 
se směji. Protlučete se a vyjdete z rohu štěstí na jeho širokém konci. 
Neštěstí nemůže trvat věčně. Ale přece jen se obávám, že Šalamou-
novy ostrovy nemají pro bělocha vhodné podnebí.“

„Ale bude to přece. Jen počkejte za padesát let, až bude prales 
vymýcen až k horám – pak bude také vypleněna horečka a vše 
bude mnohem zdravější. Budou zde města a městečka, neboť je 
zde ohromné množství dobré země, ležící teď ladem.“

„Ale proto zde přece nebude nikdy dobré podnebí pro bělocha,“ 
namítala Joana. „Běloch nebude moci nikdy vykonávat ruční práce.“

„To je pravda.“
„A to znamená otroctví,“ vybuchla.
„Ano, jako ve všech tropech. Práci budou muset vykonávat 

černoši a lidé plemene hnědého a žlutého a budou řízeni bělochy. 
Avšak práce černochů je velmi nákladná a záhy sem budou dopra-
veni čínští a indičtí kuliové. Plantážníci již o této věci uvažují. A já 
jako všichni mám již černých dělníků až po krk.“

„A pak, černoši vymřou?“
Sheldon pokrčil rameny a odpověděl:
„Ano, jako severoameričtí indiáni, kteří byli přece mnohem 

ušlechtilejší druh než obyvatelé Melanésie. Víte, že svět jet jen do 
jisté míry veliký a že se přeplňuje.“

„A neschopní musí zahynout?“

16  Čti húdú. Čáry amerických černochů, přinášející neštěstí. Pozn. překl.
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„Právě tak. Neschopní musí zahynout.“
Ráno byla Joana probuzena velikým povykem a hřmotem. Jejím 

prvým činem bylo, že sáhla po svém revolveru, ale když slyšela smích 
Noa-Noaha, jenž stál venku na stráži, věděla, že není nebezpečí, 
a vyšla ven, aby tu švandu viděla. Kapitán Young vysadil psa Satana 
na břeh právě v okamžiku, když tlupa dělníků stavějících most šla 
podél pobřeží. Satan byl veliké zvíře, černé, s krátkou srstí, svalnaté 
a vážil plných sedmdesát liber17. Černochy neměl rád. Tom my Jones 
ho dobře vycvičil. Uvazoval ho denně na několik hodin a nařizoval 
vždy přitom některému z černých hochů nebo dvěma, aby ho časem 
škádlili. A tak měl Satan svrchu na celou černou rasu a v té vteřině, 
kdy se dostal na břeh, prchala tlupa lidí stavějících most ve zmatku 
přes plot, ohraničující dvůr, a hrnula se ke kokosovým palmám.

„Dobré jitro!“ zavolal na dívku Sheldon z verandy. „Co říkáte 
tomu honci černochů?“

„Domnívám se, že máme před sebou obtížnou úlohu, abychom 
ho navykli na sluhy v domě!“ zavolala k němu v odpověď.

„A také na vaše Tahiťany. Pozor, Noa! Utečte!“
Když se Satan přesvědčil, že lidé sedící na stromech jsou nedo-

stižitelní, vrhl se přímo na velikého Tahiťana.
Ale Noah se ani nehnul a Satan, ku překvapení všech, tančil ko-

lem něho s usmívajícíma se očima a skotačil, vrtě přitom ohonem.
„Věru, řekla bych, že je to pes neobyčejný,“ poznamenala Joana. 

„Přinejmenším je moudřejší než vy, pane Sheldone. Nikdo ho nemu-
sel poučovat, aby rozeznal Tahiťana od černocha. Co tomu říkáte, 
Noahu? Proč vás nekousne? Ví zajisté, že jste Tahiťan, jak?“

Noa-Noah potřásl hlavou a usmál se.
„On nevědět, že jsem Tahiťan,“ vysvětloval. „Ale on vědět, že mám 

na sobě stejné spodky jako běloši.“

17  Zde jednotka hmotnosti, asi půl kilogramu. Pozn. red.
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„Budete mu tedy muset dát leckdy v ‚Sartoru Resartusu‘18,“ smál 
se Sheldon, když přišel dolů, aby se spřátelil se Satanem.

Náhoda tomu chtěla, že v té chvíli vstoupili do dvora Adamu-Adam 
a Matauare, dva námořníci Joany. Vešli zadní, postranní brankou. 
Byli u řeky Balesumy, kde strojili past na aligátora, a místo ve spod-
cích byli oděni v lava-lavy,19 jež jim půvabně vlály kolem mohutných 
kyčlí. Satan je spatřil a ihned svůj nález prozradil tím, že se Sheldo-
novi vytrhl z rukou a učinil na Tahiťany útok.

„Nemají spodky,“ zvolal Noah s úsměvem, který se rozšířil, když 
Adamu-Adam se dal na útěk.

Vyšplhal na plošinu, na niž stály nádrže z pocínovaného plechu, 
ve kterých se shromažďovala voda stékající se střechy. Poněvadž se 
zde Satanovi nedařilo, obrátil se a vrhl se zpět na Matauarea.

„Utečte, Matauare! Utečte!“ zvolala Joana.
Ale Tahiťan zůstal na místě a čekal na psa.
„Je ‚Nebojsa‘ – to totiž značí jeho jméno,“ vysvětlovala Joana Shel-

donovi.
Tahiťan pozoroval chladně Satana, a když se horkokrevné zvíře 

vymrštilo v posledním skoku do vzduchu, napřáhla se také ná-
mořníkova ruka. Tahiťan ho uchopil pěkně za spodní čelist a Satan 
opsal půlkruh a byl vržen zpět, překotil se ve vzduchu a padl těžce 
na hřbet. Třikrát tak vyskočil a třikrát byl tak uchopen a poražen. 
Pak se spokojil tím, že klusal Matauareovi v patách, díval se přitom 
na něj a čichal k němu nedůvěřivě.

„Vždyť je dobře, Satane, vždyť je dobře,“ konejšil ho Sheldon. 
„Tento dobrý muž náleží k nám!“

18  Sartor Resartus (Krejčí Resartus) je slavný filosofický spis Tomáše Carlyla, 
velikého anglického spisovatele XIX. století (1795–1881).
19  Opasky z kalika nebo jiné lehké látky, jaké nosí domorodci kolem kyčlí. 
Pozn. překl.
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Ale Satan sledoval každý Tahiťanův pohyb po celou hodinu, 
než se přesvědčil, že onen muž náleží k domu. Pak obrátil svoji 
pozornost ke třem domácím sluhům. Zahnal Ornfiria do kuchyně 
až k horkým kamnům, Lalaperuovi strhl lava-lavu, když postrašený 
mladík vylezl na sloupec u verandy, a Viaburiho pronásledoval na 
kulečník, kde bitva zuřila, dokud Joana černocha nezachránila.
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Kapitola IX 
MEZI MUŽEM A ŽENOU

Nejvíce ze všeho činila na ně dojem Satanova nevyčerpatelná 
energie a dobrá nálada. Zdálo se, že ho neustále bolí zuby samou 
chtivostí a na místě pomocí černých nohou rozlouskával kokosové 
ořechy, které spadly do dvora. Z ohrady vyháněl vnikající tam slepi-
ce a nepřátelsky se seznamoval s každým najatým černochem, který 
přicházel, aby podal nějakou zprávu. Nemohl zapomenout na svoje 
muka, když byl ještě štěnětem, kdy do každého vlákna jeho vědomí 
byla vpletena na věčnost nenávist k černochům, a byl tak hrozný, že 
ho musel Sheldon uzavírat do pokoje, kdykoliv bylo z nějaké příči-
ny dovoleno cizím domorodcům vstoupit do dvora. Ale to vždycky 
uráželo Satanův cit a rozohňovalo jeho zlost, takže i domácí sluhové 
se před ním museli mít na pozoru, když byl pak puštěn.

Zatím odplul Christian Young na „Minervě“ a vezl přitom s sebou 
pozvání (o němž nevěděl nikdo, kdy bude doručeno) pro Tommyho 
Jonese, aby se stavěl na Berande, jakmile popluje kolem.

„Jaké máte úmysly, až se dostanete do Sydney?“ tázal se Sheldon 
Joany téhož večera při jídle.

„Nejdříve ze všeho slyším, že půjdu do Sydney,“ odvětila Joana. 
„Domnívám se, že jste obdržel po telegrafu pralesem zprávu, že 
onen třetí příručí a bývalý námořník na Tulagi mne chce odvézt 
jako nežádoucí vystěhovalkyni?“

„Ach – nic takového – o tom vás ujišťuji,“ začal Sheldon s nemo-
torným kvapem a s obavou, že ji nějak urazil, ačkoliv nevěděl čím 
a jak. „Chtěl jsem to jen vědět – nic jiného. Vidíte, když jste ztratila 
svůj dvoustěžník a… vše ostatní… domníval jsem se… rozumíte…, – 
že když – ano, když… u čerchmanta… dokud nebudete moci navázat 
styky se svými přáteli, mohl by vám můj agent v Sydney poskytnout 
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půjčku – jen na čas, víte? – to by mne jen těšilo – a – a víte? Pří-
slušný –“

Ale pak zůstal sedět s pootevřenými ústy a pozoroval ji neklidně 
a s obavou.

„Co se stalo?“ tázal se pak s jistým zdáním horlivosti. „Copak 
jsem zase spáchal?“

Joaniny oči se leskly bojovností a její rty se ostře křivily posmě-
chem.

„Zajisté nic neočekávaného,“ řekla klidně. „Pouze jste mne svým 
obyčejným každodenním a povýšeným způsobem jako člověk-bůh, 
ignoroval. Přirozeně jste si toho ani nevšiml, když jsem vám řekla, 
že nemám jediné myšlenky jít do Sydney. Ale musím přece jen do 
Sydney jít, poněvadž jste tak ve své vyšší moudrosti ustanovil.“

Odmlčela se a dívala se na něj zvědavě, jako by byl nějakým 
podivným zvířetem.

„Jsem vám ovšem vděčna za vaši nabídku pomoci, ale ani to není 
balzámem na uraženou pýchu. Pokud se týče toho, není to více, 
než co by mohl očekávat běloch od bělocha. Ztroskotalí námořníci 
si vždycky podobným způsobem pomáhají. Jenže tato ztroskotalá 
námořnice pomoci vůbec nepotřebuje. A dále tato námořnice ne-
půjde do Sydney, děkuji vám.“

„Ale co tedy chcete počít?“
„Najít si nějaký koutek, kam bych mohla uniknout, abych nebyla 

stále ke své zlosti ovládána a chráněna vyšším pohlavím.“
„Ale jděte, takhle byste se o tom příliš ‚silně‘ vyjadřovala.“ Shel-

don se sice smál, ale napětí v jeho hlase ničilo dojem mimovolnosti. 
„Víte přece sama, jak nemožná je naše situace.“

„O něčem takovém nevím nic, pane. A jestliže je to opravdu 
nemožné, nuže, zdali jsem to nepřekonala?“

„Ale nemůže to tak trvat. Opravdu –“
„Ó ano, může. Když jsem to překonala, mohu v tom zcela dobře 

pokračovat. Mám v úmyslu zůstat na Šalamounových ostrovech, 
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ačkoliv ne na Berande. Zítra se chci přeplavit na velrybářském člu-
nu do Pari-Sulay. Mluvila jsem o tom s kapitánem Youngem. Řekl 
mně, že je tam nejméně čtyři sta akrů. A každá čtvereční stopa 
půdy že se tam hodí na plantáže. A dále mně pověděl, že se nebudu 
muset zlobit s divokými vepři, kteří by mně přicházeli ničit mladé 
stromky, poněvadž je to na ostrově. A nebude mně třeba nic jiného 
než zamezit plevelu, aby se nerozmohl, dokavad stromy neponesou 
ovoce. Nejdříve si koupím onen ostrov, potom si opatřím čtyřicet 
nebo padesát černých dělníků a ihned pak začnu mýtit a sázet. A ve 
stejné době se pustím do stavby bungalovu. A pak budete zbaven 
mé přítomnosti, která vás uvádí do takových rozpaků – neříkejte 
mi teď, že to tak není.“

„Uvádíte mne opravdu v rozpaky,“ řekl nejapně. „Ale poněvadž se 
zdráháte vidět věci z mého stanoviska, netřeba již dále o tom mlu-
vit. Teď vás však prosím, abyste na to vše zapomněla a abyste mne 
ohledně toho – toho vašeho plánu – mne považovala za člověka, 
který je vám plně k službám. Vím přece mnohem více o pěstování 
kokosových stromů než vy. Mluvíte jako kapitalista. Nevím, mno-
ho-li peněz máte, ale nemyslím si, že byste se ‚válela v bohatství‘, jak 
vy Američané říkáte. Zato však vím, mnoho-li to stojí, když chceme 
kus půdy vymýtit. Dejme tomu, že vám vláda prodá Pari-Sulay za 
akr po libře; mýcení vás bude stát nejméně o čtyry libry více. To je 
pět liber při čtyřech stech akrech nebo řekněme deset tisíc dolarů. 
Máte tolik peněz?“

Naslouchala mu s upjatým zájmem a on viděl, že předešlá srážka 
mezi nimi byla již zapomenuta. Její zklamání bylo jasné, když se 
přiznávala:

„Nikoliv, nemám celých osm tisíc dolarů.“
„A pak se na věc musíme dívat ještě z jiné stránky. Budete po-

třebovat, jak jste řekla, přinejmenším padesát dělníků; nepočítaje 
prémie, činí jejich mzda ročně třicet dolarů.“

„Platím svým Tahiťanům patnáct dolarů měsíčně,“ prohodila.
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„Ti by se vám nehodili při práci na počátku plantážnictví. Ale 
vraťme se. Mzda pro padesát dělníků každého roku bude činit tři 
sta liber – to je patnáct set dolarů. Dobře. Bude to však trvat sedm 
let, než vaše stromy ponesou ovoce. Sedmkrát patnáct set je deset 
tisíc pět set dolarů – je to více, než máte, a vše to spolkne mzda pro 
černochy a přitom nepočítám, čím zaplatíte za bungalov, za stavbu, 
za nástroje, chinin, cesty do Sydney a tak dále.“

Sheldon potřásal vážně hlavou. „Bude nutno, abyste se této myš-
lenky vzdala.“

„Ale já nechci jít do Sydney,“ vykřikla. „Naprosto nechci. Zúčast-
ním se, pokud mně to dovolí moje peníze, v malé míře práce na 
nějaké plantáži jiné. Dovolte mi, abych se zúčastnila na Berande!“

„Bože chraň!“ zvolal s takovým nelíčeným zděšením, že se nad 
tím pustila do srdečného smíchu.

„Nuže, nechci vás nutit. Víte přece opravdu, že nejsem zvyklá 
vnucovat svoji přítomnost tam, kde není vítána. Ano, ano, vím 
dobře, že stále jen toužíte, abyste mohl poukázat na to, že jsem se 
vám vnutila již od chvíle, kdy jsem sem přistála, jenže jste příliš 
zdvořilý, abyste to řekl. Ale jak jste sám děl, bylo nemožné odejít 
odtud, a proto jsem musela zůstat. Nechtěl jste připustit, abych šla 
na Tulagi. Přinutil jste mne, abych se k vám vetřela. Ale nezůstanu 
na plantážích u nikoho. Koupím si Pari-Silay, ale dám tam jenom 
deset dělníků a budu mýtit pomalu. Také vložím část peněz do ně-
jaké staré dvojstěžňové lodice a vymohu si obchodní povolení. Za 
tím cílem půjdu rekrutovat na Malaitu.“

Očekávala protest a shledala se s ním v Sheldonově zaťaté pěsti 
a v každé linii jeho hladce oholeného obličeje.

„Jen pokračujte a řekněte to,“ vyzývala ho. „Prosím vás, neberte na 
mne zřetel. Již – již tomu uvykám, jak víte, opravdu tomu uvykám.“

„Přál bych si být ženou, abych vám mohl říci, jak je to nemožné 
a zvráceně pošetilé,“ vyrazil ze sebe.

Prohlížela si ho rozvážně a řekla:
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„Lépe než to – jste přece muž. A není zde tedy nic, co by vás 
omezovalo, abyste mně to neřekl, neboť si přeji, aby bylo se mnou 
zacházeno jako s mužem. Nepřišla jsem sem, abych zde vláčela po 
Šalamounových ostrovech ženské sukně. Prosím vás, abyste zapo-
mněl, že jsem náhodou něco jiného než muž, který si chce vydělávat 
na živobytí.“

V nitru svém se Sheldon zlobil a soptil. Cožpak si s ním tak po-
hrává? Nebo snad v ní číhá klamná churavost neženskosti? Či snad to 
je pouze případ prosté, nápadné, sentimentální a hloupé nevinnosti?

„Řekl jsem vám již,“ začal škrobeně, „že najímání dělníků na 
Malaitě je pro ženu nemožné a že je to vše, co o tom říci mohu – 
nebo smím.“

„A já vám zase pravím na oplátku, že to nepovažuji za nic ta-
kového. Připlula jsem sem na Miélé, pane, je-li vám libo, celou cestu 
z Tahiti, když jsem loď ztratila, což byla chyba vašich námořních 
map. Jsem námořnice, a to je více, než čím jsou vaši kapitánové na 
Šalamounech. Kapitán Young mně o tom řekl vše. A jsem plavkyní – 
lepší plavkyní než vy, když by na to přišlo. A to vy víte. Dovedu střílet. 
Nesjem pošetilá. Dovedu se mít na pozoru. A zcela jistě si koupím 
dvojstěžňovou loď, sama ji povedu a půjdu na Malaitu najímat.“

Sheldon učinil beznadějný posunek.
„Tak je to dobře,“ švitořila dále. „Jen si nade mnou umyjte ruce. 

Ale jak říkával Von: ‚Pozorujte pouze můj kouř!‘“
„Je zbytečné o tom hovořit. Zahrejme si trochu.“
Vstal a přikročil k velikému fonografu, ale než se začala deska 

otáčet a zatímco natahoval stroj, slyšel, jak řekla:
„Domnívám se, že po celý svůj život jste byl zvyklý na Jany 

Eyreové20. A proto mne nechápete. Pojď, Satane, nechme ho zde 
při jeho staré hudbě.“

20  „Jana Eyrová“ je slavný román Currer Bellové (1816–1865) vlastním jmé-
nem Charlotty Brontëové, nejnadanější ze tří sester spisovatelek.
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Díval se za ní mrzutě a nechtěl promluvit, až když viděl, že bere 
z podstavce kulovnici, že prohlíží její pouzdro na náboje a že při-
stupuje ke dveřím.

„Kam jdete?“ tázal se rozhodně.
„Jako mezi mužem a ženou,“ odpověděla, „bylo by to hrozně – eh, 

neslušné, když byste mi řekl, proč nemám jíti na aligátory. Dobrou 
noc. Spěte dobře.“

Zavřel fonograf s cvaknutím, přikročil ke dveřím, jako by chtěl 
jít za ní, ale pak se náhle vrhl do křesla.

„Doufáte bezpochyby, že mne některý aligátor chytí, ne?“ zavo-
lala z verandy, a když scházela po stupních, vnikal její čeřivý smích 
mučivě širokými dveřmi dovnitř.
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Kapitola X 
POSELSTVÍ OD BOUCHERA

Následujícího dne zůstal Sheldon zcela o samotě. Joana odejela 
prohlédnout si Pari-Sulay a nebylo možno očekávat, že by se vrátila 
dříve než pozdě odpoledne. Ve své osamělosti pociťoval Sheldon 
jakousi neurčitou stísněnost a několik prudkých nárazů vichřice 
ho vyhánělo neustále, po celé odpoledne na verandu. Chodil tam 
s dalekohledem v ruce, aby s obavami prohlížel moře a pátral po 
velrybářském člunu. Mezi ím se kabonil nad účetními knihami 
plantáže, činil zhruba výpočty, sečítal a porovnával a mračil se tím 
více. Ztráta lodi Jessie ublížila Berande velmi vážně. Nejenže jeho 
jmění bylo o částku její ceny zmenšeno, ale zároveň také nemohl 
počítat s dalšími zisky plynoucími z obchodů této lodi a právě tyto 
zisky vyrovnávaly větším dílem běžné výdaje na plantáži.

„Ubohý můj Hughie,“ zamumlal jednou hlasitě. „Jsem rád, že jsi 
se toho nedožil, starý příteli. Jaká je to ztráta! Jaká je to ztráta!“

Za vichřice vjela do přístaviště loď Flibberty-Gibbet a její velitel 
Pete Oleson (bratr Olesona z Jessie), zestárlý, šedivý s divokýma očima 
a vyhublý horečkou, vytáhl s námahou svoje unavené tělo po schodech 
na verandu a klesl do lodního křesla. Zatímco podával zprávu a vy-
pravoval, udržovala ho při životě pálenka se sodovou vodou.

„Je to zde prolezlé zimnicí,“ řekl Sheldon. „Proč si nezajedete do 
Sydney, aby se vám dostalo trochu slušného podnebí?“

Starý námořník zavrtěl hlavou.
„Nemohu. Jsem již na těchto ostrovech příliš dlouho. Zemřel 

bych. Tam člověk dostane zimnici ještě horší nežli zde.“
„Buď se zabít, nebo vyléčit,“ radil Sheldon.
„Pro mne je to přímo jen zabití. Pokusil jsem se o to před třemi 

roky. Chladné počasí mne uvrhlo na lůžko, dříve než jsem přistál. 
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Donesli mne na břeh a přímo do nemocnice. Po celé dva týdny jsem 
ležel v bezvědomí. A pak mne lékaři poslali zpět na ostrovy – řekli, 
že je to jediná věc, která mne může zachránit. Ano, žiji sice, ale jsem 
zimnicí příliš prosáklý. Měsíc strávený v Austrálii by mne dorazil.“

„Ale co chcete počít?“ tázal se Sheldon. „Nemůžete zde přece 
zůstat, dokud nezemřete?“

„Nic jiného mně nezbývá. Rád bych se vrátil do své staré vlasti, 
ale nevydržel bych to. Zde to potrvá déle, a proto zde zůstanu, 
dokud nezemřu. Ale přísahám při Bohu, že bych byl rád, kdybych 
byl nikdy Šalamounovy ostrovy nespatřil!“

Nechtěl spát na pevnině, přijal svoje rozkazy a vrátil se pak 
na palubu cutteru21. Zsinalý západ slunce byl zakryt nejtěžším 
dešťovým mrakem ze všech, které tohoto dne přišly, a Sheldon 
pozoroval blížící se velrybářský člun uprostřed vichru. Když byla 
čtverhranná plachta stažena a když byl člun veden ku břehu, pocítil 
určité bodnutí při spatření Joany u kormidla. Stála zpříma a na-
kláněla se s plnou silou, čímž odporovala tlaku větru, jenž směřoval 
k tomu, aby loďku uvrhl širší stranou do příboje. Její Tahiťané vy-
skočili a dovlekli člun vysoko na břeh a ona pak vedla svoji bizarní 
družinu branou do dvora.

První kapky deště se hnaly jako kroupy, vysoké kokosové palmy 
se ohýbaly a kroutily, uchopeny větrem, zatímco husté masy mraků 
změnily krátký tropický soumrak náhle v noc.

Zcela bezděčně spadla ze Sheldona zadumaná starost, která ho 
odpoledne trápila, a on cítil zvláštní radost, když ji viděl běžet se 
smíchem po schodech, se zardělou tváří s vlajícími vlasy a dmou-
cími se ňadry po prudké nedávné námaze.

„Krásný, dokonale krásný – je Pari-Sulay,“ řekla, oddychujíc těžce. 
„Koupím to. Ještě dnes večer budu psát komisionářovi. A místo pro 
bungalov – již jsem si je vyhlédla – je rozkošné. Musíte tam některý 

21  Lehká loď o jednom stěžni. Pozn. překl.
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den se mnou dojít a poradit mně. Nebudete přece nic namítat proti 
tomu, když se zde zdržím, dokud se neusadím? Že byla ta vichřice 
krásná? Ale myslím, že jsem se zpozdila k obědu. Teď poběžím 
a omyju se a za minutu budu u vás.“

V krátké chvíli její nepřítomnosti shledal, že se prochází po ve-
likém obývacím pokoji a že netrpělivě a s předtuchami očekává její 
příchod.

„Zdalipak víte, že se s vámi již nikdy nechci hašteřit,“ prohlašoval, 
když se posadil.

„Hašteřit!“ zněla odpověď. „Je to takové hnusné slovo. Zní tak 
ošklivě a nízce. Myslím, že mnohem hezčí je říci ‚hádat se‘.“

„Nazvěte to, jak vám libo, ale více to již mezi námi nebude. Chce-
te?“ Neklidně si odkašlal, neboť její oči ohlašovaly bezprostřední 
počátek nepřátelství. „Prosím za odpuštění,“ pospíšil si dodat. „Měl 
jsem mluvit jen za sebe. Myslím tím, že se já již hádat nechci. Máte 
takový hrozný způsob, aniž vyřknete jediné slovo, učinit ze mne 
pošetilce. Ano, začal jsem s nejvlídnějšími úmysly a zde teď sedím –“

„A činím nepěkné poznámky,“ dodala za něj.
„Takovým způsobem mne právě chytáte,“ stěžoval si.
„Vždyť jsem ani slova neřekla. Seděla jsem zde pouze a byla jsem 

již zlákána sliby, jaký teď bude na zemi mír, když vtom jste mi počal 
spílat.“

„To sotva – tím jsem jist!“
„Ano, řekl jste, že jsem strašná, nebo že mám strašné chování – 

což je jedno. Přála bych si, aby byl můj bungalov již postaven. Od-
stěhovala bych se již zítra.“

Ale její svírající se rty prozrazovaly, že nemluví pravdu, a v násle-
dujícím okamžiku byl její společník ještě ve větších rozpacích než 
jindy – z jejího smíchu.

„Jen jsem vás tak škádlila. Pravím to zcela poctivě. A jestliže se 
nebudete smát, musím vás mít v podezření, že se na mne zlobíte. 
Tak je to dobře, smějte se. Ale nečiňte to –“ dodávala jako v poděšení, 
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„nesmějte se, jestliže vás to bolí. Vypadáte, jako byste měl bolení 
zubů. Ne, ne – neříkejte to. Víte, že jste mi slíbil, že se již nebudeme 
hádat, zatímco já mám výsadu být na vás tak protivná, jak mně je 
libo. A abych s něčím začala, tamhle je Flibberty-Gibbet. Nevěděla 
jsem, že je to tak veliká loď – ale je ve hrozném stavu. Její rahna 
jsou jaksi divná a při nejbližší ostré vichřici bude její horní výstroj 
na hromadě. Dívala jsem se na obličej Noa-Noaha, když jsme pluli 
mimo. Neřekl nic a jen se usmíval. Ale nekárala jsem ho.“

„Její kapitán je stižen prudkou zimnicí,“ vysvětloval Sheldon. 
„A musel svého kormidelníka nechat na Ugi, aby tam opatroval 
některé věci – tam jsem ztratil Oscara, svého obchodního zástupce. 
A víte dobře, jakými námořníky jsou černoši.“

Kývla uznale hlavou, a zatímco se zdála uvažovat o svém úsudku, 
požádal ji o druhou porci naloženého hovězího – ne snad proto, že 
byl hladov, ale proto, že se chtěl dívat na její štíhlé pevné prsty, bez 
skvostů a kovových náramků, přičemž jeho oči se těšily okrouh-
lostí jejího předloktí, jevícího se pod rukávem a ztrácejícího se ve 
hladkém, kulatém zápěstí, neznetvořeném dosud spletitými žil-
kami, jak se stává u mladých lidí, jejichž mládí přešlo. Její prsty byly 
hnědé opálením a vypadaly nejvýš chlapecky. A pak, bez námahy, se 
mu dostalo pochopení. Ano, to bylo to. Narazil na klíč k její mučivé 
osobnosti. Její sluncem opálené a chlapecké prsty mu to pověděly. 
Nebylo divu, že ho stále tak dráždila. Pokoušel se zacházet s ní jako 
se ženou, přičemž ona ženou nebyla. Byla pouhou dívkou – a k tomu 
ještě dívkou chlapeckou – se sluncem opálenými prsty, které se 
těšily z toho, co činívají prsty chlapců, s tělem a svalstvem, které 
rády plavaly a které milovaly velikou námahu všeho druhu, s myslí, 
jež byla odvážná, ale která se neodvažovala dále, než kam sahají 
dobrodružství hochů, a jež se těšila z pušek a revolverů, Stetso-
nových klobouků a bezpohlavního kamarádství k muži.

A teď, když tak uvažoval a pozoroval ji, zdálo se mu jaksi, jako 
by seděl doma v kostele a naslouchal zpěvu chlapeckého sboru. 
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Připomínala mu dosti ony chlapce a jejich hlasy. Byla v ní stejná 
bezpohlavní podstata. Svým tělem byla ženou, ale svou duší do-
sud nevyrostla. Nebyla vydána vlivům, kterými lidé dozrávají. 
Neměla matku. Její výchovu obstaral Von, její otec, domorodí 
služebníci a drsný ostrovní život. Koně a pušky byly její hračky, 
tábor a stopaření měla místo dětské světnice. Podle toho, co mu 
řekla, byly její dny prožité v penzionátu žalářem věnovaným učení 
a nepřetržité touze po jízdách a plavbách na Havaji. Byla to výchova 
chlapce a byly to chlapecké názory! Tím se vysvětlovala její nechuť 
k sukním a její vzpoura proti všemu, co bylo přece slušné a obvyklé. 
Jednoho dne ovšem vyroste, ale až do této chvíle byla pouze ve 
vzrůstu.

Ano, zbývalo mu učinit jen věc jedinou. Musí se s ní setkávat na 
její vlastní základně chlapectví a nesmí s ní zacházet omylem jako 
se ženou. Byl zvědav, zda by mohl milovat ženu, jaká z ní bude, až 
se její přirozenost probudí, a byl zvědav, zda by ji mohl milovat 
taovou, jaká je, a zda by ji mohl probudit sám. Vždyť přece, ať to 
bylo jakkoliv, přišla, aby vyplnila velikou prázdnotu v jeho životě, 
o čemž se přesvědčil onoho odpoledne, když mezi jednotlivými 
bouřemi prohlížel moře. Potom si vzpomněl na účty z Berande a na 
nastávající ztrátu a zamračil se.

Uvědomil si, že k němu mluví.
„Odpusťte,“ pravil, „co jste to pravila?“
„Neslyšel jste jediného slova – věděla jsem to,“ škádlila ho, „řekla 

jsem, že stav Flibberty-Gibbety je hrozný a že zítra, až to řeknete 
kapitánovi, tak, abyste neurazil jeho city, vezmu tam svoje lidi a pře-
měníme ji. Také vydrhneme její dno. Vždyť jsou čtyřpalcové vousy 
na jejím měděném plechu.22 Viděla jsem to, když se loď kymácela. 

22  Spisovatel míní mořské řasy, které se usazují na lodní přídě, pobité mědě-
ným plechem, nebyla-li loď dlouho čištěna, což plavbě velice překáží. Pozn. překl.
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Nezapomínejte, že se chci vydat s Flibberty na křižáckou výpravu. 
I kdybych s ní měla utéci.“

Když pili na verandě kávu, způsobil Satan na dvoře, blízko brá-
ny, která vedla ku pobřeží, poplach a Sheldon konečně zachránil 
nějakého zmláceného a postrašeného černocha a vtáhl ho na práh, 
aby se ho vyptával.

„Kterému pánovi náležet?“ tázal se ho. „Proč přicházet na toto 
místo, když slunce zapadá?“

„Já náležet Boucherovi. Velmi mnoho hochů z Port Adamsu je 
u mého pána. Mnoho jich tam chodí kolem.“

Potom černoch vyňal kus dopisního papíru ze svého opasku 
a podával mu jej. Sheldon dopis rychle prohlédl.

„Je to od Bouchera,“ vysvětloval. „Onoho muže, jenž přišel na 
Packardovo místo. Packard byl tím mužem, jenž, jak jsem vám řekl, 
byl zabit posádkou své lodi. Píše mně, že černoši uprchli z Port 
Adamsu – padesát jich uniklo ve velikých kánoích – a že si rozlo-
žili tábor na jeho pobřeží. Již zabili půl tuctu jeho vepřů a zdá se, 
že chtějí způsobit nějakou nesnáz. Také se bojí, aby se nespojili 
s patnácti uprchlíky z Lunga.“

„A pak?“ tázala se.
„Pak by byl Billy Pape nucen poslat za Bouchera nástupce. Je to 

Papeova stanice, víte? Chtěl bych vědět, co počít. Nerad bych vás 
tu nechal o samotě.“

„Vezměte mne tedy s sebou.“
Usmál se a zavrtěl hlavou.
„Pak by snad bylo lépe, když byste vzal s sebou moje lidi,“ radila. 

„Jsou to dobří střelci a ničeho se nebojí – kromě Utamiho. Ale ten 
se bojí jen duchů.“

Veliký zvon zazněl a padesát černých dělníků neslo velrybářský 
člun dolů k vodě. Do člunu vstoupila pravidelná lodní posádka 
a Matauare se třemi jinými Tahiťany, opásáni patronami a ozbrojeni 
puškami, seděli na zádi, zatímco Sheldon stál u kormidla.
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„Panečku, přála bych si jít s vámi,“ řekla Joana zamyšleně, když 
člun odrážel, Sheldon zavrtěl hlavou.

„Jsem právě tak dobrá jako muž,“ nutila ho.
„Vždyť je vás opravdu třeba zde,“ odpověděl.
„Máme zde ten zástup uprchlíků z Lunga – mohli by připlout 

právě na zdejší pobřeží, a kdybychom oba byli vzdáleni, mohli by se 
vrhnout na plantáže! Sbohem! Vrátíme se někdy ráno – je to jenom 
dvanáct mil.“

Když se Joana dala na cestu k domu, musela projít mezi nosiči člu-
nu, kteří se zdrželi na pobřeží a hovořili podivným opičím způsobem 
o nočních událostech. Učinili jí místo, ale když se ocitla uprostřed 
nich, pocítila, jak je vlastně bezmocná. Bylo jich tolik. Co by jim za-
bránilo, aby ji srazili k zemi, když by chtěli? Ale pak si vzpomněla, že 
jediný její výkřik by přivolal Noa-Noaha a její zbývající námořníky, 
z nichž každý stál v zápase za tucet černochů. Když otevřela bránu, 
přistoupil k ní jeden z černochů. Ve tmě ho nemohla poznat.

„Jak se jmenujete?“ tázala se ostře. „Jak se jmenujete?“
„Já Aroa,“ odvětil.
Upamatovala se, že je to jeden z obou nemocných, které ošet-

řovala v nemocnici. Druhý zemřel.
„Já vzít velmi mnoho medicíny, velmi mnoho,“ pravil Aroa.
„Ano, a teď jste zdráv,“ odpověděla mu.
„Já chci tabák, mnoho tabáku, já chci kaliko, já chci zuby plís-

kavice, já chci pás.“
Dívala se naň s humorem, očekávala přitom, že uvidí na jeho tváři 

úsměv, anebo alespoň zašklebení. Místo toho byl jeho obličej bez výra-
zu. Kromě úzkého kusu hadru na zadní části těla, páru kolíčků v uších 
a kromě čelenky z bílých mušliček „kauri“ kolem vlnitých vlasů byl 
úplně nahý. Jeho tělo bylo natřeno nedávno olejem a lesklo se a jeho 
oči zářily při světle hvězd jako oči divokého zvířete. Ostatní dělníci se 
seskupili za jeho zády jako pevná stěna. Některý z nich se zachechtal, 
avšak ostatní se na ni dívali v naprostém a zamračeném tichu.
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„Nuže?“ řekla. „Proč chcete tolik všelijakých věcí?“
„Já brát medicínu,“ odpovídal Aroa. „Vy mně zaplatit.“
Myslila si, že je to příklad jejich vděčnosti. Vypadalo to, jako by 

měl přece jen Sheldon pravdu. Aroa čekal tupě a lhostejně. Někde 
daleko na vodě šplouchla vyskočivší ryba. Nějaká malá vlnka za-
mumlala ospale na pobřeží. Stín kaloně přehnal se jí nad hlavou 
v sametovém tichu. Lehký větřík ovíval chladně její líce – byl to vítr 
od pevniny, který počínal vanout.

„Vy teď půjdete domů,“ řekla a chtěla se obrátit na patě, aby 
vstoupila branou.

„Vy mně zaplatit,“ řekl černoch.
„Aroa, vy jste veliký blázen. Já vám nezaplatit. A teď jděte.“
Ale černoch zůstal nehnutý. Cítila, že se na ni dívá skoro urážlivě, 

když opakoval:
„Já vzít medicínu. Vy mně zaplatit. Vy mně zaplatit teď.“
A v tom okamžiku ztratila trpělivost a udělila mu takový políček, 

že ho zahnala mezi jeho druhy. Ale oni neodešli. Předstoupil jiný 
černoch.

„Vy mně zaplatit,“ pravil.
Jeho oči měly onen zarmoucený a nevrlý pohled, jaký pozorovala 

u opic. Ale zatímco na něm bylo zjevně vidět rozpaky, když si ho 
prohlížela, svíraly se jeho tlusté rty pevně v námaze, aby zůstal 
zarputile rozhodnutý při svém odhodlání.

„Zač?“ tázala se.
„Já Gogoomy,“ řekl. „Bawo být můj bratr.“
Vzpomněla si, že Bawo byl onen nemocný černoch, který zemřel.
„A dále?“ poroučela.
„Bawo vzít medicínu. Bawo zemřít. Bawo můj bratr. Vy mně za-

platit. Otec můj být veliký náčelník v Port-Adamsu. Vy mně zaplatit.“
Joana se zasmála.
„Gogoomy, vy také být takový veliký blázen jako Aroa. Kdo za-

platit medicínu mně?“
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A nestarala se dále o věc a prošla branou a zavřela ji. Ale Go-
goomy se tlačil za ní a řekl nestydatě:

„Můj otec být veliký náčelník. Vy mně neudeřit do hlavy. Na mou 
duši vy se příliš toho bát.“

„Já se bát?“ tázala se a celým jejím tělem prochvěl hněv.
„Příliš mnoho se bát uhodit do hlavy mne,“ řekl Gogoomy hrdě.
A pak napřáhla ruku přes branku a udeřila ho. Byl to úder ob-

loukem, plochou dlaní, ale byl tak mocný, že se černoch zapotácel 
stranou a málem upadl. Vyskočil na bránu, jako by ji chtěl vylomit, 
zatímco zástup ostatních se přivalil k plotu. Joana myslela rychle. 
Její revolver visel na stěně v jejím domě z trávy. Ale jediný její výkřik 
by přivolal plavce, a proto věděla, že je v bezpečí. Nevolala tedy 
o pomoc. Místo toho zahvízdla na Satana a zároveň ho také zavolala 
jménem. Věděla ovšem, že je zavřen v pokoji, ale černoši nečeka-
li, aby viděli, zda přiběhne. S divokým vytím prchali temnotou 
a byli váhavě následováni Gogoomym, zatímco Joana vstoupila do 
bungalovu, zpočátku se smíchem, ale nakonec se skoro zlobila až 
k slzám nad tím, co se stalo. Seděla celou noc s černochem, který 
zemřel, a přece jeho bratr přišel, aby ji požádal o zaplacení za jeho 
život!

„Uf! Ta nevděčná bestie!“ zamumlala a uvažovala, zda má pově-
dět o této události Sheldonovi, či nikoliv.
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Kapitola XI 
TLUPA Z PORT ADAMSU

„A tak to bylo dosti snadno urovnáno,“ pravil Sheldon. Byl na ve-
randě a pil kávu. Velrybářský člun táhli černoši právě do kolny. 
„Zpočátku se Boucher trochu bál zasáhnout do situace pevnou 
rukou, ale jakmile jsme se do toho pustili, choval se zcela dobře. 
Zahráli jsme si tam trochu a drželi jsme soud. A ten starý darebák, 
Felepasse, přijal naše nálezy. Je to náčelník z Port Adamsu, špinavý 
zloděj. Odsoudili jsme ho k pokutě desateronásobné za cenu vepřů 
a donutili jsme ho, aby se svou chátrou odešel. Ach, je to krásná 
čeládka, to musím říci, je jich asi šedesát v pěti velikých kánoích 
a vyšli si, aby něco způsobili. Dostali někde tucet sniderovek, které 
by jím měly být zabaveny.“

„Proč jste jim zbraně nezabavil vy?“ tázala se Joana.
„Abych si přivodil nějakou hádku s právním zástupcem? Je ne-

smírně nedůtklivý, co se týká jeho černých chráněnců, jak je jmenuje. 
Nu, poslali jsme je odtud, ačkoliv se vrátili na pobřeží o několik mil 
vzadu, aby tam loupili a vyjídali. Dnes by zde měli plout kolem.“

Za dvě hodiny potom kánoe připlula. Nikdo jevšak neviděl 
přicházet. Sluhové v domě byli zaměstnáni v kuchyni přípravou 
vlastní snídaně. Dělníci na plantážích byli podobně zaměstnáni 
ve svých barácích. Satan ležel v hlubokém spánku na zádech pod 
kulečníkem a ve spaní se oháněl po mouchách, které ho trápily. 
Joana něco kramařila v zásobárně a Sheldon užíval siestu ve visuté 
rohoži na verandě. Náhle se pomalu probudil. Jakousi tajemnou si-
lou byl vzbuzen, jako varujícím hlasem, který vnikl do jeho spánku 
a který mu řekl, že něco není v pořádku. Bez pohnutí pohleděl dolů 
a viděl celý prostor pokrytý ozbrojenými divochy. Byli to titíž lidé, 
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s kterými se rozloučil dnešního jitra, ačkoliv pozoroval, že jich na 
počtu přibylo. Byli zde také muži, které předtím neviděl.

Sklouzl z visuté sítě a se schválnou pomalostí se loudal k zábrad-
lí, kde ospale zívl a pohleděl na ně. Zdálo se mu zvláštní, že to byl 
jeho osud stát zde vždycky na tomto povýšeném místě a dívat se 
dolů na nekonečné hordy černochů, kteří vyžadovali ovládání, za-
strašení a úlisnost. Avšak zatímco se na ně netečně díval, ohledával 
je zevrubně. Ti noví mezi nimi byli ozbrojeni moderními puškami. 
Ach, myslil si to. Bylo jich patnáct a byli to bezpochyby uprchlíci 
z Lunga. K tomu pak bylo v rukou původního zástupu asi tucet sta-
rých sniderovek. Ostatní byli ozbrojeni oštěpy, kyji, luky a šípy a to-
mahavky s dlouhými násadami. Vzadu viděl velikou válečnou kánoi, 
vytaženou na břeh, loďky s vysokými, fantasticky vyřezávanými 
příděmi a záděmi, vyzdobenými šňůrami a závity z bílých mušliček 
„kauri“. Byli to lidé, kteří zabili Oscara, jeho obchodního zástupce 
v Ugi.

„Proč chodit k tomuto domu?“ tázal se.
Zároveň se podíval pokradmu na moře, kde se odrážela 

Flibberty-Gibbet na hladkém mořském povrchu. Pod jejím přístřeš-
kem nebylo vidět živé duše a Sheldon také viděl, že na jejím boku 
schází velrybářský člun. Bylo zřejmé, že Tahiťané si vyšli k řece 
Balesuna střílet ryby. Byl zde zcela sám na svém vyvýšeném místě, 
nad touto nesnází, zatímco jeho svět dřímal klidně pod tropickým 
polednem, v němž se nepohnul ani větřík.

Nikdo neodpověděl a on opakoval svoji otázku, tentokráte 
s větším ovládnutím svého hlasu a se stínem vzrůstajícího hněvu. 
Při zvuku jeho výzvy se černoši nejistě pohnuli jako stádo dobytka. 
Ale nikdo z nich nepromluvil. Avšak veškeré jejích oči zíraly na něj 
v jistotě dobré vyhlídky. Něco se mělo stát a oni na to čekali a čekali 
se souhlasnou, ale kolísavou myslí, jak to bývá u davu, na jednoho 
z nich, který by provedl první čin, jenž by strhl všechny ostatní 
k činu společnému. Sheldon se díval, aby vypátral tohoto jedince, 
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neboť toho se měl obávat. Přímo pod sebou spatřil ústí pušky, sotva 
vyčnívající mezi dvěma černými těly, které se pomalu proti němu 
zvedalo. Zbraň držel u boku jeden muž ve druhé řadě.

„Co chcete?“ vykřikl Sheldon náhle a ukazoval přitom přímo na 
onoho muže s puškou. Černoch sebou trhl a sklonil hlaveň.

Sheldon měl dosud v rukou bič a umínil si, že jej podrží.
„Odejít odtud všichni, hoši,“ nařizoval. „Odejít odtud, až ke slané 

vodě. Rozumíte?“
„Já mluvit,“ řekl jeden tlustý a špinavý černoch, jehož chlupatá 

prsa byla pokryta nečistotou, neumytou několik let.
„Ach, to jste vy, Telepasse?“ tázal se běloch vesele. „Vy říci těm 

hochům, aby odešli, a vy zůstat a mluvit se mnou.“
„To jsou dobří hoši,“ zněla odpověď. „Oni zůstat se mnou.“
„Nuže, co chcete?“ tázal se Sheldon a snažil se ukrýt pod líčenou 

nedbalost svoji slabost, jejímž výsledkem byl tento ústupek.
„Tento chlapec náležet mně,“ starý náčelník ukázal přitom na 

Gogoomyho, kterého Sheldon poznal.
„Bílá Mary u vás není mnoho dobrá,“ pokračoval Telepasse. 

„Uhodila Gogoomyho do hlavy. Gogoomy je také náčelník. Až já 
zemřít, Gogoomy být veliký náčelník. Bílá Mary udeřit ho do hlavy. 
Není dobrá. Vy mně zaplatit mnoho tabákem, mnoho prachem, 
mnoho kalikem.“

„Vy starý darebáku,“ poznamenal Sheldon. Před hodinou se smál, 
když mu Joana vyprávěla onu epizodu, a zde, o hodinu později, při-
šel Telepasse sám, aby sbíral odškodné.

„Gogoomy,“ nařizoval Sheldon, „proč vy zde chodit? Ihned jít 
velmi rychle do baráku.“

„Já zůstat,“ zněla zarputilá odpověď.
„Bílá Mary u vás udeřit ho do hlavy,“ počal znovu starý Telepasse. 

„Na mou duši, bude veliké neštěstí, jestliže vy nezaplatit.“
„Vy teď mluvit s hochy,“ pravil Sheldon se vzrůstajícím rozči-

lením. „Vy jim říci, aby šli na pobřeží. Pak já s vámi mluvit.“
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Sheldon cítil lehké chvění verandy a věděl, že Joana vyšla a že 
se mu postavila po bok. Avšak neodvážil se na ni pohlédnout. Dole 
bylo příliš mnoho pušek a pušky mohou také vypálit z boku…

Znovu se veranda zachvívala pod jejím pohybujícím se tělem 
a on věděl, že Joana vešla zase do domu. Za minutu poté se k němu 
znovu vrátila. Nikdy předtím ji neviděl kouřit a bylo mu teď velmi 
nápadné, že v této chvíli kouří. Potom však uhodl proč. S rychlým 
pohledem na její ruku, visící u jejího boku, zpozoroval, že v ní drží 
známou dynamitovou patronu, zabalenou v papíře. Zpozoroval 
také konec doutnáku, dobře roztřepaný, do něhož byla zastrčena 
hlavička voskové zápalky.

„Telepasse, vy starý zvrhlíku, řekněte chlapcům, aby ihned odešli 
na pobřeží. Na mou duši, já vás nepodvedu.“

„Mne nepodvést,“ řekl náčelník. „Já chtít, aby mně bylo zapla-
ceno, že bílá Mary udeřit Gogoomyho do hlavy.“

„Já sejít dolů a nabiji do hlavy vám,“ odpověděl Sheldon, opřený 
o zábradlí, jako by je chtěl přeskočit.

Vzniklo hněvivé mručení a černoši se neklidně zavlnili. Ústí 
nových pušek se počala zvedat z boků. Joana vtiskla konec zapá-
lené cigarety k doutnáku. Jedna sniderovka vyšla se zahřměním 
jako z těžkého děla a Sheldon zaslechl, že se za ním roztříštila jed-
na okenní tabulka. V témž okamžiku vrhla Joana dynamit, jehož 
doutnák syčel a prskal, doprostřed černochů. Rozprchli se nazad 
v přílišném spěchu, aby mohli ještě vystřelit. Satan, probuzený 
oním výstřelem, vrčel a ztěžka oddychoval, aby byl puštěn. Joana 
ho zaslechla a běžela ho vypustit. Tím byla tragédie odvrácena 
a počala komedie.

Pušky a oštěpy byly zahazovány nebo pouštěny z rukou, v divém 
šplhání a tahání, aby se černoši zachránili na kokosových palmách. 
Satan jako by se znásobil. Nikdy předtím nemohl trhat a rvát tolik 
černých nohou jako teď, a proto kousal a chňapal a vrhal se na pr-
chající nohy, dokud jejich poslední pár se neocitl nad jeho hlavou. 
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Všichni byli na stromech, kromě Telepassea, jenž byl příliš starý 
a tlustý. Zůstal ležet tam, kde upadl. Zatím Satan, jenž byl příliš 
velkomyslný, aby se obíral nepřítelem, který se nehýbal, skákal ší-
leně od stromu ke stromu, štěkal a vyskakoval na ty, kteří se drželi 
nejníže.

„Domnívám se, že potřebujete jakéhosi poučení, jak se zakládají 
doutnáky,“ poznamenal Sheldon suše.

Joaniny oči byly plny výsměchu.
„Nebyla u toho zápalka,“ pravila. „Ostatně taková zápalka, která 

by onen náboj přivedla k výbuchu, není dosud vynalezena. Je to 
pouze láhev od chlorodynu.“

Pak vložila prsty do úst a Sheldon sebou trhl, když ji viděl za-
písknout jako hoch, ostře a velitelsky – to bylo volání, které vždycky 
používala na svoje námořníky – a při něm se vždycky zachvěl.

„Odešli k Balesuně střílet ryby,“ vysvětloval. „Ale zde přichází 
Oleson se svými plavci. Je starý válečník, když jednou začne. Podí-
vejte se, jak tříská do svých lidí. Neveslují mu dosti rychle.“

„A co máme počít teď?“ tázala se. „Zahnal jste svoji zvěř na 
stromy, ale tam ji přece nemůžete držet.“

„Nikoliv, ale mohu jim dát lekci.“
Poté Sheldon přikročil k velikému zvonu.
„Vše je v pořádku,“ odpověděl na její protestující posunek. „Moji 

lidé jsou ve skutečnosti všichni křováci z pralesa, kdežto tito chla-
pové jsou divoši od pobřeží. A proto mezi nimi není láska. Jen se 
podívejte na tu švandu.“

Zazvonil, svolávaje veškeré lidi, a zatímco dvě stě dělníků se 
scházelo do dvora, byl Satan nanovo přivázán v pokoji, přičemž 
ovšem žaloval až do nebes, jak se s ním ohavně zachází. Dělníci 
z plantáže tančili válečné tance kolem úpatí každého stromu 
a plnili vzduch spíláním a hubováním na svoje odvěké nepřátele. 
Doprostřed tohoto povyku přišel právě kapitán z Flibberty-Gibbe-
ty. Byl zachvácen prvním bolestným útokem přicházející horečky, 
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potácel se při chůzi a třásl se tak strašně, že sotva udržel v ruce puš-
ku, kterou nesl. Jeho obličej byl příšerně modravý, zuby mu cvakaly 
a třásly se a ani prudké sluneční světlo, ve kterém se pohyboval, ho 
nemohlo zahřát.

„P-p-posadím se tu a d-d-dám na ně p-p-pozor,“ jektal. „Vezmi to 
vše d-d-ďas, vždycky d-d-do-stanu zimnici, když je nějaký nepokoj. 
C-co chcete počít?“

„Nejdříve jim sebereme pušky.“
Za vedení Sheldonova sebrali sluhové a dohližitelé na dělnické 

čety roztroušené zbraně a složili je na verandě na hromadu. 
Moderní kulovnice, ukradené na Lunga, položil Sheldon stranou. 
Sniderovky rozbil na kusy a hromadu oštěpů, palic a tomahavků 
dal darem Joaně.

„Je to opravdu jedinečný dodatek k vaší sbírce,“ usmál se, „se-
braný přímo na bitevním poli.“

Potom zažehl u pobřeží veliký oheň na oslavu ze zbytků kánoí, 
poněvadž jeho černoši rozbíjeli, rozlámali a zničili vše, čeho se 
dotkli. Některá kánoe, rozbitá a polámaná, byla naplněna pískem 
a kusy korálů, pak byla vytažena na vodu deset provazců hlubokou 
a ponořena.

„Deset provazců postačí, aby si je mohli vytáhnout,“ pravil Shel-
don, když se vraceli do nádvoří.

Ale tam již propukly pravé saturnálie.23 Válečné zpěvy a tance 
byly bezmezné a černoši z plantáží počali házet na potupu na své 
bezmocné nepřátele kusy dříví, hrstě oblázků a kousky korálových 
skal. A pětasedmdesát vzdorných lidožroutů se drželo stoicky 
kmenů stromů, snášeli déšť střel a vrčeli dolů sliby pomsty.

23  Saturnálie byly římské slavnosti starých Římanů, trvající od 17. prosince, 
kdy je den nejkratší. V těch dnech byli svobodní a páni jim přisluhovali. Vše 
hodovalo a všude byla samá radost a veselí. Slavnosti tyto se konaly se vzpo-
mínkou na zlatý věk. Pozn. překl.
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„Za tohle bude na Malaitě trvat válka čtyřicet let,“ smál se Shel-
don. „Ale myslím si, že starý Telepasse se již nikdy nepokusí učinit 
útok na některou plantáž.“

„Nuže, starý darebáku,“ dodával a obracel se přitom ke špinavé-
mu náčelníkovi, sedícímu a žvatlajícímu v bezmocném vzteku na 
úpatí schůdků. „Teď i vaše hlava dostane nabito. Pojďte, slečno 
Lacklandová. dejte mu také jednu. Bude to koruna potupy.“

„Fi, je příliš špinavý. Raději bych ho vykoupala. Pojďte sem, 
Adamu-Adame. Dejte tomuto čertovi lázeň. Mýdlo a vodu! Naplňte 
tuhle vanu, Ornfiri, běžte a přineste kartáč na podlahu.“

Tahiťané, kteří se vrátili s lovu ryb a smáli se tomu blázinci v ná-
dvoří, byli rádi, že se mohou súčastniti tohoto žertu.

„Tambo! Tamo!“24 křičeli lidožrouti ze stromů, poděšeni tak 
strašným znesvěcením, když viděli, jak jejich náčelník je vržen do 
vany a jak jeho posvátná špína je mu drhnuta a stírána z těla.

Joana odešla do bungalovu a hodila pak z verandy kus bílého ka-
lika, do kterého byl starý Telepasse hbitě zabalen a stál tu, očištěný 
a skvělý, přestože plival a dusil se mýdlovou pěnou, kterou mu 
Noa-Noah nacpal do hrdla. Pak bylo sluhům nařízeno, aby přinesli 
pouta, a uprchlíci z Lunga byli potom druh za druhem sejmuti ze 
stromů a spoutáni. Sheldon je svázal po párech a skrze články pout 
protáhl ocelový řetěz. Gogoomy obdržel za svoje vzpurné chování 
pořádnou lekci a na odpoledne byl zavřen. Pak Sheldon odměnil 
dělníky na plantážích prázdným odpolednem, a když se vzdálili 
z nádvoří, dovolil i lidem z Port Adamsu sestoupit ze stromů. A po 
celé odpoledne lenošil s Joanou na chladné verandě a díval se s ní, jak 
se černoši potápějí a jak vytahují potopené kánoe a čistí je od písku 
a kamenů. Byl již soumrak, když konečně mohli vstoupit do svých 
loděk, aby odpluli s několika ulomenými vesly. Zatím nastal vítr a loď 
Flibberty-Gibbet odplula již na Lunga, aby tam uprchlíky vrátila.

24  Totéž jako znesvěcení. Pozn. překl.
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Kapitola XII 
PAN MORGAN A PAN RAFF

Sheldon byl vzadu na plantážích a dohlíže na stavbu mostu, když 
připlul dvojstěžník Malakula a spustil kotvy. Joana se dívala na 
stahování plachet a spouštění člunu se zájmem námořnice. A sama 
vyšla oběma mužům, kteří přistáli na břeh, vstříc, a zatímco jeden ze 
sluhů běžel pro Sheldona, pohostila již hosty whiskou a sodovkou 
a seděla s nimi a rozmlouvala.

Zdálo se, že jsou oba v její přítomnosti rozpačití a zaražení. 
A ona přistihla nejdříve jednoho a pak i druhého, jak se na ni dívá 
s tajnou zvědavostí. Cítila, že ji posuzují a oceňují, a tu poprvé se 
jí ostře dotklo její výlučné postavení, jaké na Berande zaujímala. 
Na druhé straně pak jí byli oba záhadou. Nebyli ani obchodníky, 
ani plavci, náležející k některému z oněch typů, které znala. A také 
nemluvili jako gentlemani. Přes skutečnost, že v jejich chování ne-
bylo nic urážlivého a že měli povrchní lesk obyčejné společenské 
uhlazenosti. Bylo jisté, že to byli lidé, kteří přišli za nějakými zá-
ležitostmi – snad nějací obchodníci – ale jaké záležitosti mohli mít 
na Šalamounových ostrovech a co je mohlo přivést za obchodem 
na Berande? Starší z nich, Morgan, byl silný muž bronzové pleti 
a zarostlý vousy. Měl hluboký, basový hlas a mluvil skoro hrdelně. 
Druhý pak, Raff, byl štíhlý a jaksi zženštilý, s nervózníma rukama 
a vlhkýma, jako polosmytýma, šedýma očima, a mluvil jakýmsi 
slabým, blíže neurčitelným přízvukem, jenž z dálky vám připomí-
nal nářečí cockney.25 Ale přece zase to nebylo cockney náležející 
k některému z těch druhů, se kterými se dosud setkala. Ale ať byli 
čímkoliv, dovozovala, že byli lidmi, kteří stáli na vlastních nohou, 

25  Čti kokny; zvláštní nářečí rozených Londýňanů. Pozn. překl.



– 96 –

a Joana pocítila zachvění při myšlence, že by jim mohla obchodně 
padnout do rukou. V tom ohledu by byli nemilosrdní.

Když Sheldon přišel, pozorovala ho velmi bedlivě a uhodla ihned, 
že jejich příchodem zvláště potěšen nebyl. Ale přijmout je musel 
a tato nutnost byla tak naléhavá, že po krátkém, ledabylém hovoru 
o všeobecných věcech zavedl oba muže do dusné kanceláře. Později 
odpoledne se Joana tázala Lalaperua, kam odešli.

„Na mou duši,“ odpovídal Lalaperu, „mnoho chodit kolem, mnoho 
prohlížet. Dívat se na stromy, dívat se na ten most, dívat se na dům 
s koprou, prohlížet louky, prohlížet řeku, dívat se na velrybářský 
člun – na mou duši – ten velký muž dívat se na vše velmi mnoho.“

„A jací jsou to lidé?“ tázala se dále.
„Ten velký muž být zde kvůli bílému muži,“ bylo výsledkem jeho 

popisu.
Ale Joana byla přesvědčena, že to jsou lidé na Šalamounových 

ostrovech důležití a že jejich prohlídka plantáží se svými důsledky 
má jakýsi temný význam.

Při jídle se nepromluvilo jediné slovo, které by se snad týkalo jejich 
poslání. Rozhovor byl veden o zcela povšechných záležitostech, ale 
Joaně nemohl ujít zarmoucený a zamyšlený výraz, jenž se chvílemi 
objevoval v Sheldonových očích. Po kávě od nich odešla a o půlnoci 
slyšela přes dvůr jejich polopotlačované hlasy a viděla žhnout ohnivé 
konce jejich doutníků. Když pak ráno velmi časně vstala, přesvědčila 
se, že již znovu odešli na novou pochůzku po plantážích.

„Co vy myslíte?“ tázala se Viaburiho.
„Master Sheldon to chce zde velmi brzy ukončit,“ zněla jeho 

odpověď.
„Co myslet vy?“ otázala se Ornfiriho.
„Master Sheldon chtít na velikou cestu do Sydney. Ano, to já 

mysliti. On to ukončit na Berande.“
Po celý den trvalo prohlížení plantáží a trvaly porady. A po celý 

den přicházely z lodi „Malakula“ naléhavé pobídky na břeh, aby 
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si oba muži pospíšili. Ale teprve při západu slunce přišli ke člunu 
a i potom byla vedena na pobřeží konečná rozmluva, která trvala 
skoro hodinu. Sheldon s něčím zápasil – to viděla zřejmě – a že jeho 
oba hosté neustupovali, to viděla stejně jasně.

„Co se děje?“ tázala se povrchně, když Sheldon přišel a posadil 
se k obědu.

Pohleděl na ni a usmál se. Ale byl to úsměv uvadlý a zadumaný.
„Na mou duši,“ pokračovala, napodobujíc řeč domorodců. „Je-

den velký muž mluví. Slunce jít dolů – a on mluví, mluví. Slunce 
vycházet – on mluví, mluví. Neustále mluví – mluví. K čemu ten 
muž tak mluví?“

„Ach, mnoho na tom není.“ A pokrčil rameny. „Chtějí koupit Be-
rande, nic jiného.“

Pohleděla na něj vyzývavě.
„Musí to být něco více. Myslím, že jste to byl vy, který chtěl pro-

dat.“
„Opravdu ne, slečno Lacklandová. Ujišťuji vás, že jsem toho 

dalek, abych chtěl prodávat.“
„Nehádejme se o to,“ nutila ho. „Mluvme o tom přece upřímně. 

Jste v nesnázích, nejsem tak pošetilá. Povězte mi to. A kromě toho, 
možná, že bych mohla pomoci, mohla bych něco navrhnout.“

V přestávce, která pak nastala, zdálo se, že uvažuje, ne snad tolik 
o tom, zdali jí to má povědět, nýbrž jak s tím má začít.

„Vidíte, jsem Američanka,“ trvala na svém, „a Američankám je 
vrozeným údělem veliký smysl pro obchod. Sama to nemám tak 
ráda, ale vím, že je to ve mně – alespoň více než ve vás. Promluv-
me si tedy o tom a hleďme z toho najít východisko. Mnoho-li jste 
dlužen?“

„Tisíc liber a něco přes to, – jsou to malé pohledávky, víte? A pak 
také třiceti mým lidem dojde příští týden smlouva a jejich výplata 
bude činit u každého průměrně asi deset liber. Ale k čemu si máte 
s takovými věcmi trápit hlavu vy? Opravdu – víte –“
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„Mnoho-li má Berande ceny – právě teď?“
„Cokoliv Morgan a Raff chtějí za ně dát.“
Pohled na její tvář, která jevila výraz uražený, ho donutil k roz-

hodnosti. „Dali jsme do toho s Hughiem osm tisíc liber, když jsme 
začali. Je to dobrý majetek a má větší cenu než to. Ale musí být po 
tři roky udržován, než počne vracet vložené peníze. Proto jsme se 
pustili s Hughiem do najímání černochů a do obchodu. Loď Jessie 
a naše obchodní stanice nám skoro hradily běžná vydání za Be-
rande.“

„A co vám Morgan a Raff nabídli?“
„Čistých tisíc liber po zaplacení všech účtů.“
„Ti zloději!“ vykřikla.
„Ne, jsou to dobří obchodníci, to je vše. Jak mně řekli – věc nemá 

větší ceny, než mnoho-li chce kdo za ni dát nebo přijmout.“
„A mnoho-li potřebujete, abyste mohl po tři roky Berande udr-

žovat?“ tázala se Joana spěšně,
„Dvě stě dělníků po šesti librách ročně znamená tři tisíce šest set 

liber – to jest první požadavek.“
„Panečku! Jak taková levná práce vzrůstá! Tři tisíce šest set liber, 

osmnáct set dolarů, jen za smečku lidožroutů! Ale, toto místo je 
dobrá hypotéka. Můžete jet do Sydneye a peníze vyzvednout půjč-
kou.“

Zavrtěl hlavou.
„Nemůžete je přimět, aby se dívali na plantáže tímto způsobem. 

Byli již příliš často napáleni. Ale vzdal bych se tohoto místa ne-
rad – více kvůli Hughiemu než kvůli sobě – to vám přísahám! On 
na tom přímo visel. Vidíte, byl to takový vytrvalý hoch a nenáviděl 
přiznat se k porážce. A – a také já pociťuji to nepříjemně, když na 
to pomyslím. Zůstávali jsme trochu pozadu, ale s Jessii jsme doufali, 
že se nějak protlučeme.“

„Byli jste oba hudlaři – to je jisté. Ale není třeba, abyste Berande 
prodával Morganovi a Raffovi. Pojedu nejbližším parníkem do 
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Sydney a vrátím se na dvojstěžníku, který koupím z druhé ruky. Za 
pět nebo šest tisíc dolarů se mi nějaký podaří koupit – –“

Vztyčil ruku na znamení protestu, ale ona pokynula, aby mlčel.
„Zároveň se mi snad podaří přivést zpět náklad. V každém pří-

padě převezme dvojstěžník činnost Jessie. Můžete se podle toho 
zařídit, a než se vrátím, můžete mít připraveno dosti práce. Chci mít 
na vyrovnanou za svůj váček sovereignů26 na Berande společníka, 
jak víte, mám jich přes patnáct set. A teď ihned napíšeme smlouvu – 
to jest, s vaším dovolením. Ale vím, že mne neodmítnete.“

Díval se na ni s dobromyslným obveselením.
„Vždyť víte, že jsem sem plula z Tahiti jenom proto, abych se 

stala plantážnicí,“ pokračovala s vytrvalostí. „Víte, jaké byly moje 
plány. Teď jsem je jen trochu změnila, to je vše. Raději budu podílni-
cí na Berande s výdělky za tři roky, než abych zakládala plantáž na 
Pari-Sulay a čekala sedm let.“

„A ten – eh, ten dvojplošník…“ Sheldon se však rozhodl k něčemu 
jinému a odmlčel se.

„Nuže, pokračujte.“
„Nebudete se zlobit?“ tázal se.
„Ne, ne, to je obchod. Jen dále!“
„Vy – eh, vy byste jej sama vedla? – Zkrátka chtěla byste být 

kapitánem? – A šla byste na Malaitu najímat?“
„Zajisté. Tím uspoříme výlohy za kapitána.
V naší smlouvě budete mít připsáno k dobru služné jako ředitel a já 

jako kapitán. Je to zcela prosté. A kromě toho, nepřipustíte-li, abych 
byla vaší společnicí, koupím si Pari-Sulay, opatřím si loď mnohem 
menší a sama budu její velitelkou. Jaký je v tom tedy rozdíl?“

„Rozdíl? Nu, je v tom rozdíl celého světa. V případě, že byste 
měla Pari-Sulay, vydala byste se do toho zcela neodvisle. Mohla 
byste se stát lidožroutkou a nemohl bych v té věci nic učinit. Ale 

26  Peníze podle mincí s portrétem panovnice. Pozn. red.
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na Berande byste byla mojí společnicí a pak bych byl zodpovědný. 
A pak ovšem bych vám také nemohl dovolit, jako své společnici, 
abyste byla velitelkou na najímací lodi. Pravím vám, že je to věc, 
kterou bych nedovolil ani své sestře nebo manželce –“

„Ale vždyť já nechci být vaší ženou, díky bohu – jenom vaší 
společnicí.“

„A kromě toho je to vše směšné,“ stál pevně na svém. „Považte 
tu situaci. Muž a žena, oba mladí a společníky na osamělé plantáži! 
Vždyť jedinou možnou cestou z toho by bylo, že bych si vás musel 
vzít!“

„Nabídla jsem vám obchod, a nikoliv manželství,“ přerušila ho 
s chladným hněvem. „Ráda bych věděla, zdali je někde na celém 
světě muž, který by mne přijal jako kamaráda.“

„Ale přitom přece jste žena,“ začal, „a víte, že jsou jisté zvyky, že 
je jistá slušnost –“

Vyskočila a dupla nohou.
„Víte, co bych ráda řekla?“ tázala se.
„Ano,“ usmál se, „ráda byste řekla: ‚Proklaté sukně!‘“
„Ano, to bych chtěla říci, jenže z vašich rtů to zní jinak. Zní to, 

jako byste si to sám myslel a jako byste to mínil kvůli mně.“
„Nu, teď si jdu lehnout, ale prosím vás, promyslete můj návrh 

a povězte mi ráno svoje mínění. Kdybychom teď o tom hovořili, 
nevedlo by to k ničemu. Tolik mne zlobíte. Abyste věděl, jste zbabělý 
a velmi sobecký. Bojíte se toho, co by řekli jiní blázni. Bez ohledu 
na to, jaké by byly vaše pohnutky, byl by váš cit uražen, kdyby jiní 
krititzovali vaše činy. A myslíte více na svoje bídné city než na moje. 
A pak, s tím, že jste zbabělec – všichni muži jsou ve svých srdcích 
zbabělci – přestrojujete svoji zbabělost a nazýváte ji rytířstvím. 
Děkuji nebi, že jsem se nezrodila jako muž. Dobrou noc. Rozmyslete 
si to. A nebuďte pošetilý. Na Berande je třeba dobrého amerického 
tlaku. Vy ovšem nevíte, co to je. Jste hudlař. A k tomu jste vyčerpán. 
Já jsem přišla do tohoto podnebí zcela svěží. Dovolte, abych byla 
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vaším společníkem, a uvidíte, jak vyschlými kostmi Šalamounových 
ostrovů zatřepu. Přiznejte se, že jsem vašimi již zatřepala.“

„Řekl bych to sám,“ odpověděl. „Opravdu, víte to sama, že jste 
to učinila. Nikdy v celém svém životě jsem nebyl tak vypeskován. 
Kdyby mně byl někdo řekl, že budu souhlasit i se stavem nynějším… 
ano, přiznávám se, že jste velmi značně zatřepala mými suchými 
kostmi.“

„Ale to není ještě nic v porovnání s tím zatřepáním, které teprve 
přijde,“ ujišťovala ho, když vstal a podával jí ruku. „Dobrou noc. 
A prosím vás, povězte mi ráno nějaké rozumné rozhodnutí.“
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Kapitola XIII 
LOGIKA MLÁDÍ

„Přál bych si vědět, zdali jste pouze zatvrzelec, anebo zda chcete být 
opravdu na Šalamounových ostrovech plantážníkem,“ řekl Sheldon 
ráno při snídani.

„A já zase bych si přála, abyste byl přiměřenější,“ odvětila Joana. 
„Máte více předpojatých názorů než kterýkoliv muž, jakého jsem až 
dosud poznala. Proč ve jménu zdravého rozumu, ve jménu… poctivé 
hry nemůžete si vpravit do hlavy, že jsem jiná než ženy, které jste 
znal, a proč se mnou podle toho nezacházíte? Měl byste již jistě 
vědět, že jsem jiná. Připlula jsem sem se svým dvojstěžníkem – jako 
kapitán, je-li vám libo. Přišla jsem, abych si dobyla živobytí. Víte 
to – dosti často jsem vám to řekla. Byl to úmysl mého otce a já tento 
úmysl provádím. Právě tak jako vy se pokoušíte provést plán svého 
přítele Hughieho. Tatíček se vydal na cestu a plul by a plul, až by 
nalezl vhodný ostrov pro plantáže. On zemřel a já jsem plula a plula, 
až jsem přišla sem. Nuže,“ pokrčila rameny, „můj škuner je na dně 
mořském. Nemohu dále plout, a proto zůstanu zde. A plantážnicí 
budu jistě.“

„Vidíte –“ začal.
„Ještě jsem nedošla ke konci,“ přerušila ho. „Když vzpomínám na 

svoje chování od okamžiku, jakmile jsem vstoupila nohou na toto 
pobřeží, nespatřuji žádné nepravé záminky, jaké bych snad učinila 
pro sebe nebo své úmysly. Pověděla jsem vám o svých plánech, ale 
vy přece zde sedíte a klidně mi povídáte, že nevíte, zdali opravdu 
chci být plantážnicí, či zdali to vše je jenom zatvrzelost a před-
stírání. A tak teď dovolte, abych vás naposledy ujistila, že se stanu 
skutečně a opravdu plantážnicí, díky vám, anebo proti vaší vůli. 
Chcete mne mít jako společníka?“
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„Avšak chápete, že se na mne budou dívat jako na nejbláznivější-
ho ťulpasa v celých jižních mořích, jestli sem přijmu na Berande 
takovou mladou dívku, jako jste vy?“ otázal se.

„Nikoliv. Rozhodně ne. Ale teď jste to zase vy, který se trápí tím, 
jak o něm budou soudit idioti a lidé, kteří ve všem vidí něco zlého. 
Byla bych se domnívala, že jste se na Berande naučil spoléhat se 
jen na sebe, místo aby vám bylo třeba opírat se o morální podporu 
každého bezcenného tuláka z jižních moří, který se opíjí whiskou.“

On se usmál a pravil:
„Ano, to je ze všeho nejhorší. Vám nelze odpovědět. Máte logiku 

mládí a na tu nemůže odpovědět nikdo. Leda snad skutečnosti 
života, ale ty nemají v logice mládí místo. Mládí se musí pokusit, 
aby žilo podle své logiky. Je to jediná cesta, aby se poučilo o něčem 
lepším.“

„Ale v takovém pokusu není přece nic zlého?“ přerušila ho.
„Ba právě je. A to je tím kamenem úrazu. Skutečnosti vždycky 

logiku mládí rozbijou. A k tomu obyčejně rozbijou také mladé srdce. 
Je to jako platonické přátelství a… a podobné věci. V teorii je to vše 
správné, ale v praxi se to neosvědčuje. Kdysi jsem také takovým 
věcem věřil. A právě proto jsem zde, na Šalamouovkých ostrovech.“

Joana byla netrpělivá. On viděl, že ho nechápe. Život se jí zdál 
příliš prostý a jasný. Bylo to jen mládí, které se s ním hašteřilo, 
mládí s mladistvou čistou duší a nepřemožitelným rozumem. Byla 
to pouze její chlapecká duše v těle ženy. Díval se na její zardělou, 
horlivou tvář, na veliké copy jejích vlasů, stočených na malé hlavě, na 
kulaté tvary její postavy, jevící se zřetelně skrze oděv po domácku 
ušitý, a na její oči – chlapecké to oči pod chladným rovným obočím – 
a divil se, proč bytost, která byla tak krásnou ženou, nemůže být 
ženou vůbec. Proč, u čerta, nebyla rudovlasá nebo šilhavá nebo proč 
neměla zaječí ret27?

27  Rozštěp horního rtu, vrozené postižení. Pozn. red.
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„Dejme tomu, že se staneme na Berande společníky,“ řekl a po-
ciťoval přitom zároveň při této vyhlídce něco jako strach, spojený 
s opačným pocitem vábení, „buď se do vás zamiluji, anebo vy do 
mne. Blízkost je nebezpečná, jak víte. A vskutku, je to právě blízkost, 
která obyčejně dává logice mládí ránu pěstí do obličeje.“

„Jestliže se domníváte, že jsem přišla na Šalamounovy ostrovy, 
abych se vdala –“ počala mluvit se zlostí. „Nu, na Havaji jsou muži 
lepší, to je vše. Opravdu, abyste věděl, způsob, jak drnkáte stále na 
tuto jednu strunu, by vedl nepředpojatého posluchače k závěru, že 
jste smyslný –“

Vtom se zarazila poděšeně. Jeho obličej zrudl a zase zbledl s ta-
kovou rychlostí, že ji to překvapilo. Bylo zřejmé, že se velice zlobí. 
Pak dopila poslední doušek kávy a zvedla se se slovy:

„Počkám, až budete v lepší náladě, než o tom budu hovořit dále. 
To je právě to, co vám tak vadí. Příliš snadno se pohněváte. Ne-
půjdete se koupat? Příliv je právě v dobrém stavu.“

„Kdyby byla muž, poslal bych ji ke všem všudy s celou plantáží, 
s velrybářským člunem, tahitskými námořníky, sovereigny a vůbec 
se vším,“ zamumlal k sobě, když odešla z pokoje.

Ale v tom vězel právě háček. Nebyla muž, a kam by se byla poděla 
a co by se s ní stalo?

Vstal a zapálil si cigaretu a vtom jeho zrak padl na její Stetsonův 
klobouk, visící na zdi, přes její pás a revolver. A v tom vězel také ďas. 
On nechtěl, aby odešla. Vždyť přece nebyla ještě dospělá. To byla 
také jedna příčina, že její logika tak urážela. Byla to pouze logika 
mládí, ale někdy dovedla proklatě ranit. V každém případě se roz-
hodl pro jednu věc: již nikdy v její přítomnosti neztratí rozvahu. 
Je dítětem a na to nesmí zapomínat. Zhluboka si oddechl. Ale proč 
se jen, ve jménu zdravého rozumu, vtělilo takové dítě do ženského 
tvaru?

A když se tak díval na její klobouk a přemýšlel, přešla bolest, 
kterou utrpěl urážkou a on namahal svůj mozek, jak se dostat z této 
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bryndy – jak najít nějaký způsob, aby mohla na Berande zůstat. Aby 
jí opatřil společnici? Proč ne? Mohl by pro nějakou poslat prvním 
parníkem do Sydney. Mohl by –

Její trylkující smích přerušil jeho snění a on přikročil ke skleněným 
dveřím, jimiž mohl vidět, jak ubíhá stezkou dolů ku pobřeží. Jí v pa-
tách běželi dva její námořníci, Papehara a Mahameme v červených 
lava-lavách a s obnaženými dýkami, lesknoucími se za pásy. To byl 
zase nový příklad její umíněnosti. Přes prosby a rozkazy a výstrahy, 
týkající se nebezpečí hrozícího od žraloků, plavala v moři kdykoliv 
a v každé době, a jak se mu zdálo, se zvláštní zálibou ihned po jídle.

Díval se na ni, jak vstupuje do vody a jak se pěkně potápí s konce 
malého přístaviště jako hoch. A díval se na ni, jak plave prostým 
tempem se vztaženou rukou, přičemž její nohsledové plavali na 
dvanáct stop po obou jejích bocích. Neměl příliš mnoho důvěry 
v jejich schopnost zahnat hladového žraloka, „lidožrouta“, ale věřil 
naprosto, že v případu útoku by svoje životy obětovali, než by došlo 
na její.

A tak plavali přímo vpřed a jejich hlavy se stávaly menšími 
a menšími. Moře se lehce a nepokojně vzdouvalo, takže záhy jejich 
tři hlavy za tímto vzedmutím mizely častěji a častěji. Napínal oči, 
aby je udržel v dohledu, a konečně se chopil dalekohledu, který 
byl na verandě. Směrem od Floridy se blížila průtrž. Avšak ona 
i její lidé se smáli průtržím a bílému, jako rozpukanému moři při 
tom. Sheldon věděl již dávno, že Joana dovede dobře plavat. Byl to 
výsledek jejího výcviku na Havaji. Ale žraloci jsou žraloci a on znal 
více než jednoho dobrého plavce, který se utopil ve vlnách přílivu.

Mraky zakryly oblohu, až zčernala. A vichr bil do moře, až zbělelo 
tam, kde naposledy viděl jejich tři hlavy, a pak bylo zakryto moře 
i obloha a vše v jediné záplavě deště. Ale průtrž přešla a Berande 
se vynořilo v jasné sluneční lázni, když tři plavci vystoupili z moře. 
Sheldon vklouzl s dalekohledem dovnitř a skleněnými dveřmi ji 
pozoroval, jak běžela vzhůru po stezce, a viděl ji, jak potřásá při 
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běhu svými vlasy a jak přichází ke sprše se sladkou vodou, která 
byla pod domem.

Téhož odpoledne, když seděli na verandě, dotkl se, jak dovedl 
nejjemněji, otázky společnice. Vysvětlil jí nutnost takové osoby na 
Berande, ženy, která by byla zároveň hospodyní ovládající hochy 
a špižírnu a která by zároveň měla na starosti různé jiné užitečné 
výkony. Když skončil, čekal s obavami, co tomu Joana řekne.

„Tedy se vám nelíbí způsob, jak vedu dům já sama?“ byla její 
první námitka. A pak, když odsunula stranou jeho pokus o vy-
světlení, dodávala: „Stala by se jedna z těchto dvou věcí. Buďto 
bych zrušila naši společnou smlouvu já a odešla bych, abyste si 
mohl opatřit jinou společnici, která by byla společnicí vaší první 
společnici, anebo bych posadila tu starou slepici do velrybářského 
člunu a utopila bych ji. Dovedete si představit třeba na okamžik, že 
jsem se svým dvojstěžníkem připlula na tento drsný konec světa 
jenom proto, aby se mi tu dostalo společnice?“

„Ale vskutku… eh… víte přece… že společnice je nutným zlem,“ 
namítal.

„Ale dostali jsme se dosti daleko a zcela pěkně bez ní. Měla 
jsem snad také nějakou na Miélé? A přece jsem byla jedinou ženou 
na palubě. Jsou pouze tři věci, kterých se bojím – čmeláků, spály 
a společnic. Fi, jsou to zlovolní, kdákaví netvorové, kteří vidí ve všem 
něco zlého, kteří nalézají hřích v činech nejnevinnějších a kteří hřích 
vsugerují – ano, způsobují hřích – svými nemocnými představami.“

„Uf!“ Sheldon se zvrátil na židli v líčeném strachu.
„Není třeba, abyste se bála o svůj chlebíček a máslíčko,“ odvážil 

se říci. „Jestliže se vám to nepodařilo plantážnictvím, tu je jisté, že 
budete mít úspěch jako spisovatelka – románů s dobrým koncem, 
víte?“

„Netušila jsem, že na Šalamounových ostrovech by byli lidé, 
kteří by takové knihy potřebovali,“ oplácela mu. „Ale vy jste zajisté 
jednou z nich – vy a vaši ochráncové ctnosti.“
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Sheldon zaúpěl, ale Joana švitořila dále s mělkostí, jež náleží 
svojí originalitou jenom mládí.

„Tak jako by něco dobrého zůstalo při své ceně, když to má být 
chráněno a spoutáno železnými řetězy a kruhy, aby to dobrým zů-
stalo. Vaše tužba po společnici mně jen napovídá, že jsem snad také 
takovou bytostí. Ale raději zůstanu dobrá, poněvadž je dobré být 
dobrým, a ne snad proto, že nemohu být zlá, když by nějaká stará 
coura s argovýma28 očima mně k tomu nedala příležitost.“

„Ale vždyť – vždyť o to nejde,“ poznamenal. „Jde jen o to, co jiní 
lidé si pomyslí.“

„Nechte je jen myslit, bídníky špinavých duší! Jenom proto, že 
lidé jako vy se bojíte špinavých duší, dovolujete jim, aby jejich ná-
zory vás ovládaly.“

„Obávám se, že jste ženským Shelleyem29,“ odpověděl, „a jako ta-
ková mne opravdu doháníte k tomu, abych se stal vaším společníkem 
a mohl vás chránit.“

„Jestliže mne vezmete za společníka, abyste mne mohl chránit… 
tu… tu vaším společníkem nebudu, to je vše. Myslím, že mne přece 
jen donutíte, abych koupila Pari-Sulay.“

„Tím více je tedy důvodů –“ pokusil se říci.
„Víte, co učiním?“ tázala se. „Naleznu si na Šalamounových ost-

rovech nějakého muže, který mne nebude chtít chránit.“
Sheldon nedovedl ukrýt ránu, kterou mu tato slova způsobila.
„To přece snad nemíníte doopravdy,“ prosil.
„Míním to, opravdu míním. Jsem již unuděna a unavena těmito 

ochrannými vytáčkami. Nezapomínejte ani na chvilku, že se dovedu 
chránit sama. A pak, mám osm nejlepších ochránců na světě – svoje 
námořníky.“

28  Podle mytického stookého či jednookého obra Arga. Pozn. red.
29  Jeden z nejpřednějších klasických básníků anglických. Vynikal zvláště 
básněmi lyrickými. Žil od roku 1762–1822. Pozn. překl.
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„Měla jste žít o tisíc let dříve,“ smál se, „anebo o tisíc let později. 
Jste velmi primitivní, ale zároveň více než moderní. Dvacáté století 
není pro vás vhodné prostředí.“

„Ale Šalamounovy ostrovy jsou. Žil jste zde jako divoch, když 
jsem přišla a nalezla jsem vás – nejedl jste nic kromě naloženého 
masa a ječných koláčů, což by zničilo žaludek i velbloudí. Buď jak 
buď, to jsem napravila, a poněvadž máme být společníky, zůstane 
to napraveno. Na podvýživu nezemřete, to si buďte jist.“

„Jestliže vstoupíme ve smlouvu jako společníci,“ prohlašoval, 
„musí v ní být určitě vyznačeno, že vám nebude dovoleno řídit 
dvojstěžník. Můžete jet do Sydney a koupit jej, ale kapitána musíte 
mít –“

„Při tolika zbytečných vydáních a bezpochyby také při tom, že 
se nám dostane nějakého opilého, nezodpovědného a neschopného 
člověka, a pak, já sama si vezmu náš obchod lépe k srdci než kte-
rýkoliv člověk, kterého bychom si najali. Pokud se týče schopnosti, 
pravím vám, že se dovedu plavit lépe než každý prostřední, zchát-
ralý kapitán nebo nějaký protežovaný, schopný námořník, kterého 
byste v jižních mořích nalezl. Víte přece dobře, že jsem námořnice.“

„Ale když budete mojí společnicí,“ řekl chladně, „zůstanete při 
tom přece stejně dámou.“

„Děkuji vám, že jste mi řekl, že moje promyšlené chování se na 
dámu nehodí.“

Vstala se slzami v očích a s pokořením ve výrazu a šla k fono-
grafu30.

„Ráda bych věděla, zdali všichni muži jsou tak směšní jako vy,“ 
pravila.

Pokrčil rameny a usmál se. Přít se s ní nebylo k ničemu. To již 
věděl. A umínil si, že zachová klid. Než nadešel konec dne, vzdala se. 
Měla dojet prvním parníkem do Sydney, koupit dvojstěžník a vrátit 

30  Edisonův vynález, první přístroj na nahrávání a reprodukci hlasu. Pozn. red.
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se s ním, s kapitánem z ostrovů, na palubě. A pak přemluvila Shel-
dona lichocením, aby svolil, že bude moci vykonávat někdy plavby 
po ostrovech, ačkoliv byl tvrdý jako diamant, když došlo k najíma-
címu výletu na Malaitu. V této věci zůstal uzavřený.

A když bylo vše umluveno a když na její domluvy byla napsána 
a podepsána obchodní a uhlazená smlouva, chodil Sheldon plnou 
hodinu nahoru a dolů a přemýšlel o tom, v kolikerých různých vě-
cech se stal úplným pošetilcem. Byla to nemožná situace, a přece 
jen nikoliv nemožnější než předešlá a ne nemožnější než ta, která by 
byla nadešla, když by odjela na vlastní vrub a koupila Pari-Sulay. Co 
živ neviděl ženu tak neodvislou, která by v takové míře potřebovala 
ochránce, jako tato dívka s duší chlapeckou, jež přistála na jeho po-
břeží s osmi malebnými divochy a s dlouhým revolverem, váčkem 
zlata a s pestrou změtí romantičnosti a dobrodružství v hlavě.

Nikdy o ničem nečetl, co by se jí i zdáli podobalo. Zde byli ro-
manopisci, jako obyčejně, předstiženi skutečností. Celá ta věc byla 
příliš převrácená, než aby mohla být pravdou. Hryzl se do knírů 
a kouřil cigaretu za cigaretou. Satan, vraceje se z potulky po nádvo-
ří, přiběhl k němu a dotkl se jeho ruky chladným a vlhkým nosem. 
Sheldon pohladil uši zvířete a pak se vrhl do křesla a srdečně se 
zasmál. Co si jen pomyslí správce Šalamounových ostrovů? Co 
si pomyslí jeho lidé doma? Ale byl rád, že bylo toto spojenectví 
umluveno, a zároveň také litoval, že Joana Lacklandová přišla vůbec 
na Šalamouny. Potom vešel dovnitř a podíval se na sebe v zrcadle. 
Studoval svůj obraz dlouho a zamyšleně a s údivem.
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Kapitola XIV 
MARTHA

Následujícího jitra, po druhé snídani o jedenácté hodině, byli právě 
zaujati hrou kulečníku, když Viaburi vstoupil a oznamoval:

„Veliký škuner blízko.“
Ještě když mluvil, slyšeli již rachocení řetězů průvlačnicemi 

a s verandy spatřili veliký, černě natřený dvojstěžník, kývající se 
na kotvě právě spuštěné.

„Je to americká loď,“ vykřikla Joana. „Pohleďte na její přídu! Po-
hleďte na její eliptickou záď! Ach, tušila jsem to –“ zvolala, když se 
na hlavním stěžni zatřepetala vlajka s hvězdami a pruhy.

Noa-Noah vyvěsil na vlajkovou tyč po Sheldonově rozkazu 
prapor Spojených států.

„Copak zde jen činí americká loď?“ tázala se Joana. „Není to sice 
jachta, ale vsadila bych se, že dobře pluje. Hleďte, její jméno! Jaké 
jest?“

„Martha, San Francisco,“ četl Sheldon, dívaje se dalekohledem. 
„Je to prvá americká loď, o které jsem na Šalamounech slyšel. Ale ať 
je to kdokoliv, přicházejí na břeh. Pro pána, pohleďte na lidi u vesel. 
Je to posádka vesměs bílá. Copak je sem asi přivádí?“

„Nejsou to zkušení námořníci,“ poznamenala Joana. „Styděla 
bych se za černou posádku, kdyby takhle veslovala. Pohleďte na 
toho chlapíka na přídě – na toho, který právě vyskakuje – doma by 
se spíše hodil za kovboje na rychlém koni.“

Posádka člunu se rozešla vzhůru a dolů na pobřeží a prohlížela 
si vše s velikou zvědavostí, zatímco oba muži, kteří seděli na zadní 
lavičce, otevřeli branku a vstoupili na stezku vedoucí k domu. Jeden 
z nich, muž vysoký a štíhlý, byl oděn v bílý kabátec a spodky, které 
mu slušely jako polovojenský stejnokroj. Druhý muž, oděný v šaty 



– 111 –

neurčitého rázu, které byly zpola námořnické a zpola náležely 
pevnině a v nichž mu muselo být nesmírné horko, klátil se líně 
a šoural jako příliš vyrostlá opice. Aby byla tato iluze úplná, byl jeho 
obličej zdánlivě zarostlý všemi směry hustou a huňatou spoustou 
rudých vousů, zatímco jeho oči byly malé a ostré a neklidné.

Sheldon, který jim vyšel vstříc ke schůdkům, představil je Joaně. 
Vousatý muž, který vypadal jako Skot, měl německé jméno von 
Blix a mluvil se silným, americkým přízvukem. Vysoký muž, v při-
léhajícím oděvu, jenž oznámil anglické jméno John Tudor – mluvil 
s čistou anglickou výslovností, jako by mluvil každý vzdělaný Ame-
ričan, ledaže jeho mluva byla trošinku a jemně přibarvena jakýmsi 
německým přízvukem. Joana rozhodla, že k rozpoznání tohoto ak-
centu jí dopomohl jeho krátký, po německu vypadající knírek, který 
nezakrýval ústa a jeho plné rudé rty, jež by byly měly tvar Amorova 
luku, kdyby je jakási drsnost a přísnost ducha neutvářela mužsky.

Von Blix byl člověk hrubý a selský, ale Tudor byl ve všem, co činil, 
co říkal nebo jak se tvářil, půvabně klidný. Jeho modré oči zářily 
a jiskřily a jeho pohyblivá, hladce oholená tvář byla ukazatelem 
nejmenších odstínů jeho pocitů a nálad. Mluvil s nadšením a jeho 
nejslabší úsměv nebo nejhlučnější smích zdály se bezprostřední-
mi a nelíčenými. Ale zpočátku mluvil jenom chvílemi, neboť jejich 
příběhy a účel cesty vyprávěl von Blix.

Byli na výpravě za zlatem. Von Blix byl vůdcem a Tudor byl 
jeho důstojníkem. Veškeré mužstvo – bylo jich dvacet osm – bylo 
podílníky v různých poměrech na každém dobrodružství. Mnozí 
z nich byli námořníky, ale většina byla kovkopy, sebranými ze 
všech možných táborů, od Mexika až k Ledovému moři. Byla to 
stará a nikdy neumdlévající chtivost po zlatě a oni za ním přišli 
až na Šalamounovy ostrovy. Jedna část mužstva měla jít za vedení 
Tudorova podél řeky Balesuny a měla vniknout do středu hor na 
Guadalcanaru, zatímco Martha pod vedením Von Blixovým měla 
odplout na Malaitu, aby podnikla výzkumy podobné.
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„A tak,“ pravil von Blix, „potřebujeme k výpravě pana Tudora 
několik černochů. Mohli bychom je obdržet od vás?“

„Zaplatili bychom, toť se ví,“ přerušil ho Tudor. „Je jen třeba, 
abyste řekl, za jakou cenu. Vy jim platíte šest liber ročně, že ano?“

„Předně je nemůžeme postrádat,“ odpověděl Sheldon. „Jak teď 
věci stojí, máme jich na plantáže málo.“

„My?“ tázal se Tudor rychle. „Teď jste firmou nebo společností? 
Zvěděl jsem na Guvutu, že jste zde sám, že jste svého společníka 
ztratil.“

Sheldon naklonil hlavu směrem k Joaně, a když mluvil, pocítila, 
že se stal trochu upjatým.

„Od té doby projevila slečna Lacklandová o plantáž zájem. Ale 
abych se vrátil k černochům. Nemůžeme je postrádat, a pak by vám 
málo prospěli. Nemohl byste je donutit, aby vás doprovázeli dále 
než za Binu, což je odtud krátká denní cesta na člunech. Jsou to lidé 
z Malaity a bojí se, aby nebyli snědeni. Opustili by vás při prvé pří-
ležitosti. Mohl byste dostat lidi z Binu, aby vás doprovázeli další den 
cesty, přes travnaté okrsky, ale jakmile byste dospěl k úpatím prvních 
pahorků, hleďte, abyste je vrátil. Obávají se také, aby nebyli sněděni.“

„Tedy je to tak zlé?“ tázal se von Blix.
„Vnitřek Guadalcanaru nebyl dosud propátrán,“ vysvětloval Shel-

don. „Křováci jsou právě takoví divoši, jaké můžete najít dnes na 
světě všude. Sám jsem dosud žádného z nich neviděl. A nikdy jsem 
neviděl člověka, který by byl některého viděl. Nepřicházejí nikdy 
na pobřeží, ačkoliv jejich výzvědné tlupy někde snědí některého 
domorodce z pobřeží, který zabloudil příliš daleko do nitra. Nikdo 
o nich nic neví. Ba ani nepoužívají tabák – nikdy se to nenaučili. 
A rakouská výprava – byla to výprava vědecká, víte – dospěla na 
kousek cesty a byla pak rozsekána na kusy. Její pomník je zde něko-
lik mil od břehu. Jenom jediný člověk se vrátil na pobřeží, aby o tom 
vyprávěl. A teď víte vše, co vám mohu říci já nebo kterýkoliv jiný 
člověk o nitru Guadalcanaru.“
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„Ale zlato – slyšeli jste kdy o zlatě?“ tázal se Tudor netrpělivě. 
„Víte něco o zlatě?“

Sheldon se usmál, zatímco oba hosté přímo viseli s chtivostí 
zraky na jeho rtech.

„Můžete jít dvě míle vzhůru podél toku Balesumy a můžete z pís-
ku vypírat zlatý prášek. Učinil jsem to často. Vzadu v horách je zlato 
zcela jistě.“

Tudor a von Blix pohleděli na sebe vítězně.
„Tedy bylo vypravování starého Wheatsheafa přece jen pravda,“ 

řekl Tudor a von Blix přisvědčil. „A ukáže-li se Malaita dobrá –“
Tudor se přerušil a pohleděl na Joanu.
„Byla to právě povídka toho starého ohledávače pobřeží, která 

nás sem zavedla,“ vysvětloval. „Von Blix se s ním spřátelil a on mu 
svoje tajemství svěřil.“ Poté se obrátil a mluvil k Sheldonovi. „Mys-
lím, že dokážeme, že běloši prošli středem Guadalcanaru dávno 
před tím než rakouská výprava.“

Sheldon pokrčil rameny.
„Zde u nás jsme o tom nikdy neslyšeli,“ řekl prostě. Pak se obrátil 

k von Blixovi. „Pokud se týče černochů, nemohl byste je použít dále 
než k Binu a až k tomu bodu vám je půjčím, kolik jich bude třeba. 
Kolik členů vaší družiny půjde a kdy chcete vyrazit?“

„Deset mužů,“ řekl Tudor. „Devět lidí a já.“
„A měl byste být připraven vydat se na cestu pozítří,“ řekl k němu 

von Blix. „Čluny budou sbity již dnes odpoledne, zítra bude roz-
dělena a zabalena výstroj. Pokud se týče Marthy, pane Sheldone, 
dopravíme dnes odpoledne potřebné věci na břeh a odplujeme při 
západu slunce.“

Když se oba muži vraceli po cestě ke svému člunu, díval se Shel-
don na Juanu škádlivě.

„Zde je pro vás něco romantického,“ pravil, „a zároveň dobro-
družného – dobývání zlata mezi lidožrouty.“
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„Dobrý titul pro knihu,“ zvolala. „Nebo snad ještě lépe: ‚Honba za 
zlatem mezi lovci lebek.‘ Panečku, ta by se prodávala!“

„A teď, nelitujete, že jste se stala plantážnicí kokosových palem?“ 
škádlil ji. „Pomyslete si, když byste své peníze uložila do takového 
dobrodružství.“

„A kdybych to učinila,“ odpověděla, „tu by se von Blix nezdráhal 
přijmout mne na výpravu na Malaitu.“

„O tom nepochybuji, že by se na takový návrh přímo vrhl.“
„Co o nich soudíte?“ tázala se.
„Ach, starý von Blix je zcela řádný člověk – je po svém způsobu 

solidní ukázkou lidí toho druhu. Ale Tudor je přelétavý pták – je 
příliš povrchní – víte? Kdybych se snad měl ztroskotat u pustého 
ostrova, dal bych přednost von Blixovi.“

„Zcela dobře vám nerozumím,“ namítala Joana. „Co máte proti 
Tudorovi?“

„Pamatujete se na Browningovu ‚Poslední vévodkyni?‘“31

Přikývla.
„Nuže, Tudor mně ji připomíná –“
„Ale ona byla rozkošná.“
„Ano, byla, ale byla žena. Od muže očekáváme něco zcela ji-

ného – více sebevlády – víte – více zdrženlivosti a více rozvážnosti. 
Muž musí být pevnější a zase pevnější a stálejší a méně těkavější. 
Člověk, jakým je Tudor, mně rozrušuje nervy. U muže očekáváme 
více klidu.“

Joana cítila, že s úsudkem Sheldonovým úplně nesouhlasí. A stalo 
se, že Sheldon nějak vycítil toto její mínění a byl tím rozrušen. Vzpo-
mněl si, jak pozoroval, že její oči se rozzářily, když rozmlouvala s nově 
příchozím – vezmi to ďas, cožpak se stával žárlivým? tázal se sama 
sebe. Proč by se její oči neměly rozzářit? Co mu na tom záleželo?

31  Robert Browning, slavný anglický básník; žil od roku 1812–1889. 
Pozn. překl.
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Druhý člun byl spuštěn a výstroj pobřežní výpravy byla rychle 
vyloďována. Tucet mužů z posádky přineslo na pobřeží sbité čluny. 
Bylo jich pět – byly úzké a štíhlé, měly křiklavě natřené boky a byly 
pozoruhodně dlouhé. Každý člun byl vyzbrojen třemi vesly a něko-
lika tyčemi, pobitými na koncích železem.

„Zdá se, že vaši lidé se vyznají v práci na řece,“ řekl Sheldon 
jednomu z tesařů.

Muž vyplivl spoustu tabákové šťávy na bílý písek a odpověděl:
„Používali jsme je na Aljašce. Jsou zbudovány podle člunů, které 

se pohánějí tyčemi na řece Yukonu. A můžete být jist, že jsou to člu-
ny výtečné. Tahle říčka by byla v porovnání s některými severními 
řekami pouhým zákuskem. Pět set liber nákladu v jednom z těchto 
člunů a dva lidé jím dovedou vládnout tak, že by vás to překvapilo.“

Při západu slunce vytáhla Martha kotvy a dala se na cestu, poté 
co spustila vlajku a pozdravila dělovým výstřelem. Vlajka Spojených 
států vyletěla a sjela po tyči a Sheldon odpověděl svým mosazným 
signálovým dělem. Zlatokopové vztyčili svoje stany v nádvoří 
a vařili si na břehu, zatímco Tudor večeřel s Joanou a Sheldonem.

Zdálo se, že jejich host byl všude a viděl vše a každého znal, a po-
něvadž ho Joana povzbuzovala, týkal se jeho hovor většinou jeho 
dobrodružství. Byl dobrodruhem ze všech dobrodruhů největším 
a podle jeho vlastního vypravování byl k dobrodružství stvořen. Po-
cházel ze staré rodiny v Nové Anglii, jeho otec byl tam generálním 
konsulem, ale narodil se vlastně v Německu, kde se mu dostalo 
prvního vzdělání a také přízvuku. Když byl ještě chlapcem, přišel 
ke svému otci, který byl tehdy v Turecku, a doprovázel ho do Persie, 
kde byl jeho otec ustanoven vyslancem.

Tudor byl vždycky tulákem a přeskakoval s lehkým důvtipem 
a rychlými živými popisy od jednoho výjevu a místa k jiným 
epizodám a krajinám, přitom vyprávěl svoje zkušenosti zdánlivě 
ne proto, že je sám zažil, nýbrž jen pro jejich bizarnost a jedi-
nečnost, pro neobvyklé události anebo směšné situace. Prožil 
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jihoamerickou revoluci, byl krotitelem koní na Kubě, v Jižní Africe 
byl skautem a v rusko-japonské válce byl válečným zpravodajem. 
Jezdil v Klondyku se saněmi, taženými psy, v Nomeu vypíral z písku 
zlato a v San Francisku byl novinářským redaktorem. President 
Spojených států byl jeho přítelem. Byl stejně doma v londýnských 
i cizozemských klubech, v Grand Hotelu v Yokohamě a v barácích 
různých „nemožných zemí“. V Siamu chodil na lov vysoké zvěře, 
na ostrovech Paumotu lovil perly, viděl v Oberammergau pašijové 
hry a překročil Andy na hřbetě mezka. A při tom všem byl žijícím 
ředitelem různých, zimnicí nakažených děr v západní Africe.

Sheldon seděl pohodlně ve svém křesle na verandě, srkal kávu 
a naslouchal. Přes svoje vnitřní pocity byl přece jen jaksi dojat 
kouzlem tohoto muže, který vedl život tak rozmanitý. Ale cítil 
neklid. Zdálo se mu, že tento muž se obrací zvláště k Joaně. Jeho 
slova i úsměvy platily nerozdílně oběma, ale Sheldon byl si přece 
jist, že kdyby s ním byl o samotě, pohyboval by se rozhovor na ko-
lejích zcela jiných. Tudor pozoroval dojem, který učinil na Joanu, 
a schválně pokračoval v toku svých vzpomínek a zapřádal ji do sítě 
kouzelné romantičnosti. Sheldon viděl její vytržení a napětí, slyšel 
její chvilkový smích, rychlé otázky a zběžné posudky a pocítil, jak 
v něm vzrůstá probouzející se vědomí, že ji miluje.

Ale jinak byl zcela klidný a skoro smutný, ačkoliv chvílemi po-
střehl jakýsi určitý nepokoj týkající se hosta, ba přemýšlel, i kolik 
procent z Tudorových povídek bylo pravdivých a jak každou z nich 
by bylo možno dokázat nebo usvědčit ho ze lži. Ve spojení s tím, 
jako kdyby scéna byla připravena dovedným dramatickým spisova-
telem, přišel Utami na verandu oznámit Joaně, že do pasti, kterou 
pro ni udělali, se chytil krokodýl.

Tudorův obličej, osvětlený zápalkou, jíž si zažíhal právě cigaretu, 
zachytilo Utamiho oko a Utami zapomněl na svou velitelku i na zprávu.

„Halo, Tudore!“ řekl s takovou důvěrností, že tím byl Sheldon 
překvapen.
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Ruka Polynésana se napřáhla a Tudor jí potřásl a díval se přitom 
upjatě do jeho obličeje.

„Kdo jste?“ tázal se. „Nevidím vás.“
„Utami.“
„A kdo je u čerchmanta Utami? Kdepak jsem se s vámi setkal, 

muži?“
„Nezapomenout na Huahine?“ řekl Utami s výčitkou. „Na to, kdy 

naposledy Huahine plula?“
Tudor uchopil ruku Tahiťana po druhé a potřásl jí s nelíčenou 

srdečností.
„Byl jenom jeden kanaka,32 jenž při této poslední cestě lodi 

Huahine se zachránil, a tento kanaka byl Joe. Aby to ďas, muži, jsem 
rád, že vás vidím, ale nikdy předtím jsem neslyšel vaše jméno.“

„Ano, každý mluvit na lodi Huahine ke mně ‚Joe‘. Ale přesto se 
pořád jmenovat Utami.“

„Ale co činíte zde?“ tázal se Tudor, pustil námořníkovu ruku 
a nakláněl se zvědavě vpřed.

„Já plout se slečnou Lackalanna na jejím dvojstěžníku v Miélé. 
My plout do Tahiti, Raiatea, Tahaa, Bora-Bora, Manua, Tutuila, 
Apia, Savaii a na ostrovy Fidži. Já zůstat se slečnou Lackalanna na 
Šalamounech, Ona velmi brzy chytit jiný dvojstěžník.“

„On a já jsme byli jedinými, kteří přežili ztroskotání Huahine,“ 
vysvětloval Tudor ostatním. „Bylo nás na palubě padesát sedm, 
když jsme pluli z Huapy, a Joe a já jsme byli jediní dva lidé, kteří 
zase vstoupili na pevnou zemi. Byl to hurikán, víte, na souostroví 
Paumotu. To bylo v době, když jsem lovil perly.“

„A vy jste mně nikdy nic o tom neřekl, Utami, že jste zažil ztros-
kotání při hurikánu,“ pravila Joana s výčitkou.

Veliký Tahiťan přešlápl z nohy na nohu a zablýskl zuby ve smíř-
livém úsměvu.

32  Muž. Pozn. překl.
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„Já považovat to za nic,“ pravil.
Pak se zpola obrátil, jako by chtěl odejít, a toto jeho chování 

naznačovalo, že považuje za vhodné vzdálit se, zatímco by si přál 
ještě zůstati.

„Dobrá, Utami,“ pravil Tudor. „Ráno se uvidíme a budeme si 
povídat.“

„Ten ubožák mi zachránil život,“ vysvětloval Tudor, když Tahiťan 
odcházel velikými, ale měkkými kroky po schůdkách. „A jak dovede 
plavat! Nikdy jsem neviděl plavce lepšího.“

A pak, vyzván k tomu Joanou, Tudor vypravoval o ztroskotání 
lodi Huahine, zatímco Sheldon kouřil a uvažoval a nakonec roz-
hodl, že ať byly nedostatky tohoto člověka jakékoliv, nebyl alespoň 
lhářem.
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Kapitola XV 
ROZMLUVA O CHOVÁNÍ

Dny prchaly a zdálo se, že Tudor by byl nerad opustil pohostinnost 
na Berande. Měl sice již vše připraveno k odchodu, ale zdržoval 
se a trávil velmi mnoho času ve společnosti Joany, čímž ovšem 
zvětšoval nechuť, již k němu Sheldon pociťoval. Chodil s ní plavat, 
přičemž ji co do rychlosti předčil, a také s ní lovil dynamitem ryby, 
potápěl se přitom mezi hladové, hlubinné žraloky a zápasil s nimi 
o držení omráčené kořisti, takže si nakonec získal pochvalu celého 
tahitského mužstva. Arahu ho vyzval, aby vyrval rybu ze žraločích 
čelistí a aby nechal jednu polovinu žralokovi a druhou aby přinesl 
na povrch. A Tudor to provedl, přičemž překvapený žralok, jak se-
bou mrskl, mu sedřel svou kůží drsnou jako skelný papír několik 
čtverečných palců kůže z ramene. A Joana se z toho těšila, zatímco 
Sheldon, který se na to díval, poznával, že se zde uplatňuje hrdina 
jejích dobrodružných snů. Nedbala o lásku, ale Sheldon cítil, že 
kdyby někdy milovala, bude to muž takového druhu – „muž, který 
se dovedl ukazovat“, jak tomu říkal.

Cítil, že ve společnosti Tudorově je předháněn, neboť jeho host 
měl dar ukazovat veškeré svoje schopnosti. Sheldon věděl, že sám 
je mužem statečným, a proto tuto skutečnost nedával nijak najevo. 
Věděl, že právě tak pohotově jako druhý by se ponořil mezi hlu-
binné žraloky, aby zachránil něčí život, ale právě proto nemohl 
najít důvod k této šílené odvážnosti a k tomuto potápění se mezi 
žraloky pro půl ryby. Rozdíl mezi nimi záležel v tom, že Sheldon 
měl u svého výkladu staženou záclonu. Život v něm tepal nepřetr-
žitě a mocně a v jeho povaze nebylo rozčeřovat bezúčelně hladinu 
tak, aby svět viděl, jak se pod ní máchá. A překvapující ukazování 
se druhého muže působilo, že ještě hlouběji ustupoval do sebe 
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a zahaloval se ještě hustěji než kdy předtím do mdlého stoického 
klidu své rasy.

„Pozoruji, že v těch několika posledních dnech jste jaksi otupělý,“ 
žalovala Joana. „Člověk by si myslel, že jste nemocen nebo že máte 
pokažený žaludek či co jiného. Zdá se, že si ani nevzpomenete na 
černé dělníky nebo na kokosové ořechy. Co je vám?“

Sheldon se usmál a ustoupil ještě více do sebe, naslouchal přitom 
chvílemi Joaně a Tudorovi, který hlásal teorii silné paže, nauku, 
podle které běloch ovládá život mezi lidmi nižších stupňů. Když mu 
Sheldon naslouchal, poznával jako zjevení, že přesně to činil i sám. 
Zatímco o tom filosofovali, on podle této nauky žil a klad silnou 
ruku své rasy na ramena méněcenných národností, které pracovaly 
na Berande anebo které z dálky hrozily. Ale proč o tom mluvit, tázal 
se sebe. Postačovalo přece vykonávat to a spokojit se tím.

Pak to prohlásil klidně a suše a tím se ocitl v rozepři, přičemž 
Joana a Tudor byli proti němu, čímž byl učiněn na jeho pravou 
anglickou sebevládu a uzavřenost, kterými se potají tak pyšnil, 
nejpozoruhodnější útok, o jakém kdy snil.

„Američané mluví velmi mnoho o tom, co činí a co učinili,“ pravil 
Tudor, „a Angličané se na ně dívají svrchu jako na chlubila. Ale 
Yankee je pouze dítětem, které opravdu neví, jak se vychloubat. 
On o tom mluví, víte, ale Angličan ho dovede předčit, aniž by o tom 
mluvil. Anglický příslovečný nedostatek vychloubačnosti je přece 
jen jakási jemnější forma chlubivosti. Je to skutečně chytřejší, s čímž 
asi budete souhlasit.“

„Nikdy předtím jsem na to nepomyslila,“ zvolala Joana. „Ovšem, 
Angličan provede nějaký strašně hrdinný čin a je přitom velice 
skromný a uzavřený – ba nechce o tom ani mluvit – a výsledkem 
toho je, že když tak o tom mlčí, vypadá to, jako by řekl: Takové věci 
vykonávám každodenně. Je to tak snadné, jako když odvalíte poleno. 
Měli byste vidět věci opravdu hrdinské, které bych provedl, kdyby se 
mně naskytly. Ale tato maličkost, tato nepatrná epizoda – opravdu, 
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vězte, že v tom nevidím nic pozoruhodného nebo neobyčejného. 
Pokud se týče mně, chtěla bych, aby všichni moji přátelé a všichni 
jejich přátelé o tom slyšeli, když bych přežila nějaký výbuch prachu 
nebo zachránila sto lidských životů. Byla bych na něco takového hr-
dější nad Lucifera. Přiznejte se, pane Sheldone, že se také cítíte ve 
svém nitru hrdý, když jste učinil něco odvážného nebo statečného!“

Sheldon přisvědčil.
„Nuže,“ kvapila ke své pointě, „zdalipak není maskování této 

pýchy pod škraboškou netečnosti a nevšímavosti stejné, jako 
kdybychom lhali?“

„Ano, je to tak,“ připouštěl. „Ale podobných lží se dopouštíme 
denně. Je to věcí cviku a Angličané jsou lépe vycvičeni, to je vše. 
Vaši krajané budou někdy také vycvičeni. Jak prve pan Tudor po-
znamenal – Američané jsou mladým národem.“

„Díky bohu, že jsme až dosud nepočali s takovým lhaním!“ zvo-
lala Joana.

„Ó ano, počala jste,“ odpověděl Sheldon rychle. „Vyprávěla jste mi 
lež takového druhu právě onehdy. Pamatujete se, jak jste ručkovala 
vzhůru po zdvihacím laně, na něž se zavěšují lucerny? Přitom byl 
váš obličej zosobněním dvojsmyslnosti.“

„Ba nebyl.“
„Odpusťte na okamžik,“ pokračoval. „Váš obličej byl tak klidný 

a míruplný, jako byste odpočívala v palubním křesle. Když by se 
někdo díval na váš obličej, byl by se domníval, že když vytahujete 
celou váhu svého těla a ručkujete přitom po provaze, je to pro vás 
výkon zcela obyčejný – tak snadný, jako byste odvalovala poleno. 
A přece není třeba, abyste mne ujišťovala, slečno Lacklandová, že 
jste neměla zrůzněný obličej, když jste se pokoušela po prvé na 
provaz vyšplhat. Ale jako každý cirkusový atlet jste se vycvičila 
a postoupila z oné periody, kdy se námaha jevila stahováním vaší 
tváře. Abych citoval pana Tudora, byla to jemnější ukázka fysické 
zdatnosti. A v tom je veškerá naše anglická reservovanost – je to 
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pouze věc cviku. Je jistě pravda, že jsme uvnitř pyšní na věci, které 
činíme nebo které jsme vykonali, že jsme hrdí jako Lucifer, ano, 
a ještě hrdější. Ale vyrostli jsme a o takových věcech již nemluvíme.“

„Podrobuji se,“ zvolala Joana. „Nejste přece jen tak pošetilý.“
„Ano, v tom jste nás dostal,“ připouštěl Tudor. „Ale nebyl byste 

nás dostal, kdybyste neporušil svá cvičená pravidla.“
„Jak to myslíte?“
„Když jste o nich mluvil.“
Joana zatleskala pochvalně rukama. Tudor si zapálil novou ciga-

retu, ale Sheldon seděl ponořen v neproniknutelné mlčení.
„V tom vás dostal,“ vyzývala ho Joana. „Proč ho nezdrtíte?“
„Nemohu opravdu na nic vzpomenout, co bych řekl,“ pravil Shel-

don. „Vím, že moje pozice je správná, a to je pro mne postačitelné.“
„Mohl byste odpovědět,“ navrhovala, „že když dospělý člověk je 

ve společnosti dětí z opatrovny, musí sestoupit k mluvě opatrovny, 
aby se jim učinil srozumitelným. Proto jste porušil pravidla. Byl to 
jediný způsob, abychom my děti pochopily.“

„V bitevním ohni jste uprchla, slečno Lacklandová a přešla jste 
k nepříteli,“ řekl Tudor žalobně.

Ale ona ho neslyšela. Místo naslouchání dívala se upřeně přes 
dvůr na moře. Sledovali směr jejího zraku a viděli zelené světlo 
a zvedající se plachty jakési lodi.

„Rád bych věděl, zdali se to vrací Martha,“ řekl Tudor.
„Nikoliv, postranní světla jsou příliš nízko,“ odvětila Joana. „A pak 

vysunuli dlouhá vesla. Neslyšíte je? Velikou loď, jako je Martha, by 
vesly nepoháněli.“

„A kromě toho má Martha benzinový stroj – o pětadvaceti koň-
ských silách,“ dodal Tudor.

„Něco podobného by se právě hodilo nám,“ pravila Joana za-
myšleně k Sheldonovi. „Musím se opravdu poohlédnout, zdali bych 
nemohla dostat nějaký dvojstěžník se strojem. Také bych mohla 
koupit nějaký stroj z druhé ruky a dát jej na loď.“



– 123 –

„To by znamenalo dodatečné vydání strojníkovy mzdy,“ namítal.
„Ale vyplácelo by se to samo rychlejšími jízdami,“ dovozovala. 

„A bylo by to jako pojištění. Znám to. Vždyť jsem sama narazila 
na podmořské skaliny. A kdybyste nebyl tak středověký, mohla 
bych být kapitánem a uspořila bych více, než kolik by činila mzda 
strojníkova.“

Neodpověděl na toto její bodnutí a ona na něj pohleděla. Díval se 
ven na vodu a ve světle lucerny pozorovala Joana linie jeho tváře – 
byl to obličej silných forem, obličej přísný a pevný, s ústy skoro 
cudnými, ale pevnějšími a tenčích rtů, než bylo u Tudora. Po prvé 
poznávala jeho sílu a jeho klid a rozvahu, prostou bezúhonnost 
a neporušenou a klidnou rozhodnost.

Podívala se rychle na Tudora, který stál po jejím druhém boku. 
Byl to obličej hezčí, který bezprostředně ji zajímal a těšil. Ale nelí-
bila se jí jeho ústa. Byla stvořena pro polibky a ona polibky nenávi-
děla. Ale to nebyla představa, ke které by schválně sama dospěla, 
nýbrž přišla k ní v podobě jakéhosi slabého a nejasně hmatatelného 
odporu. Na okamžik poznala jakousi prchavou pochybnost o tomto 
muži. Možná, že přece jen Sheldon má pravdu ve svém posuzování 
jiných. Nevěděla to a málo se jí to týkalo, neboť o lodi a moře a věci 
a události na moři měla mnohem živější zájem než muži. V násle-
dující okamžik dívala se již upřeně teplou tropickou temnotou na 
zvedající se plachty a na nehnutou zeleň pohybujícího se bočního 
světla a naslouchala chtivě vrzání dlouhých vesel v závěsech. Očima 
své duše mohla skoro vidět namahájící se nahé postavy černých lidí, 
sklánějící se rytmicky při díle, a přitom věděla, že někde na té cizí 
palubě je onen nevyhnutelný mistr a pán vedoucí loď k přístavu, 
dívající se na nejasnou čáru stromů na pobřeží, posuzující klamné 
noční vzdálenosti, pociťující na své líci první závany pobřežního 
větříku, který se právě počínal zvedat, uvažující, přemýšlející, měří-
cí a odhadující dvacet nebo více pohybujících se lidských sil, pomocí 
nichž a jimž navzdory řídil pevnou vyrovnanost své lodní dráhy. 
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Věděla to, poněvadž něco takového milovala, vnímala to tak, jak to 
dovede vnímat pouze námořník.

Dvakrát slyšela vystříknutí při spouštění olovnice a nasloucha-
la opatrně výkřiku, který bude pak následovat. Jednou promluvil 
jakýsi mužský hlas, tiše, velitelsky, pronášel jakýsi rozkaz a ona se 
zachvěla rozkoší. Byl to pouze rozkaz muži u kormidla, aby otočil 
kormidelní pákou vlevo. Pozorovala lehkou změnu lodní dráhy a vě-
děla, že se tak stalo jen proto, aby mírně naduté plachty zachytily 
první vánky pobřežního větru, a pak čekala na tentýž pevný hlas, 
až vysloví jediné slovo: „Pevně!“ A pak se zase zachvěla, když se 
opravdu hlas ozval. Poznovu vystříkla olovnice a poté slyšela zvo-
lání: „Jedenáct provazců!33“ – „Spusťte!“ dozněl k ní hlas temnotou, 
po němž následovalo rachocení kotevního řetězu. Vrzání kladek 
zaznělo, když byly plachty spouštěny; napřed plachta první – a to jí 
bylo hudbou. A pak následovalo stahování plachty na čnělce čelenní 
a ona skoro viděla netrpělivé trhnutí, se kterým plavčík plachtu 
stáhl. A dříve si nepovšimla obou mužů stojících jí po boku, až když 
obě světla, rudé a zelené, se objevila, když kotva zarazila lodní běh.

Sheldon byl zvědav, jaká je to loď, zatímco Tudor trval na svém 
a věřil, že by to mohla být Martha.

„Je to Minerva,“ řekla Joana rozhodně.
„Jak to víte?“ tázal se Sheldon, nedůvěřující její jistotě.
„Za prvé je to dvojstěžňová lodice. A pak bych poznala vždycky 

rachocení jejích předních kladek – jsou příliš veliké pro jejich zdvi-
hací lana.“

Nějaká temná postava přešla dvorem od pobřežní branky, kde 
pozorovala loď, ať to byl kdokoliv.

„Jste to vy, Utami?“ zavolala Joana.
„Nikoliv, slečno – jsem to já Matapuu,“ zněla odpověď.
„Jaká je to loď?“

33  Délková míra. Pozn. red.
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„Já myslit Minerva.“
Joana se podívala vítězně na Sheldona, který se jí uklonil.
„Když to řekne Matapuu, musí to tak být,“ zamumlal.
„Ale když to řekne Joana Lacklandová, tu o tom pochybujete,“ 

zvolala, „právě tak jako pochybujete o její schopnosti, že by mohla 
být kapitánem. Avšak nezáleží na tom. Jednou budete litovat veške-
ré své nevlídnosti. Teď právě spouštějí člun a za pět minut podáme 
ruce Christianovi Youngovi.“

Lalaperu přinesl sklenice a cigarety a věčnou whisky se sodovkou, 
a než uplynulo pět minut, vrzla branka a Christian Young, opálený 
do zlatova, se svým mírným hlasem a vzezřením a jemnou rukou 
vyšel po schůdkách bungalovu a přiblížil se k nim.
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Kapitola XVI 
DÍVKA, KTERÁ DOSUD NEVYROSTLA

Jako obyčejně přinesl Christian Young novinky. Zprávy o pitkách 
v Guvutu, kde se muži chlubili, že pijí mezi pitím, zprávu o nových, 
puškami ozbrojených lidech, zahnaných na ostrov Ysabel, o po-
sledních vraždách na Malaitě, o nemoci Toma Buberana v Santa 
Ana a konečně nejdůležitější zprávy, že loď Matambo vjela na 
Shortlandech na skalinu a že tam bude čekat, až bude spravena.

„To znamená, že to bude trvat dalších pět týdnů, než můžete 
odplout do Sydney,“ pravil Sheldon k Joaně.

„A že ztrácíme drahocenný čas,“ doložila lítostivě.
„Chcete-li jet do Sydney, tu vám povím, že zítra odpoledne od-

pluje loď Upolu z Tulagi,“ pravil Young.
„A já jsem se domnívala, že jela na Samoa najímat pro Němce 

dělníky,“ namítala. „V každém případě bych ji mohla na Samoa 
dostihnout a přestoupit pak v Apii na některý parník. Je to sice 
dlouhá zajížďka, ale přece by to jenom zachránilo trochu času.“

„Tentokráte pluje Upolu přímo do Sydney,“ vysvětloval Young. 
„Pluje tam do suchých doků, víte, a můžete ji stihnout o páté hodině 
zítra odpoledne – alespoň tak mně řekl její první důstojník.“

„Ale já musím jít napřed do Guvutu,“ Joana se podívala na muže se 
zamyšleným výrazem. „Musím tam něco nakoupit. V Sydney přece 
nemohu chodit v těchto šatech ušitých ze záclon z Berande. Musím si 
koupit v Guvutu látku a na další cestě si musím ušít šaty. Vydám se na 
cestu ihned, za hodinu. Lalaperu, přivést mně sem Adamu-Adama. 
Říci Ornfiriovi, aby dal do velrybářského člunu potraviny.“

Potom se zvedla a dívala se přitom na Sheldona.
„A vy, prosím, nařiďte, aby hoši donesli na pobřeží velrybářský 

člun – víte, můj člun, za hodinu odrazím.“
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Sheldon i Tudor se podívali na svoje hodinky.
„Bude to cesta celonoční,“ pravil Sheldon, „mohla byste čekat až 

do rána –“
„A přijít tak o příležitost k nakupování? Ne, děkuji vám. A pak 

také není Upolu pravidelný parník pro cestující a může právě tak 
dobře vyplout před určenou dobou. A podle toho, co jsem slyšela 
o těch sybaritech v Guvutu, je nejlepší doba k nakupování ráno. 
A teď mně musíte prominout, neboť je nutno připravit zavazadla.“

„Pojedu s vámi,“ prohlásil Sheldon.
„Dovolte, abych vás tam dopravil na Minervě,“ pravil Young.
Ale ona zavrtěla se smíchem hlavou.
„Vypluji na velrybářském člunu. Podle veškeré vaší starostlivosti 

bych si myslela, že jsem nikdy předtím nebyla z domu. Vám, pane 
Sheldone, jako svému společníkovi nemohu dovolit, abyste opustil 
Berande a svou práci pro pochybný názor o dvornosti. Když mně 
nedovolíte, abych byla kapitánem, nedovolím já vám toulat se 
na moři jako ochránce mladých žen, které ochranu nepotřebují. 
A pokud jde o vás, kapitáne Youngu, víte zcela dobře, že jste teprve 
dnes ráno odplul z Guvutu, že musíte jít na Marau a že, jak jste sám 
řekl, musíte být za dvě hodiny zase na cestě.“

„Ale což já bych vás nemohl bezpečně převézt?“ tázal se Tudor 
s prosebným tónem v hlase, který se drsně dotkl Sheldonových 
nervů.

„Ne, ne, a zase ne,“ vykřikla. „Máte všichni něco na práci a já také. 
Přišla jsem na Šalamounovy ostrovy, abych zde pracovala, a nikoliv 
abych jezdila v průvodu jako nějaká loutka. Pokud se toho týče, je 
můj průvodce zde a mám jich ještě sedm takových.“

Adamu-Adam stál vedle ní, tyčil se nad ní, právě tak jako se tyčil 
nad ostatní tři bělochy. Přiléhající bavlněná košile, kterou měl na 
sobě, nedovedla zakrýt spoustu jeho hrozných svalů.

„Pohleďte na jeho pěst,“ pravil Tudor. „Od té bych nerad snesl 
ránu.“
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„Za to vás nekárám.“ A Joana se zasmála při jakési vzpomínce. 
„Viděla jsem ho, jak udeřil kapitána jedné švédské bárky na po-
břeží Levuky na Fidži. Zavinil to ovšem kapitán. Viděla jsem to celé 
na vlastní oči a bylo to nádherné. Adamu ho udeřil jenom jednou 
a zlomil mu paži. Pamatujete se, Adamu?“

Veliký Tahiťan se usmál a přisvědčil a jeho černé oči, měkké jako 
u laně, zdály se usvědčovat ze lži povahu tak výbojnou.

„Odrazíme za hodinu na velrybářském člunu a pojedeme na 
Guvutu, velký bratře,“ řekla k němu Joana. „Povězte to všem svým 
bratřím, aby byli připraveni. Dostihneme Upolu, která pluje do 
Sydney. Všichni pojedete se mnou a vrátíte se na Šalamounovy os-
trovy v novém dvojstěžníku. Vezměte s sebou dvoje košile a spodky. 
Je tam dosti chladno. A teď si pospěšte a řekněte jim, aby se při-
pravili. Pušky nechte zde. Odevzdejte je panu Sheldonovi. Nebude 
jich třeba.“

„Jestliže jste se přece rozhodla jít –“ začal Sheldon.
„O tom je již dávno rozhodnuto,“ odpověděla krátce. „Teď si jdu 

zabalit věci. Ale řeknu vám, co byste pro mne mohl učinit – vydejte 
mně pro moje lidi trochu tabáku a jiných věcí, které potřebuji.“

O hodinu později podávali tři muži Joaně na pobřeží ruku. Dala 
znamení a člun odrazil se šesti muži u vesel, zatímco sedmý byl 
vpředu a Adamu-Adam držel páku kormidla. Joana stála na zádi 
a volala na ně opakovaně sbohem jako štíhlá žena v přiléhavém ka-
bátci, který si přivezla na břeh po ztroskotání, s dlouhým Coltovým 
revolverem, visícím z volného opasku, který měla připjatý kolem 
boků, a s ostře rýsovaným obličejem jako chlapec, pod Stetsonovým 
kloboukem, který nemohl zakrýt veliké spousty jejích vlasů.

„Nejlépe by bylo, kdybyste šli do úkrytu,“ volala na ně. „Přichází 
veliká průtrž. Doufám, že jste zakotvil na dostatečných řetězech, 
kapitáne Youngu! Sbohem! Sbohem všem!“

Její poslední slova přicházela z tmy, která člun úplně zahalila. 
Ale tři muži přece jen stále zírali do černé tmy směrem, kde člun 
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zmizel, a naslouchali nepřetržitému vrzání vesel v závěsech, dokud 
nezesláblo a nezaniklo.

„Vždyť je to jen děvče,“ pravil Christian Young tiše a vážně. Zdálo 
se, jako by učinil tento objev v tomto okamžiku. „Vždyť je to jen 
dívka,“ opakoval ještě vážněji.

„Ale proklatě hezká a dobrá cestovatelka,“ zasmál se Tudor. „Má 
zajisté odvahu, že ano, Sheldone?“

„Ano, je statečná,“ odpověděl Sheldon váhavě, neboť nebyl na-
kloněn tomu, o ní mluvit.

„Je to americký znak,“ pokračoval Tudor. „Jít vpřed s energií 
a nezávislostí. Co myslíte, kapitáne?“

„Myslím, že je mladá, velmi mladá a že je to pouze dívka,“ odpo-
věděl kapitán Minervy a díval se vytrvale do tmy, která zakrývala 
moře.

Ale temnota se zdála náhle zvětšovat a houstnout a oni pak 
klopýtali přes pobřeží a razili si cestu k brance.

„Dejte pozor na ořechy,“ varoval je Sheldon, když první náraz 
vichřice zavřískal v palmách. Podali si ruce a klopýtali po stezce, 
přičemž zralé kokosové ořechy bouchaly jako hrozný déšť všude 
kolem nich. Dospěli na verandu, kde se pak usadili mlčky nad 
svou whiskou a každý z nich se díval upřeně na moře, kde divoce 
se houpající křídová světla Minervy byla viditelná v přestávkách 
ženoucího se deště.

Někde tam venku, Sheldon uvažoval, byla Joana Lacklandová, 
dívka, která dosud nevyrostla, žena hezká na pohled, ale jen 
s chlapeckou duší a chlapeckými tužbami, opouštějící Berande 
uprostřed bouře a neklidu, skoro právě tak, jako když sem přišla, 
na přídi svého velrybářského člunu, s Adamu-Adamem u kormidla 
a se svou posádkou divochů, sklánějící se nad vesly. A vzala s sebou 
také svůj Stetsonův klobouk i pás na patrony a revolver s dlouhou 
hlavní. Náhle pocítil obrovskou zálibu v této její veteši, které se po-
tají smál, když ji spatřil po prvé. Poznával teď sentimentální směr, 
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ke kterému ho vedla jeho fantasie, a cítil chuť dát se do smíchu. Ale 
nesmál se. V následujícím okamžiku viděl již zase zcela zřetelně 
její klobouk a pás a revolver. Tohle je jistě láska, myslel si a cítil 
přitom jakýsi drobný zážeh pýchy, že se Šalamounovým ostrovům 
nepodařilo ubít v něm veškerý cit.

O hodinu později se zvedl Christian Young, vyklepal svoji dýmku 
a připravoval se odejít na palubu a odplout.

„Však ona to dovede správně,“ pravil, jako by něco dodával 
k tomu, co nebylo řečeno, ale přece jen tím určitě ulevil tomu, co 
měli všichni tři na mysli. „Má dobrou posádku ve člunu a sama je 
dobrým námořníkem. Dobrou noc, pane Sheldone. Je snad něco, 
co bych pro vás mohl cestou do Marau učinit?“ Obrátil se a ukázal 
na šířící se část hvězdnatého nebe. „Bude přece jenom krásná noc. 
S tímto příznivým větrem popluje s plachtou a za denního světla 
dorazí do Guvuty. Dobrou noc.“

„Myslím, že také odejdu, starý příteli,“ pravil Tudo a přitom 
vstával a stavěl sklenici na stůl. „Zítra ráno bude první věc, že se 
také vydám na cestu. Bylo to až hanebné, když jsem se zde tak 
dlouho zdržel. Dobrou noc.“

Sheldon, když osaměl, byl by rád věděl, zda by se druhý muž 
rozhodl vyrazit ráno, kdyby Joana neodplula. Ale bylo v tom přece 
jenom kousek útěchy: Joana se dojista nezdržovala na Berande 
kvůli nikomu, ani ne kvůli Tudorovi. „Vyrazím za hodinu,“ – to byla 
slova, která mu zněla v uších, a se zavřenýma očima mohl ji vidět, 
jak vstávala a jak je vyslovila. Usmál se. V okamžiku, kdy slyšela 
nové zprávy, rozhodla se, že půjde. Pro muže to nebylo příliš li-
chotivé, ale co jí mohlo záležet na každém muži, když měla naději 
koupit v Sydney dvojstěžník, který tam čekal? Jaká to je dívka, jaká 
to je dívka!
V následujících dnech bylo Berande pro Sheldona místem 
opuštěným. Ráno po odjezdu Joanině viděl Tudora odcházet s vý-
pravou podél toku Balesumy a pozdě odpoledne viděl dalekohledem 
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kouř parníku Upolu, který unášel Joanu do Sydney. A večer se 
posadil k večeři v osamělosti a věnoval více času dívání se na její 
prázdnou židli než jídlu. Nikdy nevyšel na verandu, aby se nepodí-
val nejdříve na její dům z trávy, stojící v koutě nádvoří, a jednoho 
večera, když lenivě proháněl koule na kulečníku, přistihl se, jak stojí 
a zírá na hřebík, na němž po prvé pověsila svůj Stetsonův klobouk 
a pás na revolver.

Ale proč mu na ní tak záleží? tázal se sebe hněvivě. Byla zajisté 
poslední ženou na světě, kterou by si vyvolil. Nikdy se nesetkal 
s takovou, která by ho tak naprosto dráždila, která by urážela jeho 
pocity, tříštila jeho zvyklosti a znásilňovala skoro každý přívlastek 
jeho až dosud ideální ženy. Nebylo to snad tím, že byl tak dlouho 
vzdálen od světa? Zapomněl snad, jaké je pokolení žen? Či bylo 
to jen vlivem blízkosti? Ale vždyť přece nebyla doopravdy ženou. 
Byla maskovaná. Přes veškeré zdání, že je ženou, byla chlapcem. 
Pohrávala si s chlapeckými nápady, potápěla se za rybami mezi 
žraloky, střílela z revolveru, toužila po dobrodružství, ba ještě 
více, vycházela je hledat ve svém velrybářském člunu v průvodu 
svých divokých ostrovanů a svého váčku se sovereigny. Ale on 
ji miloval. To bylo vrcholem všeho a nepokoušel se vyhnout se 
tomu. A nelitoval, že tomu tak je. Miluje ji – to byl fakt přemáhající 
a ohromující.

Zase jednou objevil v sobě veliké nadšení pro Berande. Veškeré 
iluze týkající se života plantážníka v tropech byly rozbity přísnými 
skutečnostmi na ostrovech Šalamounových. Po smrti Hughieho 
rozhodl se, že se s plantáží nějak porve, ale toto rozhodnutí nebylo 
založeno na touze. Naopak zakládalo se na vrozené tvrdohlavosti 
jeho povahy a na odporu vzdát se úlohy, o kterou se pokusil.

Ale teď byla jiná. Teď mu bylo Berande vším. Muselo mít úspěch – 
nejen proto, že Joana je účastnicí na něm, nýbrž že chtěl, aby toto 
její účastenství bylo stále závazné. Ještě tři roky a plantáže budou 
výtečným uložením peněz. Pak mohli každoročně jet na výlet do 
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Austrálie, ba ještě častěji, a někdy mohli zajet i do Anglie nebo na 
Havaj – to vše by bylo přirozené.

Tak trávil svoje večery, pátral ve svých účtech anebo vypočítával 
nekonečné kalkulace, založené na lacinější dopravě kopry a na 
možném maximu a minimu tržních cen nejdůležitějších tamních 
plodin. Svoje dny strávil na plantáži. Pustil se do dalšího mýcení 
pralesa a mýcení a zasazování pokračovalo za jeho osobního dohlí-
žení mnohem rychlejším spádem než kdykoliv předtím. Počal činit 
pokusy s prémiemi za zvláštní práci vykonanou černochy a toužil 
neustále, aby jich měl více do díla. Avšak nebude to možné, dokud 
se Joana nevrátí na dvojstěžníku, neboť řemeslné, najímačské lodi 
byly vázány dlouhými smlouvami u bratří Fulcrumů, u Morgana 
a Raffa a u společnosti Fires Philip. Zatímco Flibberty-Gibbet byla 
naprosto zaměstnána cestami po široko a daleko roztříštěných ob-
chodních stanicích, které se táhly od pobřeží nové Georgie jedním 
směrem až k Ulavě a Sikianě směrem druhým. Černochy musí mít. 
A jestliže Joana bude mít štěstí a koupí dvojstěžník, uplynou zajisté 
nejméně tři měsíce, než budou moci první najatí dělníci vstoupit 
na Berande.

Za týden po odplutí parníku Upolu zakotvila u Berande Majakula 
a její kapitán přišel na břeh, aby si zahrál kulečník a pohovořil, než 
nastane vítr. Kromě toho, jak řekl svému nákladnímu dozorci, mu-
sel prostě jít na břeh, nejenom aby tam doručil veliké balíky semen 
s přesnými návody od Joany, jak se mají zasazovat, nýbrž také aby 
trochu otřásl Sheldonem pomocí malého překvapení a zprávami, 
které s sebou přinášel.

Kapitán Auckland se pustil nejdříve do hry na kulečníku, a až 
když seděl pohodlně v palubním křesle, s druhou sklenicí whisky 
v ruce, vypálil svoji pumu.

„Ta vaše slečna Lacklandová je znamenitá žena,“ chechtal se. 
„Tvrdí, že je spolumajitelkou Berande. Říká, že je vaší společnicí. 
Je to pravda?“
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Sheldon chladně přisvědčil.
„Cože? To je překvapení! Nu, Guvutu ani Tulagu o tom nepřesvěd-

čila. Jsou tam sice zvyklí na všelijaké zdejší nepravidelnosti, ale – 
hehe! –“ Odmlčel se, aby se mohl dostatečně vysmát a aby si utřel 
holou hlavu hrubým kapesníkem. „Ale to její účastenství bylo přece 
jenom příliš velikou pilulkou, ačkoliv jim to bylo jakousi výmluvou, 
že si mohli dát několikráte znovu nalít.

„Vždyť v tom není nic neobyčejného. Je to zcela obyčejná ob-
chodní smlouva.“ Sheldon se snažil jednat, jako by takové smlouvy 
byly na plantážích Šalamounových ostrovů zcela normální. „Vložila 
do Berande asi patnáct set liber –“

„To ovšem řekla.“
„A odplula do Sydney za obchodními záležitostmi plantáže.“
„Ach, tak to nebylo.“
„Co jste řekl?“ tázal se Sheldon.
„Řekl jsem, že to tak nebylo, nic jiného.“
„Cožpak parník Upolu neodplul? Byl bych přísahal, že jsem v úte-

rý odpoledne viděl jeho kouř – dosti pozdě – když plul mimo Savo.“
„Upolu ovšem odplul.“ Kapitán Auckland srkal svou whisky 

s dráždivou pomalostí. „Jenže slečna Lacklandová nebyla na palubě.“
„A kde je tedy?“
„Naposledy jsem ji viděl v Guvutu. Chtěla jít do Sydney, aby tam 

koupila dvojstěžník, že ano?“
„Ano, ano.“
„Tak to alespoň řekla. Nu, koupila tam jeden, ačkoliv bych jí za 

něj nedal ani deset šilinků, jestliže se zvedne severozápadní vítr. 
A je již čas, aby nějaký přišel. Je to již beztoho jako začarované, že 
máme tak dobré počasí.“

„Jestliže jste sem přišel, abyste roznítil moji zvědavost, milý pří-
teli,“ řekl Sheldon, „tu se vám to dozajista podařilo. Ale teď pokra-
čujte a řekněte mně přímo, co se stalo. Jaký dvojstěžník? A kde je? 
A jak se to stalo, že jej koupila?“
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„Za prvé je to dvojstěžník Martha,“ odpověděl kapitán a počítal 
odpovědi na svých prstech. „Za druhé Martha je před skalami na 
Poonga-Poonga, oloupená o vše, co bylo možno odnést, a hotova 
roztříštit se na kusy, jakmile bude moře jen trochu živější. A za třetí, 
slečna Lacklandová ji koupila v dražbě. Loď jí byla přiklepnuta za 
pětapadesát liber sterlingů třetím příručím vládního komisaře. Měl 
jsem to vědět. Nabízel jsem sám padesát pro Morgana a Raffa, na 
mou čest, ale ti byli hloupí! Řekl jsem, aby šli k čertu a že je to jejich 
chyba, když mne omezili na padesát liber, poněvadž se domnívali, 
že by záchrana Marthy stála více. Vidíte, Morgan a Raff neočekávali 
konkurenci. Bratří Fulcrumové tam neměli zástupce a společnost 
Fires Philip také ne. A jediný člověk, kterého se měli obávat, byl 
zástupce Nielsena, Squires, ale toho opili a nechali ho tvrdě spícího 
v Guvutu.

‚Dvacet,‘ řekl jsem, ‚dvacet pět,‘ pravila ta malá dívka, ‚třicet,‘ 
pravil jsem, ‚čtyřicet,‘ řekla ona, ‚padesát,‘ povídám. ‚Padesát pět,‘ 
odpověděla ona. A teď jsem zůstal vězet. ‚Počkejte,‘ řekl jsem k ní. 
‚Počkejte, až se domluvím s majiteli mé lodi.‘ – ‚Nikoliv – to neučiní-
te,‘ odpověděla. ‚Je to zvyk,‘ řekl jsem já. ‚Nikde na celém světě,‘ řekla 
mi. ‚Pak je to na Šalamounových ostrovech zdvořilost,‘ odvětil jsem.

A zdalipak víte, že jsem přesvědčen, že by to byl Burnett učinil, 
jenže ona náhle zašvitořila sladce a živě, jak si jen dovedete před-
stavit: ‚Pane dražebníku, budete tak laskav a budete pokračovat 
v prodeji navyklým způsobem? Mám jiné věci na práci a nemohu zde 
čekat po celou noc na lidi, kteří nevědí, k čemu se mají rozhodnout.‘ 
A pak se vám usměje na Burnetta – víte takovým zatroleným úsmě-
vem a vem to ďas – Burnett počal vyvolávat: ‚Po prvé, po prvé, po 
prvé – s poslední nabídkou – po druhé, na pětapadesát sovereignů – 
po druhé, po druhé a po třetí vám, slečno – eh – jaké je vaše jméno, 
prosím?‘

‚Joana Lacklandová,‘ odpovídá a usmívá se na mne. A tak Marthu 
koupila.“
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Sheldon pocítil náhlé zachvění. Martha! – Krásnější dvojstěžník 
než Malakula a snad nejlepší na Šalamounových ostrovech. Byla 
to právě loď hodící se k najímání a přišla právě včas. Ale pak si 
uvědomil, že když se prodávala taková loď ve dražbě za padesát 
pět liber, znamenalo to malou naději, že ji bude možno zachránit.

„Ale jak se to stalo?“ tázal se. „Neukvapili se snad, když Marthu 
prodávali?“

„Ba ano. Znáte přece skály u Poonga-Poong – nestojí za groš, 
kdyby se trochu zvedlo moře, a teď je zralá každou chvíli pro seve-
rozápadní vítr… Posádka ji úplně opustila. Ani mně nenapadlo, že 
by ji prodávali v dražbě. Přemluvili je k tomu Morgan a Raff. Jak víte, 
byla její posádka zúčastněná na organisovaných obchodech, všichni 
do jednoho i s kuchařem. Měli schůzi a odhlasovali, aby se prodala.“

„Ale proč nepřispěli a nepokusili se zachránit ji?“ –
„Přispět! Znáte přece Malaitu. A znáte také Poonga-Poonga. Je to 

tam, kde odřízli loď Scottish Chiefs a zabili celou posádku. Nezbylo 
než usednout do člunů. Martha ztratila při nárazu stěhla a v pěti 
minutách byla na skále a v držení černochů. Divoši se na ni vyrojili 
a posádku skoro naházeli do člunů. Mluvil jsem s některými z těch 
lidí. Přísahali, že za půl hodiny bylo kolem lodí dvě stě válečných 
kánoí a na pobřeží pět tisíc křováků. Řekli, že pro kouř ze signá-
lových ohňů ani Malaity neviděli. Buď jak buď, opustili ji a odešli 
na Tulagi.“

„Ale proč se nepustili do boje?“ tázal se Sheldon. –
„Bylo to směšné, že to neučinili, ale neshodli se. Vidíte, dvě třeti-

ny jich bylo ve člunech beze zbraní a ani se jim nezdálo, že by divoši 
podnikli útok. O svém omylu se přesvědčili příliš pozdě. Domorodci 
se pustili do útoku a to je právě neštěstí, když jsou na pobřeží noví 
lidé. Nikdy by se to nestalo, kdybyste to byl vy nebo já nebo někdo 
ze starých dob.“

„Ale co chce teď slečna Lacklandová podniknout?“
Kapitán Auckland se usmál.
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„Řekl bych, že se chce pokusit, aby Marthu vyprostila. Proč by 
jinak za ni zaplatila padesát pět liber? A jestliže se jí to nepodaří, 
pokusí se dostat svoje peníze zpět tím, že zachrání trosky, krokve – 
víte, a patentní části kormidla a rumpály atd. Alespoň to bych učinil 
já, kdybych byl na jejím místě. Když jsem chtěl odplout, pronajímala 
si loď Emilii. – ‚Chci teď jet rekrutovat,‘ pravil Mumster. Je teď jejím 
kapitánem a majitelem. ‚A mnoho-li byste získal na té plavbě?‘ táza-
la se. ‚Oh, padesát liber,‘ odpověděl. ‚Dobrá,‘ řekla dívka, ‚poplujete 
s Emilií se mnou a dostanete sedmdesát pět.‘ Znáte tu velikou lodní 
kotvu a řetěz, které ležely nakupeny za uhelnými kolnami? Když jsem 
odjížděl, toto právě kupovala. Ta vaše malá dívka je dojista přičinlivá.“

„Je mou společnicí,“ opravoval jej Sheldon.
„Nu, je dobrá a nic jiného a k tomu chladná. Na mou čest! Běloška 

na Malaitě a na Poonga-Poonga – to jsou místa jako k tomu vybraná! 
Ach, zapomněl jsem vám říci – přemluvila Burnetta, aby jí půjčil pro 
její mužstvo osm pušek a tři bedničky dynamitu. Byl byste se smál, 
když byste byl viděl, jak okolo ní stála ta banda z Guvutu, a když 
byste viděl, jak k ní byli zdvořilí a jak se pokoušeli poradit jí! Bože, 
Bože, člověče, ta malá dívka je zázrak, je div, je – neštěstí. Ano, to 
je, – neštěstí! Přišla na Guvutu a na Tulagi jako hurikán – každé to 
prase se tam do ni zamilovalo – vyjímaje Raffa. Lituje té dražby 
a vrhl se na ni se svou smlouvou, kterou uzavřel s Munsterem o na-
jímání černochů. Ale co ona učinila? Jen mu poděkovala a přečetla 
to a poukázala jenom na to, že zatímco Munster se zavázal odvádět 
veškeré najaté černochy firmě Morgan a Raff, nebyl tam dodatek, 
který by mu zakazoval loď Emilii pronajmout.

‚Zde je vaše smlouva,‘ řekla a vrátila mu ji. ‚Je to dobrá smlouva, 
ale příště, až některou budete psát, připojte dodatek, který se hodí 
k nenadálým potřebám, jako je tato.‘ A Bože, Bože, dostala ho také.

Ale již nastává vítr a já musím odtud. Sbohem, starý příteli. 
Doufám, že ta malá dívka bude mít úspěchy. Martha je vypráskaně 
dobrá loď a bude sloužit na místě Jessie.“
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Kapitola XVII 
„VAŠE“ JOANA LACKLANDOVÁ

Následujícího jitra přišel Sheldon z plantáží ke snídani a spatřil za-
kotvenou misionářskou lodici Apostle. Její posádka plavila na břeh 
dva koně a hříbě. Sheldon poznal ve zvířatech majetek vládního 
komisaře a ihned byl zvědav, zda je snad Joana nekoupila. Chtěla 
provést svoji hrozbu týkající se zatřepání suchými kostmi Šalamou-
nových ostrovů, a proto byl připraven na vše.

„Slečna Lacklandová je posílá,“ řekl Welshmere, misionářský 
lékař, když vystupoval na břeh a podával mu ruku. „Máme také na 
palubě bednu se sedly. A zde je od ní dopis. A také je zde kapitán 
z lodi Flibberty-Gibbet.“

V následujícím okamžiku, než ho mohl Sheldon pozdravit, vy-
stoupil Oleson ze člunu a začal:

„Ukradla loď Flibberty, pane Sheldone, prostě s ní uprchla. Je to 
divoch. Přivodila na mne zimnici, nervový otřes a také mne opila – 
hrozně opila.“

Doktor Welshmere se srdečně smál.
„Nicméně, ta vaše slečna Lacklandová není nesmiřitelné zlo. Za-

přisáhla tři muže, že nebudou pít, anebo zavřela před nimi k témuž 
účelu whisky. Znáte je – jsou to Brahms, Curtis a Fowler. Vysadila je 
zároveň na palubu Flibberty-Gibbety.“

„Je teď kapitánem této lodi,“ vložil se do hovoru Oleson. „A roz-
bije ji tak jistě, jako že Bůh Šalamounovy ostrovy nestvořil.“

Doktor Welshmere se pokoušel vypadat poděšeně, ale zasmál 
se poznovu.

„Jde svou vlastní cestou,“ pravil, „pokoušel jsem se vyvléknout se 
z toho, abych sem nemusil vést ty koně. Řekl jsem jí, že nemohu mít 
náklad, že moje loď pluje s povolením jako pouhá jachta, že musím 
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jet mimo Savo a mimo hoření konec Guadalcanaru. Ale nebylo to nic 
platno. ‚Zbytečně o tom nákladu mluvíte,‘ pravila. ‚Vezměte koně na 
palubu jako dobrý muž, a když bude Martha splavná, oplatím vám 
některého dne tuto službu.‘“

„A mně zase řekla, abych se nestaral o své rozkazy,“ vykřikl Oleson. 
„‚Teď jsem vaším velitelem,‘ pravila a rozkazy budete přijímat ode 
mne.‘ – ‚Pohleďte na tento náklad ořechů z palmy kostrboulové34,‘ 
pravil jsem. ‚Nestarejte se o ně,‘ odpověděla. ‚Hraji o něco většího než 
o takové ořechy. Jakmile budeme na cestě, hodíme je přes palubu.‘“

Sheldon si zacpal rukama uši.
„Nevím, co se stalo, a vy mně chcete vše vyprávět od konce. 

Vstupte do domu a pojďte do stínu a počněte od začátku.“
„Jen jedno bych chtěl vědět,“ začal Oleson, když se posadili, „je 

opravdu vaším společníkem, či nikoliv? Jen to chci vědět.“
„Je,“ ujišťoval ho Sheldon.
„Nu, kdo by tomu byl věřil!“ Oleson se podíval prosebně na 

doktora Welshmerea a pak zase na Sheldona. „Viděl jsem již pár 
pravděpodobných věcí na těchto Šalamounech. Krysy dvě stopy 
dlouhé, motýly, které střílí vládní zástupce brokovnicí, náušnice, 
za které by se styděl sám ďábel, a satany, lovící lidské hlavy, před 
nimiž by sám čert vypadal jako anděl. To vše jsem viděl a zvykl jsem 
tomu. Ale ta vaše mladá ženská –“

„Slečna Lacklandová je mou společnicí a spolumajitelkou Beran-
de,“ přerušil ho Sheldon.

„Tak to řekla,“ vyrazil ze sebe pohněvaný kapitán. „Ale neměla 
papíry, aby to mohla dokázati. Jakpak jsem to mohl vědět? A pak 
zde byl ten náklad ořechů – bylo jich osm tun.“

„Proboha, počněte již od počátku,“ chtěl ho Sheldon přerušit.
„A potom si najala ty tři opilé lumpy, ty nejhorší darebáky, kteří 

činili Šalamounům ostudu – každého za patnáct liber měsíčně – co 

34  Phytelephas macrocarpa. Pozn. překl.
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o tom soudíte? A ještě s nimi odplula! Fi! – Mohl byste mi dát něco 
pít. Misionářský doktor proti tomu nic nenamítne. Jsem již na jeho 
střídmé nákladní lodi čtyry dny a skoro umírám.“

Doktor Welshmere přikývl na tázavý pohled Sheldonův a Viaburi 
byl poslán, aby přinesl whisky a láhev se sodovkou.

„Je tedy jasno, kapitáne Olesone,“ poznamenal pak Sheldon 
k osvěženému námořníkovi, „že slečna Lacklandová s vaší lodí 
uprchla. Teď mně prosím vás, krátce povězte, co se vlastně při-
hodilo.“

„Zcela nic – zde to máte. Chtěl jsem právě přistát s Flibberty. 
Byla na palubě dříve, než jsem spustil kotvu – připlula ve svém 
velrybářském člunu s tlupou těch pohanů z Tahiti – s tím ve-
likým Adamu-Adamem a ostatními. ‚Nespouštějte kotvy, kapi-
táne Olesone,‘ vykřikla na mne. ‚Chci, abyste se se mnou vydal na 
Poonga-Poonga.‘ Díval jsem se, zdali snad není opilá. Co jsem si měl 
myslet? V té době jsem křižoval podél mělčiny – je to poťouchlé 
místo – s předními plachtami staženými, a tak jsem tam bloudil. 
Proto jsem řekl: ‚Odpusťte mně, slečno Lacklandová,‘ a vykřikl jsem 
vpřed: ‚Pusťte kotvu!‘

‚Mohl jste mne poslechnout a byl byste si uspořil obtíže,‘ povídá 
ke mně, přelézá přes zábradlí a dívá se vpřed, až spatřila, že první 
řetězová spona lehce narazila a zastavila se. ,Je zde patnáct provaz-
ců,‘ řekla, ‚teď byste mohl svým lidem říci, aby kotvu zase vytáhli.‘

A pak jsme to zvěděli. Nevěřil jsem jí. Nemyslil jsem, že byste ji 
přijal za společnici, a také jsem jí to řekl a žádal jsem důkaz. Ona se 
stala pyšnou a vypínavou a já jsem jí řekl, že jsem dosti stár, abych 
mohl být jejím dědečkem, a že od takové žabky se nedám napálit. 
A pak jsem jí nařídil, aby opustila Flibberty. ‚Kapitáne Olesone,‘ 
pravila sladce, jak si jen dovedete představit, ‚zbývá mně pět minut, 
které vám mohu věnovat. Mám na lodi Emilii trochu dobré whisky. 
Pojďte tam se mnou. Kromě toho potřebuji vaši radu, co mám počít 
s tou rozbitou lodí. Každý říká, že jste zatroleným námořníkem – 
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právě tak to řekla, zatroleným. A já jsem pak jel v jejím velrybářském 
člunu, v němž Adamu-Adam byl kormidelníkem, a vypadal přitom 
vážně jako na pohřbu.

Cestou mně vyprávěla o lodi Martha a jak ji koupila a jak ji chce 
učinit splavnou. Řekla, že si Emilii pronajala a že odpluje, jakmile 
bude i Flibberty hotova k odjezdu. Překvapilo mne, že ten její pod-
vod je dosti rozumný, a proto jsem svolil, že vypluji k Berande a že 
si zde vyžádám vaše rozkazy, než se vydám dále na Poonga-Poonga. 
Ale ona řekla, že nesmíme ztratit ani vteřinu takovou pošetilostí 
a že mám plout na Poonga-Poonga přímo, a jestliže jí nevěřím, že 
jet vaší společnicí, že popluje zároveň se mnou a s Flibberty. A v tom 
mne právě podvedla.

Dole v kajutě lodi Emilie byli ti tři ochlastové – znáte je – Fowler 
a Curtis a pak ten chlap Brahms. ‚Napíjte se,‘ pravila. Myslím, že vy-
padali trochu překvapeně, když otevřela bednu s whiskou a poslala 
černocha pro sklenice a láhve se sodovkou. Avšak musela jim dát 
bez mého vědomí nějaké znamení, takže věděli dobře, co mají činit. 
‚Odpusťte mi,‘ pravila ke mně, ‚musím jít na minutku na palubu.‘

Ale ta minuta trvala půl hodiny. Předtím jsem již po celých deset 
dnů si ničeho ani nelízl. Jsem starý muž a zimnice mne oslabila. 
A pak jsem se toho také napil na prázdný žaludek a pak tam byli ti 
tři ochlastové, kteří byli věru špatným příkladem. A neustále se se 
mnou hádali, abych jel s Flibberty na Poonga-Poonga. Já jsem zase 
poukazoval na svoji povinnost opačnou. Nejhorší ze všeho bylo, že 
veškeré důvody byly zdůrazňovány pitím, a poněvadž nejsem piják, 
a abych tak řekl, byl jsem oslaben zimnicí…

Nuže, buď jak buď, konečně, asi po půl hodině, přišla zase dolů 
a zašilhala na mne. Pamatuji se, že řekla: ‚Tak to půjde výborně!‘ 
a s těmi slovy vzala lahve s whiskou a odnesla je po schodech do 
kajuty nahoru. ‚To bylo naposledy,‘ řekla ke třem pijákům, ‚dokud 
bude Martha na cestě a dokud se nevrátíte do Guvutu. Bude to dosti 
dlouhá doba mezi dvěma pitkami!‘ A pak se zasmála!
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Potom se podívala na mne a řekla – ale ne ke mně, pamatujte, 
nýbrž k pijákům: ‚Je čas, aby tento ctihodný muž odešel na břeh‘ – 
já ctihodným mužem! ‚Fowlere,‘ pravila, víte, řekla to jako krátký 
rozkaz – a neřekla mu ani pane – jen prostě Fowlere – ‚Fowlere,‘ 
řekla tedy, ,řekněte Adamu-Adamovi, aby dal do velrybářského člu-
nu posádku, a zatímco poveze kapitána Olesona na břeh, dopravíte 
mne svým člunem na Flibberty. Vy tři poplujete se mnou, a proto si 
připravte svoje zavazadla. A pak ten z vás, který ukáže nejlepší vůli, 
bude kormidelníkem. Víte přece, že kapitán Oleson kormidelníka 
nemá.‘

Pak se již na mnoho nepamatuji. Veškeré mužstvo se mne chopi-
lo a vysadilo mne přes palubu a mně se zdá, že jsem usnul vsedě na 
přední lávce člunu, zatímco jsem se díval, jak Adamu kormidluje. 
Pak jsem viděl, že na Flibberty vytahují přední plachtu, a slyšel jsem 
řinčení řetězu a probudil jsem se. ‚Sem ke mně, dovezte mne na 
Flibberty,‘ řekl jsem k Adamu. ‚Vysadil jsem vás na břeh,‘ odpověděl 
mi. ‚Slečna Lackalanna řekla, že je pro vás dosti dobrý břeh.‘ Pak 
jsem tedy vykřikl, a chtěl jsem se chopit kormidla. Vidíte z toho, že 
jsem se činil co nejlépe ve prospěch majitelů mé lodi. Jenže Adamu 
mne strčil na dno člunu, postavil jednu nohu na mne, aby mne při-
držel, a vládl kormidlem dále. – A to je vše. Otřes z celé té věci mne 
uvrhl do zimnice. A teď sem přicházím, abych zvěděl, zdali jsem 
kapitánem lodi Flibberty já, anebo ta vaše holka se svou pirátskou 
a pohanskou posádkou.“

„Nedbejte na to, kapitáne. Můžete mít placené prázdniny.“ 
Sheldon mluvil s větší jistotou, než jakou cítil. „Jestliže slečna 
Lacklandová, jež je mojí společnicí, viděla, že je třeba zmocnit 
se Flibberty-Gibety, pak je vše v pořádku. Jak zajisté přisvědčíte, 
nebylo času nazbyt, jestliže měla být Martha vybavena. Je to zlé 
skalstvo a při každém větším vzedmutí moře by bylo její dno pro-
raženo. Usaďte se zde, kapitáne, a odpočiňte si a zažeňte zimnici 
z kostí. Až se Flibberty-Gibbet vrátí, ujmete se ovšem zase velení.“
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Když doktor Welhsmere odplul na lodi Apostle a když kapitán 
Oleson odešel, aby se na verandě ve visuté síti trochu prospal, 
otevřel Sheldon Joanino psaní.

Milý pane Sheldone!
Prosím, odpusťte mi, že jsem Flibberty-Gibbet ukradla. 

Bylo to prostě nevyhnutelné. Loď Martha pro nás znamená 
vše. Pomyslete, dala jsem za ni pouze padesát pět liber – to 
jest dvě stě a sedmdesát pět dolarů. Jestliže ji nezachráním, 
tu vím dobře, že si nahradím veškeré útraty z její výstroje, 
kterou domorodci neodnesli. A jestliže ji zachráním, je to 
úspěch na celý život. Jestliže ji nezachráním, nacpu do obou 
lodí, do Emilie a Flibberty-Gibbety, plno najatých černochů. 
Právě teď jsou potřeba na Berande více než cokoliv jiného.

Prosím vás, prosím vás, nehněvejte se na mne. Řekl jste, že 
nemám na lodi Flibberty najímat – tedy to neučiním. Půjdu 
najímat s lodí Emilie.

Dnes odpoledne jsem koupila dvě krávy. Onen obchodník 
v Nogi zemřel na zimnici a já jsem je koupila od jeho společníka, 
jmenuje se Sam Willis a zavázal se, že je pošle – bezpochyby 
po Minervě, jakmile pojede směrem k nám. Na Berande jsme 
žili dosti dlouho na sušeném mléce.

A doktor Welshmere se uvolil, že mně opatří několik 
oranžovníků a citronovníků z misionářské stanice v Ulavě. 
Dodá nám je při své nejbližší cestě na lodi Apostle. Jestliže 
parník ze Sydney připluje dříve, než se vrátím, zasejte sladkou 
kukuřici, kterou vám přiveze, mezi mladé stromy na vysokém 
břehu u Balesuny. Proud se tam vžírá do břehu, a proto musíte 
něco učinit, abyste jej ochránil.

Také jsem objednala ze Sydney několik fíkovníků. Doktor 
Welshmere mně také přinese trochu mangových semen. 
Jsou to veliké stromy a vyžadují dosti prostoru. Martha má 



– 143 –

zapsaných sto deset tun, je největším dvojstěžníkem na 
Šalamounových ostrovech a zároveň nejlepším. Viděla jsem 
několik jejích cest a ostatek si domyslím. Popluje jako ďábel. 
Jesliže do ní nevnikla voda, budou její stroje zcela v pořádku. 
Narazila na břeh proto, že stroj nepracoval. Strojník odpojil 
parní potrubí, aby vyčistil rez. Nemá se to ovšem dělat, jestliže 
není loď zakotvena anebo nemáme-li před sebou dosti vodní-
ho prostoru.

Zasaďte veškeré stromy na nádvoří, i když byste musie 
později palmy odstranit.

A nezasazujte veškerou kukuřici najednou. Mezi sázením 
nechte uplynout vždycky nějaký den.

Joana Lacklandová

Ohmatával psaní, díval se na ně a prohlížel písmo způsobem, na 
jaký nebyl zvyklý. Jak je to charakteristické, myslel si, když studoval 
její chlapeckou škrábanici – dobře čitelnou, lopotně jasnou, ale přes 
to vše chlapeckou. Jasnost jejího písma mu připomínala její obli-
čej, její čistě nakreslená obočí, rovně seříznutý nosík, ba i jasnost 
pohledu jejích očí; pevné, ale delikátně utvořené rty a hrdlo, které 
nebylo ani křehké, ani příliš silné, nýbrž – nýbrž, jak má právě být, 
končil se svými úvahami, jako přiměřený a krásný sloupec, nesoucí 
tak úhledné břímě.

Dlouho se díval na její jméno. Joana Lacklandová – pouze skupi-
na písmen, zcela obyčejných písmen, ale skupina, která vyvolávala 
jakési jemné a opojné kouzlo. Stoupalo mu do mozku a splétalo 
a spojovalo pochody jeho myšlení, až vše, co v tomto okamžiku 
ho utvářelo, se vypjalo s láskou k tomuto načmáranému podpisu. 
Několik obyčejných písmen, a přece byla příčinou, že poznal v sobě 
jakousi prázdnotu, jež sladce bolela a jež se vyjadřovala v nejasných, 
duševních výlevech a rozkošné tužbě. Joana Lacklandová! Pokaždé, 
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když na její podpis se podíval, vznikly v něm sny o ní, které mu ji 
představovaly v tisícerých jejích náladách a pózách – jak přichází 
v letících párách a vodní tříští, která rozbila její dvojstěžník, jak 
řídí velrybářský člun, vyjíždějící na lov ryb, jak běží mokrá z moře, 
s vlasy, z nichž stéká voda, a s lepícím se koupacím šatem ke sprše 
se sladkou vodou. Jak děsí osmdesát lidožroutů prázdnou lahví od 
chlorodinu, jak učí Ornfiriho péci chleba, jak věsí svůj Stetsonův 
klobouk a pás na revolver na hák v pokoji, jak vážně mluví o své 
touze získat svůj vlastní krb a dům anebo jak mladistvě švitoří 
s jasnýma očima, se zardělou tváří a hořící nadšením o roman-
tičnosti a dobrodružstvích. Joana Lacklandová! Přemýšlel nad 
tímto napsaným zázrakem, až tajemství lásky se mu rozjasnila a až 
pocítil prudkou sympatii k milencům, kteří vyřezávají svoje jména 
do stromů, anebo je píší na mořském břehu do písku.

Pak se však vrátil ke skutečnosti a jeho tvář se zatvrdila. Právě 
teď je Joana na pustém pobřeží Malaity a na Poonga-Poonga, které 
jsou ze všech nejnebezpečnějších a nejničemnějších částí země nej-
horší, které jsou zalidněny množstvím lovců lebek, lupičů a vrahů. 
Na okamžik mu připadla na mysl ukvapená představa, že zavolá 
do člunu svoji posádku a že se ihned vydá ve velrybářské lodici na 
Poonga-Poonga. Ale v následujícím okamžiku pustil již tento nápad 
se zřetele. Co by mu to pomohlo, kdyby tam šel? Nejdříve by to 
odmítla. A za druhé by se mu vysmála a řekla by, že je pošetilec. 
A pak by byl sám přece pouze o jediného muže ozbrojeného puš-
kou více a ona měla s sebou tolik střelců! Kdyby tam šel, mohl by 
učinit pouze tři věci. Mohl by jí nařídit, aby se vrátila. Mohl by ji vzít 
loď Flibberty-Gibbet a mohl by rozvázat jejich společenství. – Ale 
každá z těchto věcí a všechny tři byly, jak dobře věděl, pošetilostmi 
a marnostmi a slyšel ji skoro, jak uhlazenými, ale určitými výrazy 
mu vysvětluje, že je zákonitého věku a že nikdo jí nesmí říci, aby 
někam přišla, anebo odněkud odešla. Nikoliv, jeho pýcha mu nikdy 
nedovolí, aby se vydal na Poonga-Poonga, ačkoliv mu její srdce 
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našeptávalo, že nic by mu nebylo vítanější než zpráva od ní, ve které 
by ho žádala, aby přišel a pomohl jí. Byla to její vlastní slova – „Po-
moci – přiložit ruku“; a ve své fantasii ji viděl, jak je vyslovuje.

V jejím svévolném chování bylo mnoho, co působilo, že ve svém 
srdci bědoval. Byl poděšen myšlenkou, když ji zřel ve své představě 
mezi opilými rotami obchodníků a pobřežních lupičů na Guvutu. 
Bylo to dosti zlé pro poctivého a pyšného muže – ale pro mladou 
ženu, pro děvče, to bylo děsné.

Krádež Flibberty-Gibbety byla pouze věcí, která ho bavila, ač-
koliv prostředky, jimiž byla krádež provedena, ho jaksi urážely. 
Avšak nalézal jakési útěchy v tom, že úkol, aby byl Oleson zpit, byl 
ponechán oněm třem bídníkům. A pak, ale s velikou rychlostí, se mu 
zjevilo vidění Joany, jak je zcela sama s těmi třemi bídáky na lodi 
Emilie a jak s nimi pluje na moře z Guvutu za soumraku a při nad-
cházející noci. Pak se mu naskytly vize Adamu-Adama a Noa-Noaha 
a všech ostatních jejích hnědých, tahitských námořníků a jeho 
obava mizela a byla nahrazena nepokojem, že byla schopna vést si 
s takovou nevázaností. A tento jeho nepokoj byl v něm dosud, když 
vstal a vešel do domu, aby se podíval na hák ve zdi, přičemž si přál, 
aby na něm visel její Stetsonův klobouk a pás na revolver.
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Kapitola XVIII 
JAK SE VYJEVUJÍ ROMÁNY

Přešlo několik klidných týdnů. Po takové neobyčejné řadě lodních 
návštěv upadlo Berande zase do své staré opuštěnosti. Sheldon 
pokračoval ve své denní práci, mýtil prales, zasazoval kokosové pal-
my, sušil kopru, stavěl mosty a jezdil přitom po plantáži na koních, 
které Joana koupila. Nové zprávy od ní neměl žádné. Rekrutující 
lodi na Malaitě se vyhýbaly pobřeží Poonga-Poonga velice přísně 
a najímající loď ze Samoa, Ciansman, jež na Berande při západu 
slunce spustila kotvy, aby si její velitel zahrál kulečník a trochu po-
hovořil, oznámila Sheldonovi, že mezi domorodci na Sio se rozšířily 
pověsti o nějakých bojích na Poonga-Poonga. Ale poněvadž takové 
zprávy musely jít přes celý veliký ostrov, nemohlo se jim příliš věřit.

Parník ze Sydney, Kammambo, přerušil klid na Berande na 
hodinu, když přivezl poštu, zásoby a semena a stromy, které Joa-
na objednala. Minerva plující do Cape Marsh přivezla z Nogi obě 
krávy. A loď Apostle vracející se rychle do Tulagi, aby nabyla spojení 
s parníkem ze Sydney, poslala na břeh člun s oranžovníky a citro-
novníky z Ulavy. A těchto několik týdnů bylo doprovázeno periodou 
krásného počasí. Na konci jich byly dny, kdy nad nehybným mořem 
vládl jemný klid, a zase dny, kdy bludné závany vzduchu plynuly po 
několik hodin tím či oním směrem. Jedině za noci byly pevninové 
větry pravidelné. A právě v noci vklouzly někdy do přístavu lodice 
a kuttry35, které s největší chtivostí chtěly něco vyzískat z těchto 
lehounkých větrů, aby na hodinu mohly spustit kotvu.

A pak se dostavil dlouho očekávaný vítr severozápadní. Zuřil po 
osm dnů, uléhal přitom někdy na krátkou dobu do klidu, ale pak 

35  Plavidlo. Pozn. red.
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se otočil asi o dva stupně větrné růže a řádil prudkostí obnovenou. 
Sheldon bedlivě dozíral na veškerá stavení, zatímco rozvodněná 
Balesuna útočila tak divoce na vysoký břeh, o němž mu Joana dala 
výstrahu, že povolal veškeré dělníky k zápasu s řekou.

Bylo to pak za dobrého počasí, jež potom následovalo, když 
jednoho rána ponechal černochy u práce a s brokovnicí si vyjel na 
svém jablečáku36 na holuby.

O dvě hodiny později ho dohonil bez dechu jeden ze sluhů 
a všecek poškrábaný přinášel zprávu, že Martha, Flibberty-Gibbet 
a Emilie plují ke břehu a směřují k přístavišti.

Poněvadž se vracel do nádvoří zezadu, nemohl Sheldon vidět nic, 
až když objel nároží bungalovu. Pak viděl vše najednou – nejdříve 
vrhl pohled na moře, kde veliká Martha plula vedle kuttru a lodice, 
jež ji zachránily. A pak vrhl druhý pohled před schůdky, vedoucí 
na verandu, kde v pozoru stál veliký zástup nedávno najatých li-
dožroutů. Z okolnosti, že každý z nich byl oděn v novou sněhobílou 
lava-lavu, poznal Sheldon, že to byli najatí dělníci. O několik kroků 
nad schůdky se jeden z nich právě vracel ze zástupu, zatímco jiný, 
zavolaný jménem, přicházel vzhůru. Volal ho Joanin hlas, a když 
Sheldon spatřil tuto scénu, zarazil koně a pozoroval. Seděla nad 
schůdky za stolem mezi kapitánem Munsterem a jeho bílým kor-
midelníkem a všichni tři srovnávali dlouhé seznamy, přičemž Joana 
kladla otázky a zapisovala odpovědi do velikého deníku v červené 
vazbě – knihy práce na Berande.

„Jméno?“ tázala se černocha, stojícího na stupních. 
„Tagari,“ zněla odpověď, doprovázená zašklebením a zakoulením 

zvědavých očí, neboť černoch viděl po prvé dům bělocha.
„Odkud být?“
„Bangoora.“

36  Označení koně podle barvy. Pozn. red.
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Nikdo nezpozoroval Sheldona a on zůstal sedět na koni a po-
zoroval. Náhle se objevila jakási neshoda mezi odpovědí a mezi 
zápisem v knize najímání, z čehož vznikla rozmluva, dokud Munster 
obtíže nerozřešil.

„Bangoora?“ pravil. „To je malé pobřeží na počátku zálivu Latta. 
Je zapsán jako člověk z Latta – hleďte, zde to je: ‚Tagari, Latta.‘“

„Na které místo jít a zapsat se bílému pánovi?“ tázala se Joana.
„Bangoora,“ odpověděl muž a Joana to zapsala.
„Ogu!“ zavolala Joana.
Černoch sestoupil dolů a druhý vystoupil na jeho místo. Ale Tagari 

právě v okamžiku, než sestoupil na nejnižší schůdek, zahlédl Shel-
dona. Byl to první kůň, kterého kdy viděl, a proto vyrazil ustrašený 
výkřik a vyběhl jako šílenec po schůdkách. V témž okamžiku byla 
veliká spousta černochů, kteří spatřili Sheldona na blízku, zachvá-
cena panickým strachem a odvalila se dále. Smějící se černí sluhové 
na ně křičeli, aby je upokojili a aby jim věc vysvětlili, takže poplach 
ustal a nově chycení lovci lebek se tísnili k sobě a krčili a dívali se 
s pochybností na děsného netvora – koně.

„Haló!“ zvolala Joana. „Copak tu činíte, že veškeré moje lidi dě-
síte? Pojďte sem nahoru.“

„Co o nich soudíte?“ tázala se, když si podali ruce, „A co soudíte 
o ní?“ dodávala a kynula rukou směrem k lodi Martha. „Domníva-
la jsem se, že jste opustil plantáž a že budu muset jít a umisťovat 
černochy v barácích. Zdalipak to nejsou hezcí lidé? Vidíte toho 
s rozpolceným nosem? Je to jediný člověk, který nepochází z po-
břeží Poonga-Poonga, a tvrdili mně, že domorodci z Poonga-Poonga 
se nedají najímat. Jen se na ně podívejte a blahopřejte mi. Nejsou 
mezi nimi ani zloději, ani nedorostlí chlapci. Jsou to muži až do po-
sledního. Musím vám vyprávět takový dlouhý příběh, že nevím, kde 
počít. A také nezačnu, dokud nebudeme s tímhle hotovi a dokud 
mně neřeknete, že se na mne nehněváte.“

„Ogu – z kterého místa být?“ pokračovala se svými dotazy.
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Ale Ogu byl křovák z pralesa a neznal bêche-de-mer angličtinu, 
která je v oněch krajích jazykem skoro všeobecným, a tak asi půl 
tuctu jeho druhů se namáhalo vysvětlovat.

„Zbývají ještě asi dva nebo tři,“ řekla Joana k Sheldonovi, „a pak 
jsme hotovi. Avšak dosud jste mi neřekl, že se nehněváte.“

Sheldon se podíval do jejích jasných očí, když ho laskavě obda-
rovala přímým, nezkaleným pohledem, který však hrozil, jak věděl 
ze zkušenosti, že se stane v okamžiku, jakmile něco zpozoruje, 
mučivě vzdorným. A když se tak na ni díval, vzpomněl si, že ani 
zpola netušil, jakou radost mu přinese její návrat.

„Hněval jsem se,“ řekl upřímně. „A hněvám se dosud, velice se 
hněvám –“ přitom zpozoroval, jak v jejích očích se zableskl vzdor, 
a zachvěl se – „ale odpustil jsem a teď odpouštím již vše. Ale přece 
jen trvám na tom –“

„Abych měla společnici,“ přerušila ho. „Ale toho se nikdy ne-
dočkáte. Díky bohu, že jsem zákonného věku a že mohu provádět 
obchody na svůj vrub. A když mluvíme o obchodu, jak se vám líbí 
moje mohutná, americká metoda?“

„Podle toho, co jsem slyšel, nesmýšlí o nich pan Raff příliš dobře,“ 
tlumil její nadšení, „ale přesto jste dojista zachrastila velmi často 
těmi suchými kostmi. Chtěl bych však vědět, zdali i jiné Američanky 
mají v odvážných obchodech takové úspěchy.“ –

„Štěstí, většinou pouhé štěstí,“ zapírala skromně, ačkoliv se 
jí zaleskly oči náhlou radostí. A Sheldon věděl, že její chlapecká 
marnivost byla dotčena tou trochou jeho tlumené pochvaly.

„Štěstí vezmi ďas!“ přerušil je dlouhý kormidelník Sparrowhawk, 
při čemž jeho obličej zazářil obdivem. „Byla to obtížná práce – nic 
jiného. Svůj plat jsme si zasloužili. Hnala nás do toho, až jsme 
klesali. A skoro neustále jsme leželi nemocni zimnicí a ona jí byla 
stižena také, jenže nechtěla ulehnout a nechtěla dovolit také nám, 
abychom leželi. Na mou čest, je to otrokářka – ‚Jen ještě jednu tlu-
pu, pane Sparrowhawku a pak si můžete ulehnout na týden,‘ řekla 
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mně, a já jsem se potácel jako polomrtvý a v hlavě se mně blýskala 
zelenavá světla zimnicí, takže mně div nepraskla. Byl jsem zpola 
mrtev, ale přesto jsem přivedl ještě jednu četu – a potom zaznělo 
zase: ,Ještě jednu četu, pane Sparrowhawku, jenom ještě jednu.‘ 
A Bůh ví, že skoro vyznávala lásku tomu starému náčelníkovi 
Kina-Kinaovi.“

Zavrtěl vyčítavě hlavou a smích v jeho hrdle umlkal v pro-
tahovaném chechtotu.

„Byl starší než Telepasse a ještě špinavější,“ ujišťovala Sheldona, 
„a jsem si jista, že byl ještě zlotřilejší. Ale tohle není práce. Přečtěme 
si teď seznamy.“

Pak se obrátila k černochovi, stojícímu na schůdkách:
„Ogu, vy to povědět velikému pánovi, který je zde s bílým mu-

žem, a pak odejít do domu. – A vy, Tangari, mluvit s tímto mužem 
Ogu. Jakmile vám to poví, odejít s ním do vašich domů. Napsal jste 
to, pane Munstere?“

„Ale vy jste porušila předpisy o najímání,“ pravil Sheldon, když 
noví dělníci odešli do baráků. „Povolení, které má Flibberty a Emi-
lie, nevztahuje se na celých sto padesát lidí. Co říkal Burnett?“

„Dovolil, aby všichni prošli,“ odpověděla. „Kapitán Munster vám 
poví, co řekl – znělo to, aby to vzal ďas, nebo nějak podobně. Ale 
teď musím běžet a umýt se. Přišli vám ze Sydney objednané věci?“

„Vaše jsou již ve vašem bytě,“ pravil Sheldon. „Pospěšte si, sní-
daně čeká. Podejte mi klobouk a pás. Prosím vás, ponechte to mně. 
Je pro ně jenom jeden hák a já vím, který.“

Pohlédla naň rychle a pátravě, skoro žensky, ale pak, když si 
odepjala těžký pás a podala mu jej, oddechla si úlevou.

„Pochybuji, že kdy pohlédnu na jiný revolver,“ naříkala si. „Jsem 
si jista, že tenhle mně vtiskl již do těla díru. Nikdy se mi nezdálo, že 
budu některým revolverem tak unavena.“

Sheldon ji pozoroval, jak kráčela k úpatí schůdků, kde se obrátila 
a zvolala:
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„Bože! Nemohu vám ani říci, jak je to dobré, když jsme zase 
doma.“ A když se za ní dále díval, jak šla přes dvůr ke svému malému 
domku z trávy, uvědomil si bolestně, že Berande a tento malý do-
mek byly jediným místem na světě, které mohla nazvat „domovem“.

„A Burnett řekl: ‚Hm, nechť jsem proklet – prosím za odpuštění, 
slečno Lacklandová, ale vy jste lehkovážně porušila předpisy 
o najímání, a ještě k tomu vědomě,‘“ vyprávěl kapitán Munster, 
když později seděli u whisky a čekali, až se Joana vrátí. „Ale ona mu 
řekla: ‚Pane Burnette, můžete mně ukázat některý zákon, kterým 
by bylo zapovídáno odvezení cestujících z lodi, jež najela na ská-
lu?‘ – ,O to zde neběží,‘ řekl on. ‚Ano, je to přesně a dokonale totéž,‘ 
pravila slečna Lacklandová, ‚a proto na to nezapomínejte a moje 
rekruty propusťte. Můžete mne udat u lorda nejvyššího vládního 
zástupce, je-li vám libo, ale mám zde tři lodi čekající na vaše vlídné 
rozhodnutí, a jestliže je tu příliš dlouho zdržíte, půjde pak na lorda 
vládního zástupce zase jiné udání.‘“

„‚Jste mi za to zodpovědný, kapitáne Munstere,‘ řekl poté ke 
mně, velmi pohněvaný. ‚Nikoliv, to neučiníte,‘ pravila slečna: ‚nají-
matelkou lodi Emilie jsem já a kapitán Munster jednal podle mých 
rozkazů.‘

Co mohl tedy Burnett učiniti? Propustil všech stopadesát, ač-
koliv Emilie má povolení jenom na čtyřicet a Flibberty-Gibbet na 
pětatřicet.“

„Ale já to nechápu,“ pravil Sheldon.
„Provedla to takto. Když byla Martha zase na vodě, museli jsme 

s ní naběhnouti na začátku zátoky řádně na břeh, a zatímco byla 
ve správce, neboť potřebovala nové kormidlo, úpravy plachet, 
kromě jiných maličkostí, a tak dále, vypůjčila si slečna Lacklandová 
Sparrowhawka, aby vyplul s Flibberty zároveň s Curtisem, a půjčila 
mně Brahmse na místě Sparrowhawka a pustila se s oběma loďmi 
do najímání. Ujišťuji vás, že černoši přicházeli s velikou snadností. 
Byla to panenská země. Od chvíle, kdy tam byla loď Scottish Chiefs, 
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nepokusila se žádná do najímání na tomto pobřeží. A nám se po-
dařilo již uplatnit v srdcích černochů bázeň boží tak, že celé pobřeží 
bylo klidné, jako by tam byli beránci. Když jsme měli plný náklad, 
vrátili jsme se, abychom viděli, jak práce na lodi Martha postupuje.“

„A když si pomyslím, jak jsme se vraceli s černochy domů,“ vložil 
se do rozprávky Sparrowhawk, „pane bože, ta slečna Lacklandová 
nebyla nikdy uspokojena.“ ‚Přeložím je na Marthu‘, pravila, ‚a vy se 
můžete vrátit a vzít náklad nový.‘“

„Ale já jsem jí řekl, že to nelze učinit,“ pokračoval Munster. „Řekl 
jsem jí, že Martha nemá k najímání povolení. ‚Ach,‘ odpověděla, ‚že 
to nelze učinit?‘ A pak chvíli tiše přemýšlela.“

„A já jsem ji viděl myslet již dříve,“ zvolal Sparrowhawk, „a věděl 
jsem, že ta věc byla již jako hotova.“

Munster si zapálil cigaretu a pokračoval:
„‚Vidíte tamhle tu ostrožnu?‘ řekla ke mně, ‚s těmi malými vln-

kami, které se přes ni převalují? Jeden mořský proud běží právě 
k ní a přes ni. A vidíte, že vzniká malý, klamavý větřík? Je to dobré 
počasí a odliv. Tedy jen pěkně oba vyplujte a pak nebude třeba nic 
jiného, než abyste za tohoto klamavého větříku neprovedli zatáčku 
před větrem, takže vás proud donese pěkně na dno.‘“

„‚Moře neudělá lodi více, než že jí snad odplaví asi dva kousky 
měděného plechu,‘ povídá slečna, když se Munster toho ulekl,“ vy-
světloval Sparrowhawk. „Ach, ta dívka rozumí své věci!“

„‚Potom zachráním svoje najaté dělníky a odpluji – je to zcela 
prosté, že ano?‘ povídá, pokračoval Munster. ,Tam budete viset 
jenom přes jeden příliv,‘ pravila dále. ‚Při nejbližším přijde vysoká 
voda. Pak odrazíte a půjdete znovu najímat. Není zákon proti na-
jímání, když máte prázdnou loď.‘ ‚Ale je jiný zákon, který zapovídá 
trápit je hladem,‘ řekl jsem já; ‚víte přece sama, že na palubě nejsou 
potraviny, aby to stálo za řeč. A na lodi Martha není ani kůrky.‘“

„Za těch okolností bychom byli nuceni pojídat jídlo domorodců,“ 
pravil Sparrowhawk.
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„‚Nečiňte si s potravinami starosti, kapitáne Munstere,‘ pravila; 
‚jestliže dovedu najít potraviny pro čtyřiaosmdesát úst na lodi 
Martha, tu vy dva dovedete totéž pro svoje lodi dvě. A teď jděte 
a najeďte na břeh, dokud nenastane pravidelný vítr a nepokazí celý 
manévr. Jakmile narazíte, pošlu ihned svoje čluny. A teď sbohem, 
pánové.‘“

„A tak jsme tedy šli a vykonali jsme to,“ řekl Sparrowhawk vážně, 
ale poté se ihned pustil do dlouhého smíchu. „Vyjeli jsme s přita-
ženou vratiplachtou kupředu a já jsem usadil Emilii na ostrožně. 
‚Plujte kolem!‘ křičel na mne kapitán Munster, ‚plujte kolem, jinak 
narazím!‘ Křičel na mne ještě jiné věci, mnohem horší, ale já jsem si 
toho nevšímal. Nezarazil jsem a Flibberty se hnala za ním a vrazila 
mu do boku, a tak jsme vjeli na břeh společně, tak pěkně, že jste to 
co živ neviděl. Slečna Lacklandová převezla pak najaté černochy 
a lest byla hotova.“

„Ale kde byla, když vál severozápadní vítr?“
„Na Langa-Langa přijela, když se vítr dostavoval, a kotvila tam 

po celý týden a obchodovala s černochy, přitom vyměňovala různé 
věci za potraviny. Když jsme přišli do Tulagi, tu tam na nás již čekala 
a vy jednávala s Burnettem. Ujišťuji vás, pane Sheldone, že je zázrak, 
ta dívka, opravdový zázrak.“

Munster si naplnil sklenici, a zatímco Sheldon se podíval přes 
dvůr na Joanin domek v obavách, že přijde, chopil se dalšího vy-
právění Sparrowhawk.

„Jak je odhodlaná! Je nejodhodlanější bytostí, která kdy přišla 
na Šalamounovy ostrovy, ať muž, či žena. Měl jste vidět pobřeží 
Poonga-Poonga onoho jitra, když jsme tam přijeli. – Sniderovky 
třaskaly na pobřeží a v houštinách kořenovníků, válečné bubny 
tloukly na poplach v pralese a všude bylo vidět signálové kouře. 
‚Všechno je vzhůru,‘ pravil kapitán Munster.“

„Ano, to jsem řekl,“ přisvědčil námořník. „Bylo opravdu vše vzhů-
ru. Mohl jste to vidět polovinou oka a slyšet jedním uchem.“
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„‚Vstaňte, bázlivci,‘“ řekla mu slečna Lacklandová, pokračoval 
Sparrowhawk. „‚Vždyť jsme ještě nepřišli, natož abychom začali. 
Počkejte, až bude spuštěna kotva, a pak se teprve můžete bát.‘“

„Ano, to mně řekla,“ prohlásil Munster. „Byl jsem ovšem polekán, 
takže jsem ani nedbal, co se děje. Pokoušeli jsme se vyslat na břeh 
jeden člun na zkoušku, ale stříleli na něj. A každou chvíli vypálil na 
nás některý černoch z dálky, z houštin kořenovníků.“

„Byli jen na čtvrt míle vzdáleni,“ vysvětloval Sparrowhawk, 
„a bylo to opravdu nepěkné. ,Nestřílejte, dokud se nepokusí o útok 
na loď,‘ zněl rozkaz slečny Lacklandové. Ale ti špinaví černoši se 
o to nepokusili. Leželi jen v pralese a stříleli… Téže noci jsme měli 
válečnou poradu v kajutě na Flibberty. ‚Je nám třeba rukojmí,‘ řekla 
slečna, Lacklandová.“

„‚Tak se o tom píše v knihách,‘ řekl jsem a domníval se, že ji ta-
kovým žertem odvrátím od její pošetilosti,“ přerušil ho Munster. 
„‚To je pravda,‘ řekla na to, ‚a neviděli jste nikdy, že by se to, co je 
v románech, vyplnilo?‘ Zavrtěl jsem hlavou. ‚Pak tedy nejste tak 
staří, abyste se něčemu novému nemohli naučit,‘ řekla mně. ‚Řeknu 
vám právě teď jednu věc,‘ pravil jsem, ‚a sice, že bych se spíše dal 
vyhodit do vzduchu, než abyste mne chytila na takovém místě, jako 
je zde, na břehu, kde bych za noci kradl černochy.‘“

„Neřekl jste, že byste chtěl vyletět do vzduchu,“ opravoval ho 
Sparrowhawk. „Pravil jste, že byste chtěl být proklet.“

„Ano, řekl jsem to a myslel jsem to tak.“
„‚Nikdo vás nežádal, abyste šel na břeh,‘ pravila ona rychle 

jako blesk, zasmál se Sparowhawk. „Ale řekla ještě více. Pravila: 
‚A jestliže vás přistihnu, že byste šli na břeh bez rozkazu, bude vás 
to mrzet – rozumíte, kapitáne Munstere?‘“

„Kdopak to u ďasa povídal, já, nebo vy?“ tázal se kapitán pohněvaně.
„Nu ano, ona to řekla, či snad nikoliv?“ trval na svém kormidelník.
„Ano, řekla to tedy, když to tak tvrdíte. A když jsme již u toho, 

mohl byste také opakovat, co vám řekla, když jste prohlásil, že byste 
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na pobřeží Poonga-Poonga nechtěl najímat, i kdybyste byl k tomu 
donucen.“

Sparrowhawkova sluncem zardělá tvář se zapálila ještě temněji, 
ačkoliv se pokoušel přejít přes tuto situaci ve smíchu a chechtání 
a stahování obličeje.

„Pokračujte, pokračujte,“ nutil ho Sheldon. A Munster vyprávěl 
dále.

„‚Je nám třeba,‘ pravila, ‚silné ruky. Jenom tak s nimi můžeme 
vyjít. A proto se toho musíme chopit pevně již na počátku. Dnes 
v noci půjdu sama na břeh a přivedu na palubu náčelníka Kina-Kinu. 
A netáži se, kdo se mnou půjde, neboť jsem již pro každého práci 
ustanovila. Vezmu s sebou svoje námořníky a jednoho bělocha.‘ ‚Tím 
bělochem budu ovšem já,‘ řekl jsem, neboť tou dobou jsem byl již 
dosti poblázněn, že bych byl šel do pekla a zase zpět. ‚Vy to ovšem 
nebudete,‘ odpověděla mi. ‚Budete velet ochrannému člunu. Curtis 
bude na člunu, který přistane, a zůstane u něho. Fowler půjde se 
mnou. Brahms bude na Flibberty a Sparrowhawk na Emilii. O jedné 
hodině v noci se vydáme na cestu.‘ –

Na mou čest, byla to krušná věc, ležet v ochranném člunu. Nikdy 
jsem si nemyslel, že nedělat nic by byla práce tak namáhavá. Zarazili 
jsme asi na padesát provazců od břehu a pozorovali jsme druhý 
člun, který plul dále. Pod kořenovníky byla taková tma, že jsme tam 
nerozeznali jedinou věc. Znáte toho malého černocha, Sheldone, na 
Flibberty, který vypadá jako opice – totiž kuchaře? Nuže, ten byl 
před dvaceti lety kajutním sluhou na lodi Scottish Chiefs, a když 
byla posádka porubána, byl na Poonga-Poonga otrokem. Slečna 
Lacklandová to nějak zvěděla. Proto byl jejím vůdcem. Dala mu půl 
bedničky tabáku za onu noční práci.“

„A postrašila ho až k smrti, než ho přemluvila, aby s ní šel,“ po-
znamenal Sparrowhawk.

„Nu, nikdy jsem neviděl nic tak černého jako ty křoviny ko-
řenovníků. Díval jsem se tam, div mně nevypadly oči z důlků. A pak 
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jsem se zase díval na hvězdy a naslouchal jsem, jak příboj na břehu 
zpívá. Pak tam byl nějaký pes, který štěkal. Pamatujete se na toho 
psa, Sparrowhawku? Když to zvíře začalo, tu mně skoro klesala 
odvaha. Po chvilce však přestal – na tlupu, která přistála, neštěkal 
vůbec. A pak bylo ticho ještě větší než prve a houštiny byly ještě 
černější a já jsem se musel neustále držet, abych nezavolal na Cur-
tise, který byl ve člunu u břehu, jen abych se přesvědčil, že nejsem 
jediný běloch, který zde zůstal naživu.

Došlo ovšem k povyku. Muselo to přijít, to jsem věděl. Ale přesto 
jsem tím nebyl polekán. Nikdy v životě jsem neslyšel takové výkřiky 
a ječení. Černoši zajisté uprchli do pralesa, aniž se přesvědčili, co se 
vlastně děje, zatímco její Tahiťané byli puštěni a stříleli do vzduchu 
a křičeli, aby je zahnali. A pak, právě tak náhle, nastalo zase ticho. 
Všechno utichlo, kromě několika malých dětí, které byly upuštěny 
při poplachu a plakaly v křovinách a volaly matky.

A pak jsem je slyšel přicházet skrze kořenovníky a slyšel jsem náraz 
vesla o bok člunu a smích slečny Lacklandové a tu jsem věděl, že je vše 
dobré. Vrátili jsme se na palubu bez jediného výstřelu. Dobrý Bože, 
provedla to a dokázala, že se vyjevilo to, co je v knihách, neboť starý 
Kina-Kina byl vytažen přes pažení, chvějící se a žvatlající jako opice. 
Vše ostatní byla snadná věc. Rozkaz Kina-Kiny byl jako zákon a on byl 
ustrašen k smrti. A po celou tu dobu, kdy jsme bylí na Poonga-Poonga, 
drželi jsme ho na palubě a vydávali jsme jeho nařízení.

Také to bylo dobrým tahem ve směru jiném. Donutila Kina-Kinu, 
aby nařídil svým lidem vrátit celou lodní výstroj, kterou ukradli 
z Marthy. A tak se vše vracelo den za dnem, lodní kompasy, ráh-
na a závěsy, plachty, závity provazů, skříň s léky, signálové vlajky, 
prapory – opravdu vše, kromě obchodního zboží a zásob, které 
již byly snědeny. Ovšem, dala jim také několik kusů tabáku, aby je 
udržela v dobré náladě.“

„Ano, dala jim to,“ řekl Sparrowhawk. „Dala těm bídníkům de-
set metrů kalika za velkou přední plachtu, dva pruty tabáku za 
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chronometr a nůž v pochvě v ceně jedenácti pencí za sto provazců 
pětipalcového, nového lana. Chopila se zkrátka Kina-Kiny pevnou 
rukou při celém jednání a držela ho tak po celou tu dobu. Dovedla – 
ale zde přichází.“

Její objevení se způsobilo u Sheldona jakýsi náraz překvapení. 
Po celou tu dobu, kdy byly vyprávěny příběhy na Poonga-Poonga, 
kreslil si ji jako ženu již známou, oděnou v bídných šatech, v sukni 
ušité ze záclon na oknech a v ustřižené, mužské košili místo blů-
zy – v slaměných sandálech na nohou a se Stetsonovým kloboukem 
a věčným revolverem, který doplňoval její ústroj. Ale šaty, které si 
přivezla ze Sydney, ji přeměnily. Prostá sukně a živůtek z nějaké 
prací látky dodávaly její štíhlé postavě jakýsi elegantní nádech žen-
ství, který mu byl nový. Když přecházela přes nádvoří, bylo vidět 
hnědé střevíčky a jednou také zachytil pohledem kotník v hnědé 
prolamované punčoše. Snad tato cizí nádhera v ní zmnohonásob-
ňovala ženu a v Sheldonově mysli se zdála její dobrodružství jako 
z Tisíce a jedné noci, třikráte zázračnější.

Když přišli ke snídani, zpozoroval, že také Munster a Spar-
rowhawk byli zasaženi podobným překvapením. Veškeré jejich 
dřívější kamarádství se najednou rozplynulo a oni se stali náhle 
nesmírně uctivými.

„Otevřela jsem nové pole své činnosti,“ řekla, když počala nalévat 
kávu. „Starý Kina-Kina mně to nikdy nezapomene, tím jsem si jista, 
a mohu tam najímat, kdykoliv budu chtít. V Guvutu jsem se setkala 
s Morganem. Chce se mnou uzavřít smlouvu na tisíc dělníků za 
čtyřicet šilinků pro hlavu. Řekla jsem vám, že jsem se snažila získat 
pro Marthu povolení k najímání? Podařilo se mně to a Martha může 
při každé cestě vzít osmdesát mužů.“

Sheldon se trochu hořce usmál. Podivuhodná žena, která hop-
kovala přes nádvoří ve svých šatech ze Sydney, zmizela a on zase 
naslouchal chlapci, který se v ní vrátil.
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Kapitola XIX 
ZTRACENÁ HRAČKA

„Nuže,“ pravila Joana s povzdechem, „ukázala jsem vám několik 
amerických metod, s nimiž lze mít úspěch a se kterými někam 
dojdete. Ale vy zde zase začínáte se starým břídilstvím.“

Pět dní přešlo a Joana se Sheldonem stála na verandě a dívala 
se na Marthu, která plula asi provazec od břehu hnaná větrem. Za 
těchto pět dní se Joana nikdy nedotkla touhy svého srdce, ačkoliv 
Sheldon četl její myšlenky týkající se této záležitosti jako v knize 
a viděl, že směřuje k této otázce již několikráte v naději, že jí navrh-
ne sám, aby se ujala velení lodi Marthy. Chtěla, aby jí to řekl sám, 
a bránila se tomu, prohlásit to sama. Věc týkající se kapitána byla 
naléhavá. Ale Joana byla na Marthu citlivá a žádný z navržených lidí 
ji neuspokojoval.

„Olesona?“ tázala se. „Na Flibberty je zcela dobrý, když tam má 
mne a moje lidi, aby ji zachránili před nebezpečím, když jí hrozí 
rozpadnout se na kusy jeho pomalostí. Ale aby byl kapitánem na 
lodi Martha? Nemožno!“

„Munster? Ano, to je jediný schopný muž, kterého znám na 
Šalamounových ostrovech a kterého bych na ní ráda viděla jako 
velitele. Ale přece je zde zase jedna věc. Ztratil loď Umbawu – při-
čemž se sto čtyřicet lidí utopilo. Byl prvním důstojníkem na lodním 
můstku. Neuposlechl schválně instrukcí. Není divu, že ho vyhnali.

„Kristian Young nemá dosud zkušenosti s velikými loďmi. 
A pak, nemůžeme si dovolit platit mu tolik, kolik má na Minervě. 
Sparrowhawk je dobrý člověk – na přijímání rozkazů. Nemá inicia-
tivu. Je schopným námořníkem, ale nedovede velet. Pravím vám, 
že jsem byla po celou tu dobu, kdy na Poonga-Poonga velel lodi 
Flibberty, velmi nervózní, když jsem musela zůstat na lodi Martha.“
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A tak to šlo. Žádné navrhované jméno ji neuspokojovalo, a ještě 
k tomu byl Sheldon vždycky překvapen přesností jejího úsudku. 
Několikráte ho skoro dohnala k tvrzení, že soudě z toho, jak do-
vedla líčit námořníky ze Šalamounových ostrovů, je sama jedinou 
vhodnou osobou, která by měla velet lodi Martha. Ale pokaždé se 
přemohl a na druhé straně jí její pýcha zamezovala, aby se toho 
sama dotkla blíže.

„Dobří námořníci, kteří umějí zacházet s velrybářským člunem, 
nemusí nutně rozumět dvojstěžníkům,“ odpověděla k jednomu z jeho 
důvodů. „A pak, kapitán lodi, jakou je Martha, musí mít trochu širší 
rozhled, aby viděl vše zvětšené – musí mít schopnost a podnikavost.“

„Avšak s vašimi Tahiťany na palubě –“ počal Sheldon s novým 
důvodem.

„Na palubě nebudou Tahiťané,“ odpověděla rychle. „Moji lidé 
zůstanou u mne. Nevím, kdy bych jich mohla potřebovat. Když po-
pluji, budou se mnou, když zůstanu na břehu, budou tam také oni. 
Naleznu jim zde na plantážích dosti vhodné práce. Viděl jste je, jak 
dovedou mýtit prales a že každý z nich má cenu půl tuctu vašich 
lidožroutů!“

A tak stála Joana vedle Sheldona na verandě a vzdychla si, když 
pozorovala Marthu, vyjíždějící na moře se starým Kinrossem na 
palubě, přišlým ze Savo, jako velitelem.

„Kinross je jako stará zkamenělina,“ pravila s nádechem hořkosti 
v hlase. „Ach, jsem si jista, že přílišnou ukvapeností neztroskotá, ale 
je bázlivý jako dítě a bázliví námořníci ztratí právě tolik lodí jako 
ukvapení. Jednoho dne ztratí Kinross Marthu, poněvadž mu bude 
zbývat jen jediná cesta a on se bude obávat, aby se jí chopil. Lidi 
jeho druhu znám dobře. Bojí se použít výhodu vhodného větru, 
který by ho dopravil na místo za dvacet hodin, a tím se dostane do 
bezvětří, které pak následuje, a ztratí tím týden. Martha s ním bude 
vydělávat peníze, to je jisté, ale nevydělá s ním ani polovinu toho, 
co by vyzískala s velitelem povolaným.“



– 160 –

Odmlčela se a se živějším zabarvením lící a se zářícími zraky se 
dívala na moře za škunerem.

„Bože, pluje jako ďábel! Hleďte na ni, jak vodu skoro požírá, a není 
přece větru, který by stál za babku. A také není pobita obyčejným 
bílým plechem, nýbrž má plech měděný, jaký se užívá u válečných 
lodí. Když byla na Poonga-Poonga, dala jsem jej vyleštit kokosovými 
vlákny. Před tím, než ji koupila ta zlatokopecká výprava, byla lodí 
pro lov tuleňů. A lodi pro lov tuleňů musí nějak plout! Musí tam 
nahoře, nad Sibiří, prchat před ruskými křižníky druhé třídy více 
než jednou.

Mám-li mluvit upřímně, nevstoupilo mi vůbec na mysl, že se mi 
naskytne taková příležitost v Guvutu a že ji koupím za méně než tři 
sta dolarů, a kdybych to byla tušila, nebyla bych s vámi vstoupila do 
společenství – a v tom případě bych byla teď její velitelkou.“

Spravedlnost této její snahy byla náhle Sheldonovi jasna. To, 
co učinila, byla by stejně učinila, i kdyby nebyla jeho společnicí, 
a při záchraně lodi Martha se on nijak nezúčastnil. Sama jediná, 
bez rady, vydána výsměchu lidí na Guvutu a soutěži mužů, jakými 
byli Morgan a Raff, pustila se do tohoto dobrodružství a provedla 
je s úspěchem.

„Způsobujete mně pocit, jako když vyrostlý člověk oloupí malé 
děcko o panenku,“ řekl s náhlou kajícností.

„A malé dítě pro ni teď pláče.“ Pohleděla na něj a on pozoroval, 
že její ret se lehce chvěje a že její oči jsou vlhké. Je to zase jenom 
chlapec, myslil si, chlapec, který pláče pro hezký člun, s kterým si 
hrál, a přece zase to byla také žena. Jaké v ní bylo bludiště rozporů! 
A byl by rád věděl, zdali by ji také tak miloval, kdyby byla celou 
ženou, a nikoliv hochem zároveň. Ale pak mu blesklo vědomím, že 
ji opravdu miluje jenom proto, jakou je, jen pro toho hocha, který 
je v ní, a také pro vše ostatní – pro sumu její bytosti, která by byla 
sumou zcela jinou v přímém poměru ke každému rozdílu jejích 
součástek.
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„Ale to malé dítě již pro ni nebude plakat,“ pravila. „Tohle je 
poslední vzlyk. Jednou, jestliže ji Kinross neztratí, vrátíte ji své 
společnici – to vím dobře. A teď vás s tím nechci trýznit. Doufám jen, 
že víte, co cítím. Není to tak, jako kdybych byla Marthu jen koupila 
anebo ji zbudovala. Zachránila jsem ji. Vyprostila jsem ji ze skalisek. 
Zachránila jsem ji z hrobu moře, když se zdálo padesát pět liber ve-
likou sázkou. Je moje a celá moje – beze mne by vůbec neexistovala. 
Onen silný, severo-západní vítr by ji pohřbil již za první tři hodiny, 
když vál. A pak jsem s ní také plula – je jako ďábel, jako dokonalý 
ďábel. Zdalipak víte, že ji lze při větru obrátit poloviční vratidlovou 
rukovětí – a ona odpovídá – a jak se obrací! Ano, nemusíte ji zarážet 
vrchními plachtami nebo uvolňováním plachty hlavní a uvolňovat 
kolem jejího běhu. Otočte jen kormidlem a ona se obrátí jako hříbě 
s udidlem mezi zuby. A můžete s ní plout nazad jako s parníkem. 
Provedla jsem to v Poonga-Poonga mezi onou mělčinou a pobřežní-
mi skalami. Bylo to podivuhodné.

„Avšak nemáte lodi tak rád, jako já a tu vím, že se domníváte, že 
jsem pošetilá. Ale jednou zase s Marthou popluji, ano, popluji s ní. 
Vím to. Vím to –“ 

V odpověď na to a zcela bez úvahy vztáhla se jeho ruka k její 
a položila se na ni, jak spočívala na zábradlí. Ale když mu odpově-
děla stiskem, věděl bez nejmenší pochyby, že to byl chlapec v ní, 
který opětoval jeho stisknutí, chlapec, který litoval ztracené hračky. 
Tato myšlenka ho ochladila. Nikdy předtím se jí nepřiblížil. A nikdy 
předtím nebyla s takovým přesvědčením vzdálena. Zajisté, že ani 
příliš nepozorovala, že jeho ruka se dotýká její. V její lítosti nad 
odjíždějící Marthou byla jí to při nejlepším ruka kohokoliv – ruka 
přátelská.

Odtáhl zase svoji ruku a odešel od ní vzrušeně a ve zmatku.
„Proč nevzal tu velikou, rybářskou, vodivou plachtu?“ tázala 

se nepokojně. „Při tomto větru by ta stará loď výtečně plula. Ale 
znám lidi onoho druhu, jako je starý Kinross. Je námořníkem, který 
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dovede ležet tři dny s dvojitými vytaženými plachtami a čekat na 
vítr, který nepřijde. Zdali je bezpečný? Oh, ano, je bezpečný – až 
nebezpečně.“

Sheldon se k ní vrátil.
„Na tom nezáleží,“ pravil. „Můžete vyplout s Marthoum kdykoliv 

vám bude libo, a budete-li chtít, třeba na Malaitě najímat.“
Tím jí činil veliký ústupek a cítil přitom, že to činí proti svému 

lepšímu přesvědčení. Ale způsob, s jakým to přijala, ho překvapil.
„Pod velením starého Kinrosse?“ tázala se. „Nikoliv, děkuji vám. 

Ten by mne dohnal k sebevraždě. Nesnesla bych to, když bych vidě-
la, jak s lodí zachází. Nervově by mne to porazilo. Již nikdy nevstou-
pím na Marthu, ledaže bych jí velela. Jsem námořnice jako můj otec 
a ten by se nikdy nemohl na to dívat, že se s některou lodí zachází 
špatně. Viděl jste, jak Kinross odplul? Bylo to přímo ponižující. A co 
se o tom namluvil! Starý Noe zacházel s archou lépe.“

„Ale přece se nám i takhle podaří, že se někam dostaneme,“ 
usmál se.

„To se podařilo i Noeovi.“
„A byla to u něho hlavní věc.“
„Poněvadž byl předpotopní člověk.“
Pak se ještě dlouze podívala na Marthu a obrátila se k Sheldonovi.
„Jakmile běží o nějakou loď, jste tu podivní, nepořádní lidé – 

většina vás, to je jisté. Ale přitom je Christian Young člověk pořádný, 
Munster má trochu opravdového stylu a o starém Nielsonovi se 
praví, že byl chlapíkem vypráskaným. Ale u ostatních, pokud jsem 
viděla, není ani trochu nadání a vedení a chytrosti ani žádné oprav-
dové námořnické pýchy. Vše to je jenom všednost a neohrabanost 
a pomalost a taková plavba, že nikdy neví, kam ho nebe dovede. Ale 
jednou vám okáži, jak se má s Marthou zacházet. Vytáhnu kotvu 
a vydám se na cestu s rychlostí a stylem, že vám z toho půjde hlava 
kolem. A dovedu ji do přístaviště v Guvutu, aniž spustím kotvu nebo 
vyšetřím hloubku.“
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Odmlčela se bez dechu a pak, jak pozoroval, vypukla v smích, 
který platil jí samé.

„Starý Kinross spouští plachtu ze stěžně,“ poznamenal klidně 
Sheldon.

„To snad ne?“ vykřikla nedůvěřivě, rychle se podívala na moře 
a pak běžela pro dalekohled.

Pak pozorovala nehybně tento manévr a Sheldon, dívající se na 
její obličej, viděl, že se to kapitánovi nedaří.

Konečně sklonila dalekohled a povzdechla si.
„Zpackal to a teď se o to pokouší znovu. A takový člověk je 

ustanoven, aby velel víle, jakou je Martha! Nu, je to dobrý důvod 
proti manželství, nic jiného. Ne, již se tam nepodívám. Pojďme 
dovnitř a zahrajme si pěknou a dlouhou partii kulečníku. A potom 
si osedlám koně a půjdu na holuby. Půjdete se mnou?“

O hodinu později, právě když vyjížděli ze dvora, obrátila se Joana 
v sedle, aby se naposledy podívala směrem k pobřeží Floridy na 
Marthu, která se jevila jako vzdálená skvrna.

„Zdalipak nebude Tudor překvapen, až shledá, že je Martha 
naše?“ zasmála se. „Pomyslete si! Jestliže nenarazí na hlínu ob-
sahující dostatečné množství zlata, bude nucen koupit si plavební 
lístek na poštovní parník, bude-li se chtít dostat ze Šalamounových 
ostrovů!“

Smála se vesele a vyjela brankou. Ale náhle se její smích zlomil 
a ona zarazila koně. Sheldon se na ni ostře podíval a viděl, že její 
obličej je skvrnitý a že mění barvu z oranžové do zelenavé.

„Je to zimnicí,“ pravila. „Budu nucena vrátit se!“ –
Když byli zase v nádvoří, tu se již chvěla a třásla a on jí musel 

pomáhat z koně.
„Je to směšné, že ano?“ pravila a zuby jí drkotaly. „Je to mořská 

nemoc – nic vážného, ale dokud to trvá, je člověku hrozně bídně. 
Půjdu si lehnout. Pošlete ke mně Noa-Noaha a Viaburiho. Řekněte 
Ornfirimu, aby mně připravil horkou vodu. Za čtvrt hodiny budu 
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jako bez sebe. Ale večer mně bude zase zcela dobře. Napadne mne 
to vždy krátce, ale ostře. Je to veliká škoda, že se nám tím pokazil 
lov. Děkuji vám, je mi dobře.“

Sheldon uposlechl, poslal jí láhve s horkou vodou a pak se po-
sadil na verandu a darmo se namáhal zajímat se o hromádku dva 
měsíce starých novin ze Sydney. Neustále zvedal oči a díval se přes 
nádvoří k domku z trávy. Ano, rozhodlse pro sebe, je to správné, 
že každý běloch mluví proti těmto ostrovům – Šalamouny nejsou 
místem pro ženu.

Pak zatleskal rukama a Lalaperu rychle přiběhl. 
„Sem!“ nařizoval. „Jít do baráku a přivést sem všechny černé 

Mary, ale všechny.“
Po několika minutách stálo před ním v řadě dvanáct černošek 

z Berande. Díval se na ně kriticky a konečně si vybral jednu mladou, 
a pokud u těchto bytostí bylo možno, hezkou a takovou, jejíž tělo 
nejevilo žádné známky nějaké kožní nemoci. –

„Jak se jmenovat?“ tázal se. „Sangui?“
„Já se jmenovat Mahua,“ zněla odpověď.
„Dobrá, Mahuo. Zanechat vaření u mužů… Být stále u bílé Mary. 

Po celý čas být u ní. Rozumět?“
„Já rozumět,“ zachrochtala a uposlechla jeho pokynu, aby šla 

ihned do domku z trávy.
„Co se děje?“ tázal se Viaburiho, který právě vyšel z Joanina domku.
„Velice nemocný,“ zněla odpověď. „Bílá Mary mluví po celý čas 

velmi mnoho. Neustále mluvit o velikém dvoustěžníku.“
Sheldon přikývl. Chápal. Byla to ztráta Marthy, která ji uvedla do 

zimnice. Věděl ovšem, že zimnice by se dostavila dříve nebo později, 
ale její zklamání příchod choroby urychlilo. Pak si zapálil cigaretu 
a v jejím vinoucím se kouři spatřoval vidění své matky v Anglii a byl 
by rád věděl, zda by byla pochopila, proč její syn může milovat ženu, 
která plakala proto, že nemůže být kapitánkou dvoustěžníku na 
lidožroutských ostrovech.
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Kapitola XX 
MLUVA MUŽE

Nejtrpělivější člověk na světě se musí stát netrpělivým, je-li zami-
lován – a Sheldon zamilován byl. Dvacetkrát denně si řekl, že je 
oslem, a namáhal se uspokojit tím, že zaváděl svoji mysl na jiné 
dráhy, ale více než dvacetkrát denně se jeho myšlenky vracely 
a zdržovaly se u Joany. Skýtala mu velmi hezkou záhadu a on byl 
v neustálé hádce se svým nitrem, jaká by byla asi nejhezčí cesta, 
kterou by se jí mohl přiblížit.

V lásce nebyl člověkem zasvěceným. Měl v tomto něžném umění 
jedinou zkušenost (ve které se spíše ucházela žena o něho než on 
o ni) a tato událost mu přinesla zisku velice málo. Teď byl ovšem 
poměr jiný a on se neustále ujišťoval, že je to poměr jedinečný a ve-
lice obtížný. Nejenže zde byla žena, která nechtěla manžela hledat, 
nýbrž byla to i žena, která nebyla ženou vůbec; byla to žena, kterou 
již pouhá myšlenka na manžela děsila, která se těšila z chlapeckých 
hraček a byla sentimentální nad věcmi, jako je například dobro-
družství, jež byla zdravá a normální a ucelená a jež byla tak nezralá, 
že manžel v jejím zamilovaném způsobu života nebyl nic více než 
překážkou.

Ale jak se k ní chtěl přiblížit? Uhodl její fanatickou lásku k volnosti 
a hluboce zakořeněnou antipatii k jakémukoliv omezování. Žádný 
muž nemohl kolem jejího pasu ovinout paži a získat si ji. Odle-
těla by mu jako postrašený pták. Přiblížit se jí dotykem – o tom 
byl přesvědčen, že je to věc, které se nikdy nesmí dopustit. Jeho 
stisknutí ruky musí být vždy takové, jaké bylo, stiskem srdečné-
ho přátelství, a ničím více. Činem nesmí nikdy dát najevo, co k ní 
cítí. Zbývalo tedy slovo. Ale jaké slovo, jaká řeč? Dovolávat se její 
lásky? Vždyť ona ho nemiluje. Dovolávat se jejího rozumu? Vždyť 
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to byl zjevně rozum chlapce. Veškerá jemnost a delikátnost dobře 
vychované ženy byla v ní soustředěna, ale pokud mohl rozeznávati, 
byly její duševní pochody bezpohlavní a byly chlapecké. A přece jen 
to muselo být slovo, neboť nějaký začátek musel nějak a někde být, 
její mysl musela si navyknout na tuto ideu a její představa musela 
být obrácena k manželství.

A tak jezdil po plantáži se staženým a svraštělým obočím, namá-
hal se touto otázkou a odhodlával se k prvnímu pokusu. Tucetkrát 
si promýšlel nějaký zamotaný způsob, který by vedl k prvnímu 
prolomení ledu, ale pokaždé nějaký článek jeho řetězu se přetrhl 
a hovor se odchýlil k předmětům neočekávaným a nedůležitým. Ale 
pak, jednoho jitra, se dostavila příležitost zcela nenadále.

„Mým nejmilejším přáním je, aby mělo Berande úspěchy,“ řekla 
právě Joana na konec rozhovoru, který se týkal zlevnění dopravy 
kopry na trh. 

„Neměla byste nic proti tomu, kdybych vám řekl nejdražší přání 
svého srdce já?“ odpověděl rychle. „Toužím po tom. Sním o tom. Je 
to mým nejdražším přáním.“

Odmlčel se a díval se na ni s vroucím výrazem, ale bylo mu jasno, 
že Joana si myslí, že nechce mluvit o ničem jiném než o nějaké vzá-
jemné důvěrnosti, která se týkala věcí všeobecných.

„Nuže, pokračujte,“ pravila trochu netrpělivě, když váhal.
„Rád myslím na úspěch Berande,“ pravil, „ale je to až v druhé 

řadě. Je to podřízeno mému nejvřelejšímu přání, kterým je to, abys-
te se mnou jednoho dne sdílela Berande způsobem dokonalejším, 
než je pouhé obchodní spoludržení. Berande bude jednoho dne 
vaše, až svolíte stát se mojí ženou.“

Uskočila od něho, jako by ji bodl. Její obličej okamžitě zbledl, 
ale nikoliv vnitřními rozpaky, nýbrž hněvem, který viděl zaplanout 
v jejích očích.

„A takovou věc považujete za něco, co se rozumí samo sebou – až 
k tomu svolím!“ vykřikla vášnivě. Ale pak se její hlas stal rychle 
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chladným a klidným a ona mluvila způsobem, o kterém se do-
mníval, že ho asi používala, když vyjednávala obchodnicky s Mor-
ganem a Raffem na Guvutu. „Slyšte mne, pane Sheldone. Mám vás 
velmi ráda, ačkoliv jste takový pomalý a břídilský člověk, ale chci, 
abyste pochopil jednou pro vždy, že jsem nepřišla na Šalamounovy 
ostrovy, abych se provdala. Je to neštěstí, které jsem mohla na sebe 
nahrnout doma, a nemusela jsem se za ním plavit na vzdálenost 
deseti tisíc mil. Mám svůj vlastní způsob, abych došla ve světě 
úspěchu, a k tomu jsem přišla na Šalamouny. Provdat se není mým 
cílem ve světě. Možná, že některým ženám se to hodí, ale mně 
nikoliv – děkuji vám. Když zde sedím a mluvím o nákladech kopry, 
nedbám nabídnutí k sňatku, které mně podstrkujete jako máslem 
pomazanou housku. A pak – a pak –“

Její hlas se na okamžik zlomil, a když pokračovala, zněla v něm 
jakási prosba, která ho skoro přesvědčovala, že byl surovec.

„Cožpak to nenahlížíte? – Vše se tím kazí. Činí to celou naši situa-
ci nemožnou… a… já jsem tak milovala naše společenství a byla 
jsem na ně hrda. Nevidíte toho? Nemohu nadále být vaší společnicí, 
když mně vyznáváte lásku! A byla jsem tak šťastná!“

Slzy zklamání se objevily v jejích očích a ona zadržela v hrdle 
prudký vzlyk.

„Varoval jsem vás,“ řekl vážně. „Takové neobyčejné situace mezi 
muži a ženami nemohou trvat. Pověděl jsem vám to již na počátku.“

„Ach, ano, je mně teď zcela jasné, co jste učinil.“ Poznovu se hně-
vala a její ženská prosba zmizela. „Ve své výstraze jste byl velice 
opatrný. Měl jste se velice na pozoru a varoval jste mne před každým 
jiným mužem na Šalamounových ostrovech, kromě před sebou.“

Byla to Sheldonovi rána do tváře. Byl potrestán pravdou toho 
a zároveň trpěl něčím, o čemž byl přesvědčen, že to byla nesprave-
dlnost, která v tom byla obsažena. Záblesk vítězství, který se kmitl 
v jejích očích, nad ranou, kterou mu zasadila, ho dovedl k roz-
hodnutí.
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„Není to tak jednostranné, jak se mi zdá, že si myslíte,“ začal, „než 
jste přišla, pracoval jsem na Berande velmi pěkně. Alespoň jsem 
netrpěl potupami jako teď, když jste mne obžalovala ze zbabělého 
chování. Vzpomeňte – prosím vás vzpomeňte si, že jsem vás na 
Berande nezval – a také jsem vás nezval, abyste na Berande zů-
stala. Bylo to právě vaším vytrváním, že byla navozena tato pro 
vás nepříjemná situace. Tím, že jste zde zůstala, uvedla jste mne 
v pokušení a teď mne chcete za to kárat – nechtěl jsem, abyste 
zůstala. Tehdy jsem do vás nebyl zamilován. Chtěl jsem, abyste šla 
do Sydney a abyste se vrátila na Havaj. Ale vy jste chtěla zůstat. Vy 
jste opravdu a skutečně –“

Zmlkl, aby vyhledal nějaké jemnější slovo místo toho, které mu 
vstupovalo na rty. Ale ona mu je vzala jako z úst.

„Vnutila jsem se vám – to jste chtěl říci,“ vykřikla a válečné vlajky 
zbarvily její tváře. „Pokračujte jen! Nedbejte mých citů.“

„Vždyť je dobře. Nebudu jich dbát,“ pravil rozhodně a poznával 
přitom, že rozmluva byla v nebezpečí stát se hanlivým školáckým 
sporem. „Trvala jste na tom, abyste byla považována za muže. 
Logičnost v tom vyžadovala, abyste jako muž mluvila a jako muž 
také naslouchala, když mluví muž jiný. Teď tedy máte slyšet. Není 
to vaší chybou, že tato nepříjemnost vznikla. Nekárám vás z ničeho, 
nezapomínejte. A z téže příčiny mne také nemáte kárat pro nic vy.“

Pozoroval, jak se jí ňadra dmou, když tu seděla se zaťatýma 
rukama, a to bylo vše, co mohl učinit, aby potlačil svoji touhu na-
přáhnout paže a ovinout je kolem ní, místo aby pokračoval ve svém 
chladně promyšleném válečném plánu. A tak jí skoro řekl, že je 
milováníhodným chlapcem. Avšak zamlčel veškeré takové fantasie 
a přidržel se upjatě svého zkoumání.

„Nemůžete za to, že jste taková. Nemůžete jinak než býti, pokud 
se týká mne, bytostí velmi žádoucí. Způsobila jste, že vás chci. Ale 
neměla jste to v úmyslu a nepokoušela jste se o to. Jste již taková – 
nic více. A já jsem zase takový, že jsem uzrál k tomu, abych vás chtěl. 
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Ale nemohu také za to, že jsem takový. Nemohu napětím vůle po-
tlačit touhu po vás, právě tak ne, jako vy nemůžete napětím vůle 
učinit, abyste se stala pro mne nežádanou.“

„Ach, tato žádost! Toto chtění, chtění, chtění!“ přerušila ho jako 
ve vzpouře. „Nejsem přece tak zcela pošetilá. Některým věcem 
rozumím. A tato celá věc je tak bláznivá a absurdní – a nepříjemná. 
Opravdu si myslím, že by to bylo dobrá myšlenka pro mne, vzít 
si Noa-Noaha nebo Adamu-Adama, nebo tamhle Lalaperua nebo 
nějakého černocha. Pak bych mu mohla rozkazovat a udržovat ho 
od sebe ve vzdálenosti a muži, jako jste vy, by mne nechali na pokoji 
a nemluvili by se mnou o manželství a neříkali by ‚chci, chci‘.“

Sheldon se přes svoji náladu musel zasmáti, ačkoliv k tomu ne-
měl žádný pravý impuls.

„Nemáte rozhodně duši,“ řekl prudce.
„Poněvadž mám duši, která netouží po muži, aby jí byl pánem?“ 

chopila se hozené rukavice. „Dobrá tedy. Jsem bez duše, a co chcete 
tedy podniknout, když jsem taková?“

„Chci se vás otázat, proč vypadáte jako žena? Proč máte ženskou 
postavu? Proč máte ženské rty a překrásné ženské vlasy? A na to 
vám chci dát odpověď: Poněvadž jste žena – ačkoliv žena ve vás 
spí – a řeknu vám, že tato žena ve vás se jednou probudí.“

„Toho mne chraň nebe!“ zvolala s takovým náhlým a pravým 
smutkem, že se tomu musel zasmát a že proti její vůli se tento smích 
přenesl i na její rty.

„Ale musím vám ještě něco jiného říci,“ pokračoval Sheldon. 
„Hleděl jsem vás chránit na Šalamounových ostrovech před každým 
jiným mužem a také před vámi samou. Pokud se týče mne, ani se 
mně nezdálo, že by bylo nablízku nějaké nebezpečí. A proto se mi 
nezdařilo chránit vás přede mnou. Nepodařilo se mi vůbec ochránit 
vás. Šla jste svou umíněnou cestou právě tak, jako bych zde ani ne-
byl – šla jste zachraňovat dvoustěžníky, najímat na Malaitu a plavit 
se s loďmi. Šla jste tam jako jediná, osamělá, nechráněná dívka, ve 
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společnosti několika nejhorších darebáků z celých Šalamounových 
ostrovů. Fowler a Brahms a Curtis! Ale taková je zvrácenost lidské 
povahy – jak vidíte, jsem upřímný – i proto vás miluji. Miluji vás 
přes veškeré vaše vlastnosti, právě takovou, jaká jste.“

Učinila úšklebek značící nechuť a zvedla v odporu ruku.
„Nečiňte toho,“ pravil. „Nemáte právo lekat se a couvat, zmíním-li 

se o lásce k vám. Pamatujte, že tak mluví muž. Ze stanoviska řeči 
jste mužem. Žena ve vás je pouze náhodná, vedlejší a nepodstatná. 
A proto jste musela naslouchat holému uvádění skutečnosti, ačkoliv 
je to podivné, že vás miluji.

Ale teď vás již o lásce dále nudit nebudu. Budeme spolu zase 
v těch stycích jako dříve. Na Berande jste bezpečnější a lépe ukryta 
přes skutečnost, že vás miluji, než kdekoliv jinde na Šalamounech. 
Ale chci, jako poslední bod mužského hovoru, abyste nezapomínala 
čas od času, že vás miluji a že by bylo nejšťastnějším dnem mého 
života, kdy svolíte být mojí. Chci, abyste o tom někdy přemýšlela. 
Někdy se tomu vůbec nemůžete vyhnout a musíte na to myslet. 
A teď o tom již nebudeme mluvit. Jako mezi muži, zde je moje ruka.“

Napřáhl k ní ruku. Ona váhala, ale pak se jí chopila srdečně 
a skrze slzy se usmála.

„Přála bych si –“ zajíkla se – „přála bych si, abyste mně byl dal 
místo té černé Mary někoho, kdo by za mne klel.“ A s tímto zá-
hadným výrokem se odvrátila.
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Kapitola XXI 
PODLOUDNOST

Sheldon se již o onom předmětu nezmínil a také nezměnil nijak své 
dřívější chování. V jeho zevnějšku nejevilo se nic, co by připomínalo 
odmítnutého milence, ba vůbec ne milence. Také nebyly mezi nimi 
žádné rozpaky. Byli vzájemně tak upřímně přívětiví ve svých stycích 
jako dříve. Sheldon by byl rád věděl, zda jeho prudké vyznání lásky 
probudí u Joany nějaké ženské sebevědomí, ale očekával takovou 
známku nadarmo. Zdála se tak nezměněna jako on, a zatímco on 
věděl, že svoje skutečné pocity skrývá, byl pevně přesvědčen, že 
ona neskrývá nic. A přece musel zárodek, který do ní zasadil, být 
v činnosti. O tom byl přesvědčen, ačkoliv neměl víru ve výsledek. 
Nebyly vidět žádné předběžné známky pochodů, které se děly v nit-
ru této podivné dívky. Možná, že se probudí, to byla pravda, a na 
druhé straně a se stejnou nadějí mohl být pro ni mužem nepravým 
a jeho vyznání lásky mohlo ji tím pevněji utvrdit v jejích názorech 
o štěstí za svobodna.

Zatímco věnoval více a více svého času plantážím, starala se 
Joana o dům a mnohé domácí záležitosti a držela je pevně v ruce, 
po způsobu námořnickém, a převracela přitom soustavu a dis-
ciplínu. Pracovní situace na Berande se lepšila. Martha odvezla 
padesát černochů, jejichž čas došel, a to byli právě nejhorší muži 
z celé plantáže – lidé, kteří sloužili pět let a byli najati Billym, lidé, 
kteří prožili staré časy teroru, kdy původní majitelé Berande byli 
zahnáni. Nově najatí dělníci, kteří byli pokořeni za nového vedení, 
byli mnohem slibnější. Joana se shodla se Sheldonem již od počátku 
programu, že musí být vedeni silnou rukou, ale zároveň že s nimi 
musí být zacházeno s naprostou spravedlností, mají-li uniknout 
nákaze od starších dělníků, kteří zde dosud zůstali.



– 172 –

„Myslím, že by bylo dobré dát dnes odpoledne všem tlupám práci 
blízko u domu,“ prohlašovala jednoho dne při snídani. „Dala jsem 
vyčistit dům a vy byste měl dát vyčistit baráky. Příliš mnoho se 
krade.“

„To je dobrá myšlenka,“ souhlasil Sheldon. „Prohlédneme jejich 
bedničky. Právě jsem pohřešil pár košil a také můj nejlepší kartáček 
na zuby zmizel.“ –

„Stejně zmizely dvě bedničky mých patron,“ dodávala, „a přitom 
se ani nezmiňuji o kapesnících, ručnících, prostěradlech a nej-
lepším páru mých trepek. Ale co chtějí s vaším kartáčkem na zuby, 
to nemohu pochopit. Příště ukradnou kulečníkové koule.“

„Jedna zmizela několik týdnů před tím, než jste přišla,“ smál se 
přitom. „Dnes odpoledne prohlédneme jejich bedničky.“

Bylo to věru odpoledne plné práce. Joana a Sheldon, oba ozbro-
jeni, chodili baráky dům za domem za asistence dohližitelů a s půl 
tuctem hlasatelů pro vystřídání, kteří vyvolávali po řadě jména 
jednotlivých dělníků. Každý černoch přinesl klíč ke své bedničce 
a pak mu bylo dovoleno přihlížet, zatímco byl její obsah vysypán.

Bylo objeveno celé bohatství kořisti. Bylo tam několik tuctů 
nožů na sekání třtiny – veliké to sekací zbraně s ostřím jako břitva, 
kterými je možno utnout člověku jedinou ranou hlavu. Byly tam 
ručníky, prostěradla, košile a trepky, zároveň s kartáčky na zuby, 
smetáky a mýdlem, dále ztracená kulečníková koule a veškeré 
ztracené a zapomenuté maličkosti, zmizelé před mnoha měsíci, ob-
jevily se teď na denním světle. Ale nejvíce překvapovalo množství 
střeliva – nábojnice pro pušky Lee-Metfordovy, pro winchesterovky 
a marlinovky, pro revolvery ráže od 32 do 45, patrony pro brokovni-
ce, Joaniny dvě krabice nábojnic ráže 38, patrony veliké ráže pro 
staré sniderovky z Malaity, lahvice s černým prachem, kusy dyna-
mitu, několik stop doutnáku a krabičky se zápalkami pro dynamit. 
Ale největší nález byl učiněn v domě, ve kterém bydlel Gogoomy 
a pět rekrutů z Port Adamsu. Skutečnost, že jejich bedničky nic 
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neobsahovaly, podnítila Sheldonovo podezření a on rozkázal, aby 
byla rozkopána hliněná podlaha. Nejprve byly vykopány dvě win-
chesterovky, zabalené do rohožek, dobře natřené olejem, prosté 
rzi a zbrusu nové. Sheldon je nepoznával. Nepocházely z Berande. 
A také odtud nebylo čtyřicet lahviček černého prachu, nalezených 
pod rohovým sloupem domu. A také se nemohl s bezpečností upa-
matovat na ztrátu osmi krabiček zápalek pro dynamit. Veliký Coltův 
revolver, zde nalezený, poznal jako majetek Hughieho Drummonda 
a Joana poznala zase jiný revolver ráže 32 od firmy Ivor a Johnson, 
kteroužto ztrátu jí ohlásil Matapuu hned první týden, kdy přistál 
na Berande. Poněvadž zde chyběly nábojnice, trval Sheldon na tom, 
aby se rozkopala celá podlaha, a padesátilibrová cínová krabice 
od mouky byla jeho odměnou. S plamennýma očima díval se Go-
goomy, když Sheldon vytahoval z krabice sto závitů patron pro obě 
winchesterovky a rovněž tolik závitů nejrůznějších patron všeho 
druhu, různého původu a různé ráže.

Toto nedovolené zboží a ukradené vlastnictví bylo pak nahroma-
děno ve srovnaných hromádkách na zadní části verandy bungalovu. 
Několik kroků od schůdků bylo seskupeno přes čtyřicet viníků a za 
nimi stálo seřazěno několik set černochů z plantáže. Nad schůdky 
seděla Joana se Sheldonem a na stupních stáli dohližitelé jednot-
livých oddílů. Viníci byli druh po druhu voláni a vyšetřováni. Ale 
nic určitého z nich nedostali. Lhali zjevně, vytrvale. A když byli při-
stiženi při lži jedné, vysvětlovali ji půltuctem jiných. Jeden černoch 
oznamoval ochotně, že nalezl jedenáct kusů dynamitu na pobřeží. 
Metapuův revolver, nalezený v bedničce černocha Kapu, byl vy-
světlován dělníkem tak, že ho obdržel od Lervumieho. Když byl 
Lervumie povolán ke svědectví, řekl, že ho dostal od Noniho. A Noni 
ho obdržel od Sulefatoie. Sulefatoi ho měl od Choky a Choka od 
Ngavy a Ngava doplnil kruh, když uváděl, že ho obdržel od Kapua. 
Kapua, který byl takto dvakráte usvědčen, vypravoval zcela chladně 
a podrobně, jak ho obdržel od Lervumieho a Lervumie se stejným 
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množstvím detailů vyprávěl, jak ho dostal od Noniho a od Noniho 
k Sulefatoiovi šlo to zase kruhem nazpět.

Potápěčské předměty byly bezpečně poznány jako krádeže 
provedené domácími sluhy. Ale každý z nich pevně prohlašoval, 
že je nevinen, a svaloval podezření na svoje druhy. Černoch, který 
měl kulečníkovou kouli, řekl, že ji nikdy předtím v životě neviděl, 
a odvážil se podotknout, že se dostala do jeho bedničky nějakým 
tajemným a zlým kouzelným způsobem. Pokud se týkalo jeho, 
mohla tam spadnout z nebe, neboť vůbec nevěděl, jak se tam ocitla.

Zloději se vymlouvali, že obdrželi na tucty ukradených předmětů 
a většinu střeliva od kuchařů a lodních posádek každé lodi, která 
za několik posledních let spustila u Berande kotvy. Nebylo možno 
dopídit se u každého předmětu jeho původu, ačkoliv bylo nad veš-
kerou pochybnost, že zbraně nepoznané a střelivo neznámé přišly 
na břeh z některé lodi, která zde byla návštěvou.

„Pohleďte na to,“ pravil Sheldon k Joaně. „Jako bychom spali na 
sopce! Mělo by jim být napráskáno –“

„Ne mně napráskat!“ zvolal Gogoomy zdola. „Můj otec velmi 
veliký náčelník. Když mne bít, přijít na vás veliké neštěstí – velmi 
brzy – na mou duši!“

„Co chcete, Gogoomy?“ vykřikl Sheldon. „Dám vám napráskat, 
až z vás budou létat třísky. Sem, Kwaque, dát tomu Gogoomyovi 
železa.“

Kwaque, kolohnátský dohližitel nad dělníky, vyvedl Gogoomyho 
z kruhu jeho druhů a za pomocí ostatních dohližitelů mu stáhl paže 
na záda a přiložil mu na ně těžká pouta.

„Já vás zabít všechny, velmi brzy, vás všechny,“ hrozil Gogoomy 
dohližiteli s obličejem vzteky zkřiveným.

„Prosím vás, nenechte ho mrskat,“ prosila Joana potichu. „Je-li 
však takový trest nutný, tu je pošlete do Tulagi – ať je tam potrestá 
vláda. Dejte jim na volbu mezi trestem pokutou a úředním zmrs-
káním.“
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Sheldon přikývl a povstal, přitom se díval na černochy.
„Manonmie!“ zavolal.
Manonmie vystoupil a čekal.
„Vy velmi špatný člověk,“ pravil k němu Sheldon. „Vy příliš mnoho 

krást. Vy ukradnout jeden ručník, jeden nůž na třtinu a dvakrát deset 
patron. Na mou duši, vy jste velmi veliký zloděj. Já se na vás nesmírně 
zlobit. Chcete-li, já vám zapsat do veliké knihy jednu libru trestu. 
Jestliže nechcete, abych vám zapsal jednu libru trestu, pak vás poslat 
do Tulagi, kde obdržíte veliký trest bitím. Velmi mnoho mužů z Nové 
Georgie, velmi mnoho mužů z ostrova Ysabel jsou na Tulagi v žaláři. 
Nemají se ani zdaleka tak a nejsou takoví jako dělníci z Malaity. Na 
mou duši, že tam budete velmi přísně potrestán bitím. Co tomu říkat?“

„Vy mně dát jednu libru trestu,“ zněla odpověď.
Manonmie se zjevným ulehčením odstoupil, zatímco Sheldon 

zapisoval trest pokuty do pracovního deníku plantáže.
A tak volal viníky druha za druhem a dal jim na vybranou a druh 

za druhem si zvolil zaplatit přisouzený trest. Některé pokuty byly 
vyměřeny jenom na několik šilinků, přičemž ovšem v případech 
vážnějších, jako u krádeží pušek a střeliva, byly pokuty úměrně 
těžší.

Gogoomy a jeho pět soukmenovců bylo potrestáno pokutami, 
každý po třech librách. Ale po rozkazu Gogoomyho, vysloveném 
hrdelním hlasem, zdráhali se zaplatit.

„Když jít na Tulagi,“ dával mu Sheldon výstrahu, „obdržet tam 
velice napráskáno a zůstat v žaláři tři roky. Pan Burnett se podívati 
na winchesterovku, podívat se na patrony, na revolver, podívat se na 
černý prach, podívat se dynamit – na mou duši, on se velice zlobit 
a dát vám tří roky žaláře. Když nechcete zaplatit tři libry, zůstat 
v žaláři. Rozumět?“

Gogoomy kolísal.
„Je to pravda – Burnett by jim tolik dal,“ řekl Sheldon po straně 

k Joaně.
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„Dát mně tedy tři libry,“ zamumlal Gogoomy, přičemž se zamra-
čil nenávistně na Sheldona a věnoval polovinu svého zamračení 
také Joaně a Kwaqueovi. „Ale já s vámi být hotov, budete mít veliké 
neštěstí, na mou duši. Můj otec být velikým náčelníkem v Port 
Adamsu.“

„A teď ticho,“ varoval ho Sheldon. „Zavřít ústa a mlčet.“
„Já nemít strach,“ odpověděl syn náčelníkův a zvětšil touto drzos-

tí v očích svých druhů zdánlivě svoji osobnost.
„Na dnešní noc ho zavřít,“ řekl Sheldon ke Kwaqueovi. „Až vyjde 

slunce, pošlete toho muže a pět jeho druhů sekat trávu. Rozumíte?“
Kwaque se zašklebil.
„Já rozumět,“ pravil. „Sekat trávu – v trávě jest ngari-ngari37 na 

mou duši!“
„S tímhle Gogoomym budou ještě nesnáze,“ pravil Sheldon 

k Joaně, když dohližitelé vedli svoje zástupy k práci. „Mějte se 
před ním na pozoru a buďte opatrná, když budete sama jezdit po 
plantážích. Ztráta těch winchesterovek a veškerého střeliva se ho 
dotkla mnohem více než váš políček. Je naprosto zralý na nějaké 
lotrovství.“

37  Ngari-ngari – doslovně „škrábnutí-škrábnutí“ znamená rostlinnou otravu 
kůže, která není .sice vážná, ale je rozhodně nepříjemná.
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Kapitola XXII 
GOGOOMY JE S KWAQUEEM  

NADOBRO HOTOV

„Ráda bych věděla, co se stalo s Tudorem. Jsou to již dva měsíce, 
kdy zmizel v pralese a kdy opustil Binu, nemáme o něm ani slova.“

Joana Lacklandová seděla rozkročmo na koni, na břehu Balesu-
ny, kde byla naseta kukuřice, a Sheldon, který sem přišel z domu 
pěšky, se opíral o plece jejího koně.

„Ano, je to dlouhá doba, ve které nám nepřišla ani jediná zpráva,“ 
odpověděl a díval se přitom na ni bystře zpod střechy svého klo-
bouku, zvědav, v jaké míře má obavy o dobrodružného hledače 
zlata, „ale Tudor z toho vyjde docela dobře. Učinil při svém odcho-
du jednu věc, kterou bych u něho nepředpokládal a také u nikoho 
jiného – přemluvil totiž Charleye z Binu, aby šel s ním. Vsadil bych 
se, že žádný černoch z Binu nevešel tak daleko do pralesa, aby nebyl 
sněden. A pokud se týče Tudora –“

„Pohleďte! Pohleďte!“ vykřikla Joana potichu a ukazovala na 
úzkou řeku k lenivému víru, kde veliký krokodýl se dával unášet 
vodou jako kláda. „Panečku, kdybych tak měla pušku.“

Krokodýl se ponořil a zmizel, nechal přitom za sebou sotva sla-
bounké rozčeření vody.

„Jeden člověk z Binu byl dnes ráno u mne – pro léky,“ pozna-
menal Sheldon. „Možná, že právě toto zvíře je za to zodpovědno. 
Asi dvanáct žen z Binu bylo venku a první z nich šlápla právě na 
velikého krokodýla. Bylo to na kraji vody a on ji srazil a chytil ji za 
nohu. Všechny ostatní ženy se jí chopily a táhly. Ale v ohni zápasu 
přišla o nohu, právě pod kolenem, řekl mně. Dal jsem mu zásobu 
antiseptických prostředků. Myslím, že se z toho vyhojí.“
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„Fi – jsou to hnusná zvířata,“ polkla Joana a zachvěla se. „Jak je 
nenávidím! Jak je nenávidím!“

„A přece se jdete potápět mezi žraloky,“ káral ji Sheldon.
„Jsou to jenom žraloci rybí, a pokud mají dost ryb, není nebez-

pečí. Jenom když jsou hladoví, je možné, že by kousli.“
Sheldon se uvnitř zachvěl při okamžité představě, která vznik-

la v jeho mozku a malovala mu její krásné maso ve žraločí tlamě 
s mnohými zuby.

„Ale přál bych si stejně, abyste to nečinila,“ pravil pomalu. „Mu-
síte přece doznat, že je při tom jisté nebezpečí.“

„V tom je právě poloviční žert té věci,“ zvolala.
Nějaká ošumělá, plochá poznámka, že mu na tom nezáleží, kdy-

by ji ztratil, byla již na jeho rtech, ale on se zdržel a nevyslovil ji. 
Dospěl k novému závěru, že ji totiž nesmí plísnit za každou malič-
kost, neboť neustálé nebo i příležitostné vzpomínky na jeho city by 
způsobily taktickou chybu nemalých rozměrů.

„Někteří jsou pro básně, někteří jsou pro kus života a jiní pro 
žraločí žaludek,“ zasmál se trpce a pak dodal: „Ale přece jen bych 
si přál umět tak dobře plavat jako vy. Možná, že právě z toho vzniká 
důvěřivost, kterou máte.“

„Zdali pak víte, že si myslím, že by to bylo hezké, být provdána 
za muže, v jakého se zdáte měnit,“ poznamenala s jednou ze svých 
náhlých odchylek v hovoru, které ho vždycky tak překvapovaly. 
„Domnívala bych se, že byste mohl být vycvičen na velmi dobrého 
manžela – víte, ne takového druhu, kteří vládnou, ale z těch, kteří 
si váží své ženy tak spravedlivě, že ji považují za stejně cenné in-
dividuum jako sami sebe a za stejně volného činitele. Abyste věděl, 
myslím si opravdu, že se lepšíte.“

Zasmála se a odjela a zanechala ho ve veliké stísněnosti. Kdyby 
si mohl myslet, že byl v jejích slovech alespoň trošek ostýchavosti, 
trochu ženského rozpaku anebo jediný ženský pokus úmyslného 
vábení a povzbuzení, byl by tím povznesen. Ale věděl s naprostou 



– 179 –

jistotou, že to byl chlapec, a nikoliv žena, která tak odvážně 
promluvila.

Joana jela mezi řadami mladých, kokosových palem, spatřila 
zoborožce, sledovala jej při jeho bludném letu do vysokého lesa 
na okraji plantáží, slyšela vrkání divokých holubů a domnívala se, 
že jsou někde hlouběji v křovinách, pak sledovala na jistou vzdá-
lenost čerstvou stopu divokého vepře, otočila koně a jela pak do 
bungalovu úzkou stezkou, která běžela asi přes dvacet akrů půdy, 
pokrytých nemýcenou třtinou. Tráva tu byla vysoká až k pasu, ne-li 
vyšší, a když tak jela dále, vzpomněla si, že Gogoomy byl jedním 
z dělníků přidělených ke tlupě, která měla sekat trávu. Dospěla až 
tam, kde pracovali, ale neviděla po nich ani stopy. Její neokovaný 
kůň nečinil na měkké písčité půdě zvuky a o něco dále zaslechla 
hlasy z vysoké trávy vycházející. Zarazila uzdou koně a naslouchala. 
Mluvil tam Gogoomy, a když slyšela jeho slova, přitáhla koni uzdu 
ještě více a jejím tělem prochvěla vlna hněvu.

„Pes, který zůstává v domě, chodit v noci kolem,“ pravil Go-
goomy, nucen mluvit angličtinou ‚bêche-de-mer‘, poněvadž mluvil 
také k jiným černochům než ke svým soukmenovcům. „Vy chytit 
jednoho velikého vepře a dát mu ho žrát na veliké udici. Když pes 
chodit kolem a chytit žrádlo, vy chytit psa právě tak jako žraloka. 
Potom psa rychle zabít. Veliký pán spát ve velikém domě. Bílá Mary 
spát v maličkém domě. Ten Adamu zůstávat před maličkým do-
mem. A vy zabít psa a zabít Adamu, zabít velikého pána, zabít bílou 
Mary – zabít je všechny. Má tam mnoho mušket, mnoho prachu, 
mnoho tomahavků, mnoho nožů, mnoho zubů z plískavic, mnoho 
tabáku, mnoho kalika – na mou duši – mnoho, velice mnoho všech 
věcí, které my vzít s sebou do velrybářského člunu, pak veslovat 
jako čerti, a když slunce vyjít, my již být kus cesty velmi veliký.“

„Já chytit prase, když slunce jít dolů,“ promluvil pak jiný, jehož 
fistulový hlas prozradil Joaně, že je to Cosse, jeden z Gogoomyových 
soukmenovců.
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„A já chytit psa,“ pravil zase jiný.
„A já chytit bílou Mary,“ vykřikl Gogoomy vítězně. „Já chytit 

Kwaquea a on zemřít velmi rychle.“
Tolik slyšela Joana o vražedném plánu a pak její vzrůstající hněv 

byl příliš mocný, aby se mohla zdržet. Pobodla koně a vjela do trávy 
a volala:

„Cože chcete, vy hochu? Cože? Cože?“
Černoši se rozběhli a lezli v trávě, ale teď se zvedli a ona spatřila 

ke svému překvapení, že je jich tucet. Když se zadívala do jejich 
zaškareděných tváří a když zpozorovala těžké, dvě stopy dlouhé 
nože na sekání třtiny v jejich rukou, poznala náhle, jak se ve svém 
činu ukvapila. Kdyby měla u sebe alespoň pušku nebo revolver – vše 
by bylo dobré. Ale vyjela si ven nedbale, beze zbraně a teď sledovala 
pohled Gogoomyho ke svému pásu a spatřila radostný záblesk jeho 
oka, když zpozoroval, že jí chybí strašný, lidi zabíjející revolver.

V zákoníku Šalamounových ostrovů bylo prvým odstavcem pro 
bělochy, aby nikdy nejevili před domorodcem bázeň, a Joana se 
pokoušela provést vše způsobem rytířským.

„Příliš mnoho mluvit, vy chlapče,“ řekla přísně. „Příliš mnoho 
mluvit a málo pracovat. Rozumíte?“

Gogoomy neodpověděl, ale upevňoval zjevně pozici svého těla 
a vysunul jednu nohu vpřed. Druzí černoši, stojící vějířovitě ko-
lem ní, se také sunuli vpřed a kruté nože na třtinu v jejich rukou 
oznamovaly jejich úmysl.

„Vy sekat trávu!“ rozkazovala velitelsky.
Ale Gogoomy vysunul i druhou svoji nohu vpřed. Změřila okem 

vzdálenost. Bylo by nemožné otočit koně a odjet. Byli by ji ťali 
odzadu.

A v tomto napjatém okamžiku se vtiskly do její mysli tváře všech 
černochů obrazem nesmazatelným – jeden z nich byl starý muž, 
s rozervanými a zkroucenými ušními boltci, roztaženými tak, že mu 
spadaly až na prsa, druhý se široce rozplesklým africkým nosem 
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a vpadlýma očima tak zahrabanýma pod mračícím se obočím, že 
z nich nebylo vidět nic než odporné, žlutavé bělmo, a třetí s tlus-
tými rty s kudrnatými licousy a pak Gogoomy – předtím si nikdy 
neuvědomila, jak byl Gogoomy hezký přes svoje buřičské způsoby 
a chování zatvrzelého, divokého zvířete. Měl jakýsi primitivní rys 
aristokrata, který jeho druhům chyběl. Linie jeho postavy byly 
okrouhlejší než u ostatních, kůži měl hladkou, dobře natřenou ole-
jem a zdravou. Na prsou měl zavěšený na jediné šňůře, kterou měl 
kolem hrdla, zuby z plískavice, veliký půlměsíc vyřezaný z opalisují-
cí perletě. Řada čistě bílých mušliček kauri zdobila jeho čelo. Z jeho 
vlasů se sklánělo dlouhé, jediné péro. Nad svižným lýtkem jedné 
nohy měl jako podvazek jedinou šňůrku z bílých korálků. Celým 
svým zjevem působil nanejvýš švihácky. A ještě jiného muže vidě-
la, starého a scvrklého, s vrásčitým čelem a vrásčitým obličejem, 
který se chvěl a stahoval zvířecí vášní, jako to viděla v minulosti na 
tvářích opic, které se vraštily a stahovaly.

„Gogoomy,“ řekla ostře, „jestliže nesekat trávu na mou duši, já 
udeřit vás do hlavy.“

Výraz jeho tváře stal se o trochu pohrdavějším, ale neodpověděl. 
Místo toho vrhl chladný pohled vpravo a vlevo, aby poznal, jak se 
kruh jeho druhů kolem nich svírá. Ve stejném okamžiku posunul 
svoji nohu jako bezděčně trávou o několik palců.

Joana pozorovala zcela jasně zoufalost své situace. Jediná cesta 
vedla skrze ně.

Zvedla hrozivě svůj jezdecký bičík a zároveň pobodla koně obě-
ma ostruhami, hnala tím poplašené zvíře přímo na Gogoomyho. Vše 
to se stalo v jediném okamžiku. Veškeré nože na sekání třtiny se 
zvedly a všichni černoši kromě Gogoomyho skočili k ní. Gogoomy se 
uhnul stranou, aby unikl koni, a zároveň mávl svým nožem šikmou 
ranou, která by ji byla přeťala ve dví. Naklonila se vpřed pod letící 
ocel, která rozťala její jezdecký šat, rozťala okraj sedla, proťala je 
a zranila lehce i koně. Její pravice dosud zvednutá se snesla dolů 
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a tenký bičík zasyčel vzduchem. Viděla pak bílou naběhlinu, táh-
noucí se přímo přes jeho zamračenou, hezkou tvář, a ještě k tomu 
viděla také ve stejném okamžiku něco mnohem důležitějšího, totiž 
že muž se svraštělým obličejem před ní klesl k zemi, jak ho přejela, 
a slyšela ještě jeho šklebivé a vrčivé švitoření, které se podobalo 
jedině křiku rozhněvané opice. A pak byla volná, obrátila koně 
a ujížděla s největší rychlostí k domu.

Poněvadž byla vycvičená námořnice, dovedla uznat Sheldo-
novu výkonnost, když k němu vrazila se svými zprávami. Vysko-
čil z palubního křesla, ve kterém si hověl při čekání na snídani, 
zatleskal rukama na sluhy, a zatímco jí naslouchal, připínal si již 
pás s nábojnicemi a uvedl v pohyb mechanismus své automatické 
pistole.

„Ornfiri,“ vykřikl rychle svoje rozkazy, „vy zazvonit velikým zvo-
nem velmi silně. Pak přestat zvonit a dát na koně sedlo. Viaburi, 
vy rychle jít do domu, kde je Seelee, a říci mu, že mnoho černých 
mužů uteklo – deset mužů a dva muži. Pak napsal lístek a podal jej 
Lalaperuovi. „Lalaperu, vy jít rychle do domu, který náleží bílému 
panu Boucherovi.“

„To je zažene od pobřeží z obou stran,“ vysvětloval Joaně. „A sta-
rý Seelee pustí v jejich stopách celou svoji vesnici.“

V odpověď na volání velikého zvonu přiběhli jako první Tahiťané 
Joany a podle jejich lesknoucích se těl a oddychujících prsou bylo vi-
dět, že celou cestu běželi. Některé tlupy dělníků z nejvzdálenějších 
míst mohli však přijít skoro až za hodinu.

Sheldon počal ozbrojovat Joaniny námořníky a rozdával jim 
střelivo a pouta, Adamu-Adama umístil na stráž s nabitou puškou 
u velrybářského člunu. Noa-Noahovi, kterému pomáhal Matapuu, 
bylo nařízeno, aby bděli nad pracujícími tlupami, jakmile se vrátí, 
udržovali je v dobré náladě a střežili je, aby se samy snad nepo-
plašily a nedaly na útěk. Ostatních pět Tahiťanů mělo jít s Joanou 
a Sheldonem pěšky.
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„Jsem rád, že jsme to skladiště zbraní onehdy vykopali,“ pozna-
menal Sheldon, když vyjížděli z branky nádvoří.

Asi o sto metrů dále potkali vracející se domů jednu tlupu černo-
chů, která mýtila prales. Byla to tlupa Kwaqueova, ale Sheldon se 
nadarmo po něm rozhlížel.

„Proč Kwaque nejde s vámi?“ tázal se.
Babylon rozčilených hlasů se pokoušel odpovědět.
„Buďte všichni tiše,“ nařídil Sheldon.
Mluvil drsně, poněvadž byl zvyklý úloze bělocha, který musí být 

vždycky silný a který musí vládnout.
„Sem, vy Babatani, vy ke mně mluvit.“
Babatani předstoupil s celou pýchou vyvoleného ze svých druhů.
„Gogoomy zabil Kwaquea,“ vysvětlil Babatani. „Vzal jeho hlavu 

a utíkal s ní jako čert.“
Krátkými slovy a s nepatrnou představou popsal vraždu a Shel-

don s Joanou jeli pak dále. V trávě, kde byl učiněn na Joanu útok, 
nalezli onoho malého scvrklého muže, kterého Joana přejela, 
dosud blábolajícího a ošklíbajícího se. Kůň mu šlápl na kotník 
a rozdrtil mu jej. A když odlezl asi na sto metrů, přesvědčil se, 
že je útěk marný. Poslední tlupě černochů, kteří mýtili prales na 
nejvzdálenějším konci plantáže, byla dána úloha, aby ho odnesli 
do domu.

O míli dále, tam, kde stopa uprchlíků vedla přímo do pralesa, 
nalezli tělo Kwaqueovo. Hlava byla uťata a chyběla a Sheldon musel 
pouze věřit, že je to tělo dozorcovo. Bylo zřejmé, že se pustil do boje, 
neboť od těla vedla krvavá stopa.

Jakmile se ocitli v hustém pralese, museli sestoupit z koní. Za-
nechali tam Papeharu, aby nad nimi bděl, zatímco Joana a Sheldon 
a ostatní Tahiťané pokračovali dále pěšky. Cesta vedla dolů bažina-
tou úžlabinou, která někdy bývala řekou Berande zaplavována a kde 
krvavá stopa vrahů se křižovala se stopou nějakého krokodýla. Bylo 
zřejmé, že zastihli zvíře spící na slunci a zdrželi se na svém útěku, 
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dokud je nerozsekali na kusy. Zde se také posadil onen poraněný 
mezi nimi a čekal, až budou hotovi a půjdou dále.

O hodinu později, jak sledovali stopu divokého kance, se Shel-
don náhle zastavil. Krvavé stopy přestaly. Tahiťané byli vysláni 
do houštin po obou stranách a výkřik Utamiho jim oznámil nález. 
Joana čekala, až se Sheldon vrátí.

„Je to Mauko,“ pravil. „Kwaque ho dobře poznamenal a on sem 
vlezl a zemřel tu. Tedy se dvěma je zúčtováno. Zbývá jich ještě deset. 
Nemyslíte, že toho máte již dosti?“

Kývla hlavou.
„Není to pěkné,“ pravila. „Vrátím se a budu na vás čekat u koní.“
„Ale nemůžete jít sama. Vezměte s sebou dva muže.“
„Pak půjdu dále,“ řekla. „Bylo by to nesmyslné oslabovat takto 

četu pronásledovatelů a já dojista nejsem unavena.“
Stopa se obracela vpravo, jako by uprchlíci změnili svůj úmysl 

a zamýřili k Balesuně. Avšak stopa se neustále zatáčela vpravo, 
takže se zdálo, že tvoří smyčku, a bod, ve kterém se křížila, zdál 
se být okrajem plantáže, kde byly zanecháni koně. Když překročili 
jedno tiché místo pralesa, kde se nic nehnulo kromě sametových 
motýlů s rozpjatými křídly třicet centimetrů širokými, zaslechli 
zvuky výstřelů.

„Osm,“ počítala Joana. „Byla to jen jedna opakovačka. Musel to 
být Papahera.“

Poté spěchali dále, a když došli na ono místo, byli v pochybnosti. 
Oba koně stáli tam přivázáni a Papahera, sedící na zkřížených 
nohou, si klidně pokuřoval. Jak se k němu blížili, klopýtl Sheldon 
přes nějaké tělo ležící v trávě, a sotva se uchránil před pádem, již 
jeho oko spočinulo na druhém. Joana to druhé tělo poznala. Byl to 
Cosse, jeden z Gogoomyho soukmenovců. Byl to ten, který sliboval, 
že po západu slunce chytí vepře, který měl být upevněn na udici 
pro Satana.
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„Neměl jsem štěstí, slečno,“ pozdravil je Papahera a potřásal 
přitom truchlivě hlavou. „Jenom dva muže jsem stihl. Zamířil jsem 
dobře na Gogoomyho, ale minul jsem ho.“

„Ale zabil jste je,“ plísnila ho Joana. „Měl jste je chytit živé.“
Tahiťan se usmál.
„Jak?“ tázal se. „Já zde kouřit. Já myslet na Tahiti a na ovocný 

chléb a veselé časy na Bora-Bora. Ale v tom rychle deset chlapců 
vyběhnout na mne z pralesa. Každý muž mít dlouhý nůž. Gogoomy 
mít v jedné ruce dlouhý nůž a v druhé hlavu Kwaquea. Nemohl 
jsem čekat, abych je chytil živé. Střílel jsem jako čert. Jakpak já je 
chytit – deset mužů, deset dlouhých nožů a Kwaqueovu hlavu?“

Roztroušené stopy různých mužů, kteří se vrátili po smutném 
pokusu útočit na Tahiťana, se záhy zase spojily. Stopovali je k Be-
rande, které uprchlíci přeběhli s jasným úmyslem ukrýt se někde 
v obrovském mangrovovém bahnisku, které vzadu leželo.

„Bylo by marno jít ještě dále,“ pravil Sheldon. „Seelee vzbouří 
svoji vesnici a vyžene je. Kolem něho se nedostanou. Nemůžeme nic 
jiného nežli střežit pobřeží a udržet je, aby se nevrátili na plantáže 
a aby neběželi ‚emakem‘38. Ach, myslel jsem si to.“

Ve stínu pralesa na druhém břehu šinula se malá kánoe dolů po 
řece. Pohybovala se tak tiše, že vypadala skoro jako nějaký zjev. 
Tři nazí černoši ponořovali bezhlučně svoje vesla do vody. Dlouhé 
a tenké vrhací oštěpy, opatřené hroty z kostí, ležely po stranách 
kánoe a toulce plné šípů visely všem mužům na zádech. Oči těchto 
lovců lidí nepřehlédli nic. Viděli Sheldona a Joanu již dříve, ale neda-
li to najevo. Tam, kde Gogoomy a jeho nohsledové se vynořili z řeky, 
se kánoe náhle zastavila a pak se obrátila a zmizela ve hlubším 
stínu mangrovovém. Druhá a třetí kánoe se objevilo, plujíc zdola 

38  Běžet emakem je v jižních mořích a také na ostrovech východoindických 
zvláštní druh šílenosti domorodců, kteří pak běží ulicemi města s dýkou nebo 
nožem či šavlí v ruce a zabíjejí každého na potkání, dokud nejsou učiněni ne-
škodnými. Pozn. překl.
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záhybem, šinulo se jako duch k místu, kde uprchlíci překročili řeku 
a zmizelo v mangroveových houštinách.

„Doufám, že další černochy zabíjet nebudou,“ pravila Joana, když 
obrátili koně na cestu domů.

„Myslím také, že ne,“ ujišťoval ji Sheldon. „Moje úmluva se starým 
Seeleem zní, že mu budu platit jenom za dělníky živé. Má se tedy 
velice na pozoru.“
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Kapitola XXIII 
POSELSTVÍ Z PRALESA

Nikdy předtím nebyla prováděna honba na uprchlíky z Berande 
s větší horlivostí. Skutky Gogoomyovy a jeho soudruhů byly pro sto 
padesát nových dělníků velmi špatným příkladem. Měli v úmyslu 
vraždit, dohližitel tlupy byl zabit a vrahové zrušili svoje smlouvy 
útěkem do pralesa. Sheldon viděl, jak nutné je poučit svoje nedávno 
chycené kanibaly, že špatné příklady bylo velmi nebezpečno na-
podobovat. A naléhal na Seeleeho ve dne v noci, zatímco vlastně 
s Tahiťany žil v pralese, když přenechal dohled na plantáže Joaně. Na 
severu pracoval dobře Boucher, neboť po dvakráte vrátil uprchlíky, 
když se pokoušeli dospět ku pobřeží.

Černoši byli chytáni druh po druhu. Při prvé honbě na lidi 
v mangrovových bažinách chytil Seelee dva. Třetí byl poraněn Bou-
cherem do stehna, když se chtěl oklikou dostat na sever. A ten pak 
zůstával při honbě pozadu a byl rovněž sebrán Seeleeovými honci. 
Všichni tři uprchlíci byli denně vystavováni v těžkých železných 
poutech v nádvoří jako dobrý příklad, co se stane těm, kteří dávají 
příklady špatné. Bylo to jen pro poučení stopadesáti polodivokých 
mužů z Poonga-Poonga. Pak byl dán Minervě signál, když se vracela 
kolem pobřeží do Tulagi, aby poslala člun, a tři zajatci byli posláni 
do žaláře, aby tam očekávali svůj soud.

Pět jich bylo dosud venku, avšak uniknout bylo nemožné. Nemohli 
se dostat na pobřeží a také se neodvážili příliš daleko do vnitro-
zemí ze strachu před lítými křováky. Potom přišel jeden z oněch 
pěti dobrovolně a vzdal se a Sheldon zvěděl, že Gogoomy a dva jiní 
jsou právě ti, kteří byli dosud na svobodě. Měli být vlastně čtyři, ale 
podle výpovědi onoho muže, který se vzdal, byl čtvrtý muž zabit 
a sněden. A právě strach před podobným osudem ho zahnal zpět. Byl 
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to černoch z Malu, ze severozápadní Malaity, a odtud byl také onen 
snědený. Dva ostatní soudruhové Gogoomyho byli z Port Adamsu. 
Černoch prohlásil, že pokud se týká jeho, dává přednost vládnímu 
soudu a trestu před tím, aby byl sněden v pralese svými soudruhy.

„Gogoomy sníst mne velmi brzy,“ pravil. „Ale na mou duši, nejsem 
člověkem ke snědení.“

O tři dny později chytil Sheldon jednoho z černochů, který ležel 
postižen bahenní zimnicí, neschopen boje nebo útěku. Téhož dne 
nalezl Seelee druhého černocha v podobném stavu. A tak zůstal 
na svobodě jedině Gogoomy, a poněvadž se kruh pronásledovatelů 
kolem něho stále úžil, přemohl svůj strach před Křováky a dal se 
přímo k horskému hřbetu ostrova. Sheldon se čtyřmi Tahiťany 
a See leem, doprovázeni třiceti jeho lovci, sledovali Gogoomyho 
stopu asi dvanáct mil do otevřené travnaté krajiny a pak Seelee 
a jeho lidé pozbyli zmužilosti. Přiznal se, že ani on, ani nikdo jiný 
z jeho kmene se dosud nikdy neodvážil vniknout tak hluboko do 
nitra ostrova, a vyprávěl k Sheldonovu poučení nejstrašnější po-
vídky o hrozných Křovácích. Řekl, že za starých časů překročovali 
prérii a útočili na domorodce žijící u moře. Ale od příchodu bělochů 
na pobřeží zůstávali ve svých vnitrozemských pustinách a nikdo 
z přímořských domorodců je již nespatřoval.

„Gogoomy u těch Křováků velmi brzo zemřít,“ ujišťoval Sheldona. 
„Na mou duši, on zemřít velmi brzo, být sněden.“

A tak se výprava vrátila. Nic nedovedlo přemluvit pobřežní 
domorodce, aby se odvážili dále, a Sheldon se svými čtyřmi Tahi-
ťany věděl, že by bylo šílenství, kdyby šli sami. Stál hluboko v trávě, 
sahající mu až k pásu, a díval se truchlivě přes vlnící se savanu 
a měkce se nadouvající pahorky, jež byly předhořím hory Lion’s 
Head, která byla masivním skalním hrotem vyčnívajícím do azuru 
z nejvnitřnějšího středu ostrova Guadalcanaru a byla každému 
námořníkovi u pobřeží vedoucím mezníkem. Ale noha bělochova 
na ni dosud nikdy nevstoupila.
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Po obědě onoho večera hrála Joana se Sheldonem kulečník. Ná-
hle zaštěkal na dvoře Satan, a když vyslali Lalaperua, aby se podíval, 
kdo to, přivedl s sebou znaveného a uprášeného domorodce, který 
chtěl mluvit s „velkým bílým náčelníkem“. Pouze vytrvalostí tohoto 
muže se podařilo získat přijetí v hodinu tak neobvyklou. Sheldon 
vyšel na verandu, aby si ho prohlédl, a prvým pohledem na vyhublé 
rysy a znavené tělo tohoto muže se přesvědčil, že jeho poslání bude 
důležité. Nicméně otázal se ho drsně:

„Proč přijít do mého domu, když slunce již po západu?“
„Já Charley,“ zamumlal černoch unaveně, jako na omluvu. „Při-

cházet z Binu.“
„Jste tedy Binu Charley? Nu, k čemu se mnou chcete mluvit? Proč 

vás posílat váš pán k velkému bílému náčelníkovi?“
Potom Joana a Sheldon naslouchali společně zprávě, kterou jim 

Binu Charley přinesl. Popisoval Tudorovu výpravu vzhůru po řece 
Balesuně: vytahování člunů přes proudy; cestu po řece v místech, 
kde překročovala savanu; nesčetné pokusy vypírání písku, které 
podnikají běloši hledající zlato; příchod na první úpatí hor; pasti 
na lidi utvořené z jam opatřených oštěpy a připravené na stezkách 
v džungli; první setkání s Křováky, kteří dosud neviděli nikdy ta-
bák a neznali účinek kouření; jejich přátelství; hlubší proniknutí 
výpravy do nitra ostrova; kolem úbočí hory Lion’s Head; zranění 
a zimnici bělochů, které si uhnali v pralese, a nakonec jejich šílen-
ství, že Křovákům důvěřovali.

„Po celou tu dobu já mluvit s bílým pánem,“ pravil. Já mu říci: 
„Křovák se dívat po očku. On příliš mnoho vědět. Mušketa, jež je 
vaše, ho zarážet a Křovák být vám příliš dobrým přítelem. Neustále 
vás ostře pozorovat. Kdyby ho vaše mušketa nezadržovala, on by 
velmi brzy utít vám hlavu… A sníst vás všechny!“

Ale trpělivost Křováků byla mnohem větší, než jak tomu bylo 
u bělochů. Týdny přecházely a žádný pokus o zjevný čin nebyl 
proveden. Křováci se hrnuli do tábora v počtu stále rostoucím 
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a stále přinášeli svoje dary, jam39, taro40, vepře a drůbež a plané 
ovoce a zeleninu. Kdykoliv se hledači zlata hnuli se svým ležením, 
nabízeli se jim Křováci, že jim ponesou zavazadla. A běloši se stávali 
čím dále neopatrnějšími. Byli již unaveni hledáním zlata, přičemž 
museli zároveň nosit svoje pušky a těžké pásy s patronami, a počali 
si navykat zanechávat nedbale svoje zbraně v táboře.

„Já jim říkat velmi mnohokrát – všem bílým pánům, aby se mít 
na pozoru. A všichni bílí pánové se mně mnoho vysmívat a říkat, 
že Binu Charley je jako dítě – na mou duši – oni se mnou neustále 
mluvit jako s dítětem.“

Pak nastalo jitro, kdy Binu Charley zpozoroval, že ženy a děti divo-
chů zmizely. Tudor ležel tou dobou ochromen zimnicí v opuštěném 
táboře, který byl ve vzdálenosti pěti mil. A hlavní ležení bylo pře-
loženo o těchto pět mil, aby se pokusili vytěžit zlato z nějakého 
pěkného křemene. Binu Charley byl právě na poloviční cestě mezi 
oběma leženími, když mu vstoupilo na mysl, že nepřítomnost žen 
a dětí je podezřelá.

„Na mou duši,“ pravil, „já myslet jako ďábel. Černé Mary i děti jít 
veliký kus cesty. Proč to? Já vědět, že je blízko veliké neštěstí. Já se 
bát jako ďábel. Já běžet, na mou duši, já běžet.“

Tudor, který byl úplně v bezvědomí, byl Binu Charleyem vyhledán. 
Černoch si ho naložil na ramena a nesl ho míli cesty po stezce zpět. 
Tam ukryl novou stopu a donesl ho na čtvrt míle hluboko do srdce nej-
hustší džungle a ukryl ho ve velikém banánovníku. Když se vrátil, aby 
se pokusil zachránit pušky a osobní výzbroj, viděl Binu Charley tlupu 
Křováků kráčejících dolů po stezce a ukryl se před nimi v pralese. Na 
tom místě slyšel směrem od hlavního ležení dva výstřely z pušek. 
A to bylo vše. Již nikdy pak nespatřil bělochy a také se již neodvážil 
přijít blíže k jejich starému ležení. Vrátil se k Tudorovi a skrýval se 

39  Jám zesný, dioscorea sativa. (Škrobnatá hlíza. Pozn. red.)
40  Čti: tórou. Užovník jedlý, colocasia osculenta. Pozn. překl.



– 191 –

s ním celý týden, živil se planým ovocem a několika holuby a ptáky 
z čeledi kakadu, které mohl zastřelit svým lukem a šípy. A potom se 
vydal na cestu do Berande, aby přinesl zprávu. Dodával, že Tudor je 
velmi nemocen a že někdy leží po několik dní v bezvědomí, a když je 
při smyslech, tu že je příliš sláb, aby si mohl sám pomoci.

„Proč vy nezabít toho velikého bílého pána?“ tázala se Joana. „On 
mít velmi dobrou mušketu, mnoho plátna, mnoho tabáku, mnoho 
nožů a dvě malé muškety, které velmi rychle střílet – asi takto – 
bác-bác-bác.“

Černoch se chytře usmál.
„Já příliš mnoho vědět. Kdybych já zabít velikého, bílého pána, tu 

by potom velmi mnoho bílých velikých pánů přijít z Binu a zlobit se 
jako ďáblové. ‚Odkud mít tuto mušketu?‘ tázat se mne všichni ti bílí 
pánové. A na mou duši, z Binu Charleyem být docela konec. Kdybych 
já ho zabít, nebylo by to pro mne dobré. Mnoho bílých pánů se na 
mne proto zlobit. Ale když já ho nezabít, tu on záhy mně dát mnoho 
tabáku, mnoho plátna a mnoho jiných věcí – velmi mnoho.“

„Můžeme podniknout jenom jedno,“ řekl Sheldon k Joaně.
Dívka bubnovala prsty do stolu a čekala, zatímco Binu Charley 

na ni unaveně zíral, ani nemrknul.
„Prvé, co učiním, že se zrána ihned vydám na cestu,“ pravil Shel-

don.
„My se vydáme,“ opravovala. „Já přece dovedu dvakrát lépe po-

užít své Tahiťany než vy, a pak, za takových okolností nemá být 
nikdy běloch samoten.“

Pokrčil rameny na znamení, že to uznává, ale ne že by svoloval, 
poněvadž věděl, že by bylo neužitečno přít se s ní o této otázce, 
a pak se utěšil myšlenkou, že Bůh sám ví, do jakého dobrodruž-
ství by mohla upadnout, kdyby byla zůstavena o samotě po celý 
týden na Berande. Poté zatleskal rukama a příští čtvrt hodinu 
měli sluhové co činit, aby donášeli zprávy do jednotlivých baráků. 
Jeden muž byl poslán do vesnice Balesuny, aby rozkázal starému 
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Seeleeovi, že je nutná jeho okamžitá přítomnost. Velrybářský člun 
s posádkou vyplul k Boucherovi se zprávou, aby přišel. Tahiťanům 
bylo vydáno střelivo a zásobárna byla zevrubně prohlédnuta, zdali 
je v ní na několik dní zásob konzerv. Viaburi celý zežloutl, když mu 
bylo řečeno, že má výpravu doprovázet, a všichni byli překvapeni, 
když se Lalaperu nabídl, že nastoupí na jeho místo.

Přišel Seelee, hrdý na svou důležitost, že veliký pán z Berande ho 
povolává v noci ku poradě, ale zůstal pevný ve svém odporu, že ne -
vstoupí ani na krok do obávané oblasti Křováků. Řekl také, že kdyby 
byl dotázán na svoje mínění, když se hledači zlata vydali na cestu, 
byl by předpověděl tento smutný konec. Byla jenom jedna věc, která 
se přihodila každému, kdo se odvážil na území Křováků, že totiž byl 
sněden. A dále také řekl, aniž na to byl tázán, že půjde-li Sheldon do 
pralesa, bude sněden také.

Sheldon poslal pro dohližitele tlupy a řekl mu, aby přivedl deset 
nejlepších, největších a nejsilnějších mužů z Poonga-Poonga.

„Ale žádné lidi od pobřeží,“ varoval ho Sheldon, „nýbrž muže 
z pralesa – kteří mít velmi silné nohy. Chlapce, kteří neznají muš-
kety, nestojí za nic. Vy přivést černochy, kteří dovedou dobře střílet 
mušketami.“

Bylo to tedy deset vybraných mužů, kteří se postavili v řadě na 
verandě a tyčili se tam v záři luceren. Jejich mocné svaly na nohou 
dokazovaly, že jsou to Křováci. Každý z nich se pyšnil dlouhými 
zkušenostmi v bojích v pralese, mnozí z nich měli jizvy po kulich 
nebo po oštěpech a všichni byli rozpáleni čákou, že bude prolomena 
hráz této nečinnosti a jednotvárné práce na plantážích a že půjdou 
na výpravu, kde budou moci zabíjet. Zabíjení bylo jejich přirozeným 
povoláním, a nikoliv kácení lesa. A zatímco by se neodvážili do prale-
sů guadalcanarských sami, věděli, že mohou očekávat bezpečnost 
a velikou zábavu v průvodu bělocha, jakým byl Sheldon a bílá Mary, 
jakou byla Joana. A pak jim řekl také jejich veliký náčelník, že s nimi 
půjde též osm obrovských Tahiťanů.
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Dobrovolníci z Poonga-Poonga stáli zde s lesknoucíma se oči-
ma a úsměvem na tvářích, zcela nazí kromě obvazu kolem kyčlí 
a barbarsky vyšperkovaní. Každý z nich měl prostrčený nosem 
plochý kruh ze želvoviny a všichni měli v ušním boltci prostrčenou 
hliněnou dýmku anebo si ji nesli zastrčenou za náramkem na paži, 
ozdobeným korálky. Prsa jednoho z nich byla ozdobena párem 
překrásných kančích klů. Na prsou druhého visel veliký kotouč, 
udělaný z vyleštěné zkamenělé lastury.

„Bude to veliký boj,“ dával jim na konec Sheldon výstrahu.
Zasmáli se a pohnuli se radostí.
„A což kdyby vás Křováci sníst?“ tázal se jich.
„Není strachu,“ odpověděl jejich mluvčí, jakýsi Koogoo, jenž 

měl tlusté rty, jako by patřil k etiopskému plemenu. Byl to člověk 
kolohnátský. „A což kdyby chlapci z Poonga-Poonga sníst chlapce 
z pralesa?“

Sheldon potřásl hlavou, smál se a propustil je a šel dohlédnouti 
do skladiště, aby tam vyhledal malý stan pro potřebu Joaninu.
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Kapitola XXIV 
V PRALESE

Výprava, která se při rozednění následujícího dne vydala z Berande 
na cestu, rozmístěná v loďstvu kánoí a jiných člunů, byla opravdu 
hrozná. Byli tam Joana a Sheldon s Binu Charleyem a Lalaperuem, 
osm Tahiťanů a deset černochů z Poonga-Poonga, z nichž každý se 
pyšnil, že má výbornou a lesklou pušku. Dále je doprovázely dvě 
posádky velrybářských člunů po šesti mužích, nejlepších z celé 
plantáže. Ale ti neměli jít dále než do Carli, kde přestávala doprava 
a kde měli čekat s čluny. Boucher zůstal na Berande, aby tam do-
hlédl.

O jedenácté hodině dopolední dospěli do Binu, jež bylo skupinou 
dvaceti domků, stojících na břehu řeky. Odtud se k nim připojilo tři-
cet různých mužů, aby je doprovázeli. Byli ozbrojeni oštěpy a luky 
a švitořili a smáli se radostí, když viděli válečnou výstroj družiny. 
Dlouhé klidné oblasti vodní ustoupily teď rychlejšímu proudu, tak-
že postup byl volnější a přerušován překážkami. Zároveň se stávala 
řeka Balesuna mělčí a často čluny s nákladem narážely a zpola byly 
zvedány nade dno. Na některých místech byla řeka ucpána padlými 
kmeny stromů, zvláště na místech užších. A čluny i kánoe musely 
být u takových míst přenášeny. Na noc přišli do Carli a mohli se 
uspokojit vědomím, že vykonali za jeden den cestu, která trvala 
Tudorově výpravě dobu dvojnásobnou.

Následujícího jitra, za Carli, na půl cesty přes savanu, byly zane-
chány posádky člunů vzadu a s nimi také tlupa mužů z Binu, z nichž 
nejsmělejší vydrželi je doprovázet sotva o míli dále a pak poskokem 
běželi zpět. Ale Binu Charley byl napřed a vedl je dále přes vlnící se 
předhoří, sledoval přitom stezku po Tudorovi a jeho lidech, kteří 
zde šli před několika týdny. Té noci tábořili dobře mezi pahorky, 
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hluboko v tropické džungli. Třetího dne se ocitli na stezkách Křová-
ků – byly to úzké cesty, které je nutily kráčet řadou po jednom muži 
a jež se točily a kroutily nekonečnými závity přes hustý podrost. 
Většinou šli tichým, bujným a vlhkým lesem, kde jenom chvílemi 
se ozvalo vrkání nějakého lesního holuba a kde bílí kakaduové se 
drsně smáli při svém těžkopádném letu.

Tam uprostřed dopoledne se jim stala první nehoda. Binu 
Charley zůstal na nějakou chvíli vzadu a Koogoo, domorodec 
z Poonga-Poonga, který se chlubil, že všechny Křováky sní, byl na-
před. Joana a Sheldon slyšeli zadrnčení provazce a viděli, že Koogoo 
zvedl paže a že zároveň upustil svoji pušku, klopýtl a padl na zem, na 
ruce a kolena. Mezi jeho nahými rameny o něco níže a vlevo se jevil 
kostěný hrot šípu. Byl prostřelen skrz naskrz. Střelci s připravený-
mi ručnicemi prohlédli okolní prales s nervózním očekáváním. Ale 
nikde nebylo ani pohybu, ani zašustění – nic než tísnivé, vlhké ticho.

„Křováci nezůstat stát,“ zvolal Binu Charley a zvuk jeho hlasu 
postrašil více než jednoho z nich. „Vždy je to stejná, proklatá věc. 
Ten Koogoo nemít na sebe pozor. Ničemu nerozumět.“

Paže Koogooa pod ním klesly a on ležel a chvěl se na místě, kde 
padl. Dříve ještě, než k němu dopředu přišel Binu Charley, vydechl 
černoch naposledy a s posledním zachvěním zůstal tiše ležet.

„Právě srdcem,“ řekl Sheldon, když se zvedal, poté co ho prohlédl. 
„Musela to být nějaká past.“

Zpozoroval přitom bledý, vyděšený obličej Joanin a její široce 
otevřené oči, jimiž pohlížela na tuto trosku, která byla ještě před 
minutou živým člověkem.

„Sama jsem toho chlapce najímala,“ řekla šeptem. „Přišel 
z pralesa na Poonga-Poonga – přímo na palubu Marthy a nabídl se. 
A já jsem byla hrdá. Byl to můj první najatý dělník –“

„Na mou duši! Pohledět na tohle,“ přerušil ji Binu Charley a roz-
víral přitom listnatou zeď, ohraničující stezku, a ukazoval na luk tak 
mohutný, že žádný Křovák by ho nemohl napnout.
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Potom tento černoch z Binu nalezl mechaniku pasti a ukázal ve 
spletitém podrostu ukryté vlákno, které při dotyku Koogoovy nohy 
tento řádný luk spustilo.

Byli teď hluboko v původním pralese. Zavládalo zde přítmí, ne-
boť žádné postranní paprsky slunečního světla nepronikaly silným 
stropem listů a lián. Tahiťané byli zřejmě poděšeni tímto tichem 
a temnotou a tajemnou událostí, ale jevili se zatvrzele nebojácnými 
a měli chuť pronikat dále. Ale divoši z Poonga-Poonga nejevili na-
proti tomu žádný strach. Byli sami také Křováky, a proto byli zvyklí 
na takové tiché bojové cesty, ačkoliv jejich vlastní válečné přístroje 
se od těchto lišily. Nejvíce byli poděšeni Joana se Sheldonem, ale po-
něvadž byli bělochy, nedomnívali se o nich jejich průvodcové, že by 
mohli podlehnout takovému všednímu pocitu, a jejich úlohou tedy 
bylo nést situaci statečně, jak se slušelo na „velké bílé náčelníky“ 
z vládnoucího plemene.

Když se pak vydali dále, ujal se Binu Charley zase vedení a jeho 
bystré pozorování odhalovalo tajné, číhající pasti, jednu po druhé. 
Cesta byla poseta tisícerými nepříjemnostmi, z nichž nejpřednější 
byly trny, zchytrale ukryté, jež probodávaly bosé nohy vetřelců. 
Odpoledne se jednou stalo, že sám Binu Charley sotva jen unikl, 
aby nepadl do nastražené jámy a nenabodl se v ní na kůly, ukryté 
v podkopané části stezky. Byly chvíle, kde všichni ostatní tiše stáli 
a čekali třeba půl hodiny, až Binu Charley prohlédne podezřelou 
část stezky. Někdy musel také odejít z cesty do pralesa, aby se 
přiblížil k pasti na člověka odzadu, a jednou, přes jeho opatrnost, 
vystřelil napjatý luk, ale letící šíp s bídou jen řízl do ramene jednoho 
ze sluhů z Poonga-Poonga.

Tam, kde se připojovala ke hlavní stezce nějaká úzká vedlejší, 
zastavil se jednou Sheldon a tázal se Binu Charleye, zdali ví, kam 
vede,

„Ve vzdálenosti velmi krátké je zde hezká zahrada v pralese,“ 
zněla odpověď. „Jestliže chcete, můžete se podívat.“
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„Jít tiše,“ nabádal ho po několika minutách k opatrnosti. „Zahra-
da být zde velmi blízko. Kdyby tam byl nějaký Křovák, tu ho chytit.“

Binu Charley lezl vpředu a díval se chvilku na mýtinu, pak 
kývl na Sheldona, aby za ním opatrně přišel. Joana se krčila vedle 
něho a společně potom vyhlédli. Mýtina měla v celku asi půl akru 
a byla opatrně ohraničena plotem proti divokým vepřům. Stromy 
banánové a paw-pawové byly tam plny ovoce, jež právě dozrávalo, 
a na zemi rostla sladká zemčata41 a plody jamové. V jednom rohu 
mýtiny stál malý domek z trávy, beze stěn – pouhý úkryt před 
deštěm. Před ním seděl skrčený před ohněm nějaký vychrtlý 
a vousatý Křovák. Zdálo se, že oheň nesmírně kouří, a uprostřed 
nad ohněm visel nějaký kulatý předmět. Křovák vypadal, že upjatě 
pozoruje tuto zavěšenou věc.

Když jim dal Sheldon výstrahu, aby nestříleli, leda tehdy, když by 
divoch měl dostatečně čáku na útěk, kývl na lidi z Poonga-Poonga, 
aby postoupili. Joana se na Sheldona usmála s povděkem. Byli zde 
totiž lovci lebek proti lovcům lebek, černoši kráčeli bezhlučně ke 
svým místům, která byla zvolena tak, že se mohli zároveň vrhnout 
na otevřený prostor. Jejich obličeje jevily bystrost a vážnost. Jejich 
oči mluvily o radosti ze života, který je pronikal – neboť tohle byl 
život, tato honba mezi životem a smrtí, a jim to bylo jedinou honbou, 
kterou se měl člověk zabývat, neboť až dosud hráli tuto hru jenom 
způsobem nízkým a zbabělým, když zabíjeli v temných houštinách 
pralesa zezadu a jen zřídkakdy vycházeli na místa otevřená.

Sheldon potom zašeptal heslo a deset běžců se vrhlo vpřed – 
neboť Binu Charley běžel s nimi. Bystré ucho Křovákovo mu dalo 
výstrahu a on vyskočil s lukem a šípy v ruce, upevnil šíp do zářezu 
a napjal luk při skoku. Muž, na kterého vystřelil, vyhnul se šípu, 
a než mohl vystřelit po druhé, byli již nepřátelé kolem něho. Byl 
poražen na zem a pak postaven beze zbraně a bez moci na nohy.

41  Brambory. Pozn. red.
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„Vždyť vypadá jako starý Babyloňan!“ vykřikla Joana a dívala se 
na něj. „Je to Asyřan – je to Féničan! Pohleďte na jeho rovný nos, na 
jeho úzkou tvář a vystouplé lícní kosti – pohleďte na jeho šikmé, 
ovální čelo a na jeho vousy a oči!“

„A na jeho hadovité vrkoče,“ smál se Sheldon.
Křovák byl ve smrtelném strachu, neboť podle svých zkušeností 

nemohl očekávat nic než smrt, ale přece to nedával najevo. Místo 
toho vracel jim jejich pohledy se suchou sebedůvěrou a konečně 
upnul svůj pohled na Joanu, neboť byla první běloškou, kterou 
viděl.

„Na mou duši, tento Křovák jíst našeho druha,“ poznamenal Binu 
Charley.

Jeho mluva byla tak nejasná, že Joana se obrátila bezděčně, aby 
viděla, co upoutalo jeho pozornost, a shledala, že zírá na Gogoomy-
ho. Alespoň onen temný předmět, který viděli viset v kouři byla 
Gogoomyho hlava. Byla ještě čerstvá – účinek kouře teprve po-
čal – a kromě zavřených očí bylo vidět v této nestvůrně věci, která 
se houpala ve vystupujícím kouři, veškerou zasmušilou sličnost 
a animální mužnost onoho hocha, jak je Joana znala.

Ale hrůza Joanina nebyla nijak umenšena chováním černochů 
z Poonga-Poonga. Okamžitě poznali hlavu a okamžitě se ozval jejich 
srdečný smích, když si vzájemně věc vysvětlovali svými pronikavý-
mi, fistulovými hlasy. Smrt Gogoomyho jim byla žertem. Jeho pokus 
o útěk byl zmařen. Hrál hru a prohrál.

A co mohlo být větším žertem, než když ho Křováci snědli? Byla 
to nejradostnější událost, která se podle jejich paměti stala za 
mnoho dnů. Jim se nezdálo v této příhodě zajisté nic neobyčejného 
nebo bizarního. Gogoomy se pouze uzavřel životní kruh Křováka. 
Loupil dříve lebky a teď byla jeho lebka také vzata. Byl lidojedem 
a teď byl také sněden lidmi.

Smích černochů z Poonga-Poonga pak zmlkl a oni pozorovali 
výjev před sebou s lesknoucíma se očima a s výrazem hladovců. 
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Tahiťané naproti tomu byli poděšeni a Adamu-Adam potřásal 
pomalu hlavou a bručel na znamení svého odporu. Joana se zlo-
bila. Její obličej byl bledý, ale na každé tváři měla po živě rudé 
skvrně. Její odpor byl nahrazen zlostí a teď byla opravdu v náladě 
pomstychtivé.

Sheldon se smál.
„Není zde nic, nad čím bychom se zlobili,“ pravil. „Nesmíte zapo-

menout, že uťal sám Kwaqueovi hlavu a že snědl jednoho ze svých 
soudruhů, který s ním utekl. A pak se v tom také narodil. Byl sněden 
ze stejné mísy, ze které jedl sám.“

Joana se na něj dívala a její rty se chvěly, jak chtěla promluvit.
„A nezapomeňte také,“ dodával Sheldon, „že je synem náčelníka 

a že se stejnou jistotou, jako osud, odmění se jeho soudruzi z Port 
Adamsu bělochům a vezmou lebku některému z nich.“

„Je to vše tak příšerně směšné,“ řekla konečně Joana.
„A-ch – také romantické,“ napověděl plaše.
Ona neodpověděla a obrátila se. Ale Sheldon věděl, že jí jeho šíp 

dobře zasáhl.
„Tenhle hoch je nemocen, jeho žaludek chodí kolem,“ pravil Binu 

Charley a ukazoval na černocha z Poonga-Poonga, jehož rameno 
bylo před hodinou škrábnuto šípem.

Tento muž seděl a vzdychal, rukama si objímal skrčená kole-
na, skláněl hlavu vpřed a kýval se bolestně dopředu i dozadu. 
Z obavy před otravou krve rozřízl mu Sheldon okamžitě ránu 
a vstříkl mu do ní nadmangananu draselnatého42, avšak přes tuto 
opatrnost mu rameno rychle otékalo.

„Dovedeme ho tam, kde leží Tudor,“ řekla Joana. „Chůze mu do-
pomůže k lepšímu oběhu krve, aby se jed rozešel. Adamu-Adame, 
vezměte si toho hocha na starost. Možná, že se mu bude chtít spát – 
tu jím zatřeste – kdyby usnul, zemřel by.“

42  Hypermangan, manganistan draselný, má antiseptické účinky. Pozn. red.
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Postup byl teď o něco rychlejší, poněvadž Binu Charley dal chy-
ceného Křováka dopředu a donutil ho odstraňovat pasti na stezce. 
Jednou, na záhybu cesty, kde rameno muže muselo nevyhnutelně 
se otříti o záclonu z listí, ukázal Křovák velikou opatrnost, když 
odhrnul lupeny stranou a objevil ostře nabroušený hrot oštěpu 
tak položeného, že náhodný kolemjdoucí by získal alespoň ošklivé 
škrábnutí.

„Na mou duši,“ řekl Binu Charley, „tenhle oštěp byl jako ďábel.“
Vzal oštěp a prohlížel jej a náhle se přetvařoval, jako by jej chtěl 

zabodnout do Křováka. Byla to jenom hra, ale Křovák uskočil ve 
zjevném strachu. Zbraň byla beze vší pochyby otrávena, a proto ji 
Binu Charley nesl hrozivě za zajatcovými zády.

Slunce zapadající již za vysokým západním hrotem hory způ-
sobovalo časný, ale dlouhotrvající soumrak a výprava se ploužila 
neblahým pralesem, místem tajemství a hrůzy, kde číhala smrt 
rychlá, tichá a strašná, kde vládly zvířecí choutky a nízké instinkty, 
kde byl život válející se dosud v prvotním bahně a kde bylo divoš-
ství degenerované a bezedné. V soumračném tichu nevanul ani 
nejmenší větřík a vzduch byl plesnivý a vlhký a dusný. Z jejich těl 
vyrážel a stékal neustále pot. A chřípí měli neustále přeplněna 
těžkým zápachem hnijící vegetace a černé země, prolezlé plodným 
životem.

Obrátili se z hlavní stezky k místu naznačenému Binu Charleyem 
a plížili se, chvílemi po rukou a kolenou, přes vlhké, černé bláto a jin-
dy zase se proplétali a přelézali spletitý podrost tak, že byli někdy 
deset stop nad zemí, až přišli konečně k ohromnému banánovníku, 
jenž svoje větve rozkládal v šíři celého akru a který byl uprostřed 
džungle svou vlastní džunglí ještě hustší. Z jeho černých hlubin se 
ozval nějaký lidský hlas, volající trhanými a příšernými zvuky.

„Na mou duši, ten velký bílý pán není mrtev!“
Volání ustalo a hlas slabý a tichý zavolal: „Haló!“ Joana odpově-

děla a potom jim hlas vysvětloval.
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„Nemyslete, že blouzním. Zpíval jsem si jen, abych udržel svoji 
náladu. Máte něco s sebou k jídlu?“

Po několika minutách byl zachráněný muž mezi nimi, ležel 
pod pokrývkami, zatímco byl rozděláván oheň, přinášena voda, 
stavěn Joanin stan a zatímco Lalaperu snášel zavazadla a otvíral 
plechovky s konzervami. Tudor, který se protloukl zimnicí a počínal 
se pozdravovat, byl dosud hrozně sláb a strašlivě vyhublý. Bodáním 
moskytů byl tak hrozně oteklý, že jeho obličej byl k nepoznání, 
a proto museli přijmout jeho totožnost jen z dobré víry. Joana měla 
s sebou svoje vlastní masti, ale než je použila, zabalila jeho oteklý 
obličej do horkých obvazů. Sheldon pozoroval neustále jedním 
okem tábor a přípravy pro noc, ale sledoval i její práci a pociťoval 
přitom bodání žárlivosti, kdykoliv se její ruce dotkly Tudorova ob-
ličeje anebo jeho těla. Bylo podivno, že teď, když se zaměstnávala 
svým ranhojičským uměním, nezdála se již mít ty chlapecké ruce, 
ruce Joany, která se dívala na Gogoomyho hlavu s bledými tvářemi, 
na nichž pak zahořel ruměnec hněvu. Její ruce byly teď rukama ženy 
a Sheldon se usmíval pro sebe, když mu jeho fantasie malovala, jak 
jednou v noci bude sám také ležet venku bez sítě proti moskytům, 
aby mu ráno Joana musela přikládat konejšivé obklady.
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Kapitola XXV 
LOVCI LEBEK

Ranní práce byla již stanovena večer předtím, Tudor měl zůstat ve 
svém útulku v banánovníku, aby nabyl síly, zatímco výprava bude 
pokračovat. Jen pro vzdálenou naději, že by snad mohli zachránit 
ještě nějakého osamělého člena Tudorovy výpravy, který přežil 
krveprolití, rozhodla se Joana pevně, že bude pokračovat s nimi. 
A ani Sheldon, ani Tudor jí nemohli přemluvit, aby zůstala klidně 
u banánovníku, zatímco Sheldon chtěl jíti dále a hledat. U Tudora 
měli zůstat na stráži Adamu-Adam a Arahu. Posledně jmenovaný 
Tahiťan byl vybrán proto, že měl poraněnou nohu, což si způsobil 
šlápnutím na jeden z trnů ukrytých Křováky. Bylo zřejmo, že tito 
divoši používali ne příliš prudký a volně působící jed, neboť po-
raněný muž z Poonga-Poonga byl dosud živ, a ačkoliv měl rameno 
ohromně oteklé, přece jen již zánět ustupoval. Také on zůstal u Tu-
dora.

Binu Charley je vedl, ale měl přitom zástupce. Pomocí otrávené-
ho oštěpu hnal před sebou zajatého Křováka.

Stezka vedla dosud prohnilou a vlhkou džunglí a oni věděli, 
že nemohou přijít do žádných vesnic, dokud nedospějí na půdu 
poněkud vyšší. Brouzdali se tak dále, oddychovali a potili se v za-
tuchlém, odporně páchnoucím vzduchu. Byli jako ponořeni do moře 
bujného a rozmařilého rostlinstva. Všude kolem nich zatarasovaly 
jim stromy s obrovskými kořeny cestu, zatímco sukovité a vinoucí se 
rostliny popínavé, tlusté jako lidská paže, snášely se z vysoké větve 
na jinou větev stejně vysokou anebo visely ve spletitých spoustách 
jako ohromné množství netvorných hadů. Rostliny s bujnými 
stonky a s listy mnohem většími než lidské tělo, vypocovaly celým 
svým povrchem vlhkost. Tu a tam banánové stromy jako skalnaté 
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ostrovy odpuzovaly proudící vzpouru vegetace mezi svými hustými 
kmeny a tvořily portály a chodby, kde nebylo vůbec denní světlo 
a kde zůstávala jen trvalá temnota půlnoční. Stromovité kapradiny 
a mechy a myriády jiných cizopasných rostlinných útvarů rvaly se 
se živě zbarvenými houbami o místo k životu a zdálo se, že i samo 
ovzduší poskytuje místo vinoucím se, vzdušným, krásným, popí-
navým rostlinám, lehounkým a delikátním jako prach z drahokamů 
a chvějícím se mikroskopickými květy. Bledě zlaté a rumělkově rudé 
orchideje leskly se a blýskaly svými nezdravými květy ve zlatém 
tryskajícím slunečním světle, které pronikalo spletitým stropem. 
Byl to tajemný, neblahý les, kostnice ticha, kde se nic nepohybovalo 
kromě podivných malých ptáků. A jejich podivnost prohlubovala 
ještě více tajemství, neboť poletovali, aniž vydávali křídly zvuky, 
a nevyráželi ani zpěv, ani štěbot a byli pestře zbarveni tóny jako 
nemocnými, podobající se docela orchidejím – a byli poletujícími 
květy nemoci a rozkladu.

Byl chycen, když byl překvapen patnáct stop ve vzduchu nad 
pěšinou, sedící ve vidlici široce rozvětveného stromu. Všichni ho 
viděli, když se spustil dolů jako stín, nahý, jak se narodil, a jak se-
skočil na kolena a jako duch se vrhl skokem vpřed po stezce. Bylo 
vskutku nesnadno uvědomit si, že to byl člověk, neboť se zdál spíše 
nějakým zvláštním duchem pralesa, šotkem džungle. Jenom Binu 
Charley tím nebyl vzrušen. Hodil svým otráveným oštěpem přes 
hlavu zajatcovu na prchající postavu. Byl to mohutný vrh, dobře 
mířený, ale stín vyskočil a nechal oštěp projet mezi svýma noha-
ma, šlápl na něj a upadl na zem.

Než mohl uniknout, byl již Binu Charley u něho a chytil ho za 
sněhobílé vlasy. Byl to však zcela mladý muž a jakýsi švihák, neboť 
jeho obličej byl začerněn uhlím a vlasy měl zběleny popelem ze 
dříví. V nose měl prostrčen čerstvě uříznutý ohon divokého vepře 
a dva jiné takové ohony mu trčely z probodených ušních boltců. 
Jeho jedinou další ozdobou byl náhrdelník z lidských prstních 
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kůstek. Při pohledu na druhého zajatce zašvitořil vysokou fistulkou, 
jako by se s ním hádal, přičemž stáhl obočí a v jeho očích se objevil 
zarmoucený výraz divokého zvířete. Byl postaven doprostřed řady 
a jeden z domorodců, pocházející z Poonga-Poonga, ho vedl na 
konci dlouhého provazu, upleteného z kůry jakéhosi stromu.

Cesta počínala z džungle stoupat. Někdy se ovšem skláněla do 
prohlubin, plných nezdravé vegetace, ale přesto více a více vy-
stupovala přes svahy neviditelné, horské stráně anebo lezla přes 
příkré hřebeny a skalnaté vršky, kde les řídl a kde se nad hlavou 
objevovaly modré skvrny oblohy.

„Záhy se zastavíme,“ dával jim Binu Charley šeptem výstrahu.
Ještě když mluvil, ozval se z kopce, který jim trčel nad hlavami, 

hluboký dunivý rachot vesnického bubnu. Ale bubnování bylo po-
malé a ve zvucích těch nebylo poděšení. Byli přímo pod vesnicí, 
takže mohli slyšet kokrhání kohoutů, dva ženské hlasy, které se 
pozvedly v krátké hádce, a jednou také pláč děcka. Stezka se teď 
proměnila v cestu dobře ušlapanou, která však vystupovala tak 
příkře, že výprava musela několikrát stanout, aby si oddechla. Ale 
cesta se přitom nijak nešířila a na některých místech ji kroky lidí 
a deště po dobu mnohých pokolení tak vyhloubily, že se propadala 
na dvacet stop pod zemský povrch.

„Jediný člověk s kulovnicí by ji mohl bránit proti tisícům,“ pošep-
tal Sheldon k Joaně. „A dvacet mužů by ji udrželo se šípy a oštěpy.“

Potom vyšli a přiblížili se k vesnici, vystavěné na malé zvýšené 
rovině pokryté travou a s několika jen stromy v okolí. Ozval se 
divoký sbor varujících výkřiků, které vyrážely ženy, vybíhající 
z domků z trávy a jako postrašené křepelky zabíhající na proti-
lehlou stranu mýtiny a sbírající přitom v běhu svoje nemluvňata 
a děti. Zároveň počaly padat mezi vetřelce šípy a oštěpy.

Po Sheldonově rozkazu pustili se Tahiťané a lidé z Poonga-Poonga 
do boje puškami. Oštěpy a šípy přestaly padat, poslední Křovák 
zmizel a bylo po boji skoro ihned, jakmile započal. Na jejich straně 
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nebyl nikdo poraněn, zatíco asi půl tuctu Křováků bylo zabito. Jediní 
zůstali na bojišti, neboť poranění byli odneseni. Tahiťané a domo-
rodci z Poonga-Poonga se rozehřáli a byli by je chtěli pronásledovat, 
ale Sheldon to nechtěl připustit. Ke svému příjemnému překvapení 
zpozoroval, že ho v tomto rozhodnutí Joana podporuje. Když na 
ni popatřil při střelbě, viděl, že její bledá tvář je rozžhavena jako 
lesknoucí se meč v zápalu boje, že její chřípí se chvěla a že její oči 
se leskly a zářily při pevném pohledu.

„Ubožáci,“ pravila. „Vždyť jednají pouze podle své přirozenosti. 
Jíst své druhy a sbírat lebky je pro ně zcela dobrá morálka.“

„Ale měli by být poučeni, aby nebrali také lebky bělochů,“ namí-
tal Sheldon.

Joana přikývla na souhlas a řekla: „Nalezneme-li jedinou hlavu, 
spálíme vesnici. Hej, Charley, kde jsou uschovány hlavy?“

„Možná, že jsou uschovány v domě čarodějníka,“ zněla odpověď. 
„Tamhle v tom velikém domě je čarodějník.“

Byl to největší dům z celé vesnice. Byl bohatě ozdoben pestře 
pletenými rohožkami a jeho přední sloupce měly vyřezáváné ne-
cudné a nestvůrné figury, které představovaly napůl lidi a napůl 
zvířata. Do tohoto domu vnikli, klopýtali přitom v polotmě přes 
spící sochy – byly to jen neuměle vyřezávané klády – představující 
vesnické zasvěcence černokněžnického umění – a naráželi hlava-
mi na šňůry předmětů – podivných to votivních obětí – suchých 
a scvrklých, které visely z trámců na stropě. Po obou stranách byli 
hrubě vyřezávaní bůžkové, někteří groteskně vyřezávaní a jiní zase 
jen v podobě beztvárných kůlů, zabalených ve zpuchřelé a nevylíči-
telně špinavé rohožky. Vzduch byl zde ztuchlý a těžký rozkládajícími 
se látkami a šňůry plné rybích ocasů a zpola očištěných lebek psích 
a krokodýlích nezvětšovaly nijak příjemnost tohoto místa.

Uprostřed domu, před ohništěm, z nějž zvolna stoupal kouř ze 
spousty popela po tisícerých ohních, byl nějaký stařec, jenž po-
mrkával na vetřelce zcela netečně. Byl nesmírně starý – tak starý, že 
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jeho zeschlá kůže na něm visela ve volných záhybech a nevypadala 
vůbec jako kůže. Jeho ruce byly kostnatými spáry a jeho vyhublý 
obličej vypadal prostě jako umrlčí hlava. Zdálo se, že jeho úlohou 
je udržovat oheň, a zatímco se na něj přimhouřeně díval, přiložil 
do ohně hrst suchého a trouchnivého dřeva. Předměty svého hle-
dání nalezli visící v kouři. Joana se rychle obrátila a klopýtala ven, 
smrtelně bledá potácela se do slunečního světla a mávala přitom 
rukama do vzduchu, aby se něčeho zadržela.

„Dohlédněte, zdali jsou tam všechny,“ volala na ně do domu 
slabým hlasem a klopýtala pak bez cíle několik kroků, přitom vde-
chovala vzduch velikými doušky a hleděla zapomenout na pohled, 
který se jí naskytl.

Sheldonovi nezbylo než ujmout se nepříjemné úlohy a přesvěd-
čit se, zdali se hlavy shodují. Byly tam všechny – všech devět. Byly 
to hlavy bělochů, jejichž obličeje znal, když jejich majitelé tábořili 
v nádvoří na Berande a když skládali svoje čluny. Binu Charley 
s velikým zájmem mu pomáhal a obracel hlavy, aby je Sheldon 
mohl poznat, a ukazoval na rány po sekerách a na jejich zešklebené 
výrazy. Domorodci z Poonga-Poonga dívali se s vyvalenýma očima 
jako obyčejně a Tahiťané byli jako obyčejně pohněváni a poděšeni 
a mnozí z nich kleli potichu a něco mumlali. Matapu se tak rozhně-
val, že překročil náhle oheň a kopl do žeber muže, který topil, načež 
starý divoch ze sebe vyrazil strašlivý jekot, který se v jeho strachu 
divokého zvířete podobal kvikotu vepře, a poté padl tváří do popele 
a zůstal tam ležet, chvějící se v očekávání okamžité smrti.

Jiné hlavy, které již byly nadobro vysušeny na slunci a mu-
mifikovány kouřem, byly zde nalezeny ve velikém množství, ale 
se dvěma výjimkami byly to hlavy černochů. Tedy taková to byla 
honba, která pokračovala v onom temném a příšerném lese, myslil 
si Sheldon, když se díval na tyto trofeje. Ovzduší tohoto místa bylo 
hnusné. Ale přece jen se musel zdržet, aby se podíval na jeden nález 
Binu Charleye.
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„Znám černou Mary, znám bílou Mary,“ pravil Binu Charley, „ale 
já neznám tuto Mary. Jaká to být?“

Sheldon se díval. Ačkoliv byl tento obličej starý a svraštělý 
a zčernalý mnoholetým dýmem v domě čarodějníka, přece jen byla 
tato scvrklá a mumiovitá tvář neklamně čínská. Jak se sem dostala, 
bylo tajemství. Byla to hlava ženská, a Sheldon přece nikdy neslyšel 
o žádné Číňance v celé historii ostrovů Šalamounových! Z uší jí vi-
sely dvoupalcové náušnice a na pokyn Sheldonův setřel s nich Binu 
Charley usazeninu z kouře a špíny a pod jeho prsty se objevila ze-
lená barva leštěného nefritu, lesk perel a teplá červeň orientálního 
zlata. Druhá hlava, stejně starobylá, náležela bělochovi, což dosta-
tečně dokazovaly plavé vousy, zkroucené a zkřivené nad seschlým 
hořením rtem. Sheldon by byl rád věděl, který sběratel přímořských 
plodin nebo obchodník santalovým dřevem takto zahynul, aby zde 
jeho hlava tvořila tuto příšernou trofej.

Nařídil Binu Charleyovi, aby vyňal z uší náušnice, a domorod-
cům z Poonga-Poonga, aby odnesli starého ošetřovatele ohně ven, 
pak opustil Sheldon čarodějnický dům a zapálil jej. Záhy potom 
hořely vesele všechny ostatní domky, zatímco starý ošetřovatel 
ohně seděl vzpřímeně na slunci a pomrkával na ničení své vesnice. 
Z výšin nahoře, kde byly dojista vesnice jiné, ozvalo se bubnování 
na bubny a divoké houkání na válečné lastury. Avšak Sheldon se 
odvážil se svojí malou výpravou již všeho, co mohl a na čem mu 
záleželo. Kromě toho bylo jeho poslání vykonáno. Všichni členové 
Tudorovy výpravy byli zjištěni a z krajiny těchto lovců lebek byla 
cesta domů dlouhá a temná. Propustil oba zajatce, kteří odkvapili 
jako postrašení jeleni, dal rozkaz k odchodu a celá výprava vstou-
pila zase po příkré cestě do dýmající džungle.

Joana, dosud poděšena tím, co viděla, kráčela tiše a stísněně 
se Sheldonem napřed. Po půl hodině se k němu obrátila s unylým 
úsměvem a řekla: „Nemyslím, že bych chtěla ještě jednou navštívit 
lovce lebek. Vím, že je to dobrodružství, ale je v tom příliš mnoho 
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nedobrých věcí. N příště mně postačí, když se projedu kolem 
plantáže anebo když budu moci zachránit nějakou takovou loď, jako 
je Martha. Ale Křováci na Guadalcanaru se již nemusí strachovat, že 
bych je znovu navštívila. Vím, že po mnoho měsíců v budoucnosti 
mne budou děsit hrozné sny – dobře to vím! Fi! – Ty strašné bestie!“

Téže noci dospěli již do tábora k Tudorovi, kterému se zatím 
ulevilo, ale přece jen musel být nesen na nosítkách. Otok na rameni 
muže z Poonga-Poonga pomalu ubýval, ale Arahu dosud kulhal na 
své noze poraněné otráveným trnem.

O dva dny později přišli ke člunům v Carli a v pravé poledne 
třetího dne, když výprava plula po proudu a sjela přes peřeje, 
dospěla na Berande. Joana s povzdechem odepjala svůj revolverový 
pás a pověsila jej na hřebík v obývacím pokoji, zatímco Sheldon, 
jenž číhal z čisté radosti, aby ji viděl vykonat tento důkaz, že přišla 
zase domů, si povzdechl též – uspokojením. Avšak návrat domů 
mu nebyl jen samou radostí, neboť Joana se pustila do ošetřování 
Tudora a strávila dosti času na verandě, kde ležel ve visuté rohoži 
pod sítí proti moskytům.
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Kapitola XXVI 
SVÍTÁNÍ

Deset dnů Tudorova uzdravování, které pak následovaly, byly pro 
Berande dobou klidnou. Práce na plantážích pokračovala jako 
hodinový stroj. S potlačením předčasné vzpoury Gogoomyho a jeho 
soudruhů se zdálo, že zmizela také veškerá neposlušnost ostatní. 
Dvacet dalších dělníků ze starých dob, jimž došla doba práce, bylo 
odvezeno Marthou a lidé nově najatí, s nimiž se pěkně zacházelo, se 
ukázali být výborné hodnoty. Když Sheldon jednou jezdil po plantá-
žích na koni, radoval se přitom z pohodlí a vhodnosti koně a divil se, 
proč sám již na to dříve nepomyslel, aby si nějakého zaopatřil, uva-
žoval zároveň o různém zlepšení, jehož příčinou byla Joana – myslel 
na výborné dělníky z Poonga-Poonga, na různé ovoce a zeleninu, na 
loď Marthu, urvanou moři za babku a vydělávající dosti peněz přes 
pomalou a bezpečnou metodu starého Kinrossa, který s ní jezdil, 
a na Berande, které bylo zase jednou finančně zabezpečeno a jež 
se blížilo denně k době, kdy bude moci být vyplácena dividenda, 
a které rostlo každý den, jak černí dělníci mýtili les, sekali rákosiny 
a zasazovali více kokosových palem.

Tímto a tisícerým jiným způsobem poznal Sheldon, jak mnoho 
dluhuje Joaně za hmotné úspěchy, jak mnoho dluhuje této štíhlé 
dívce s rovným čelem, jíž romantičnost vyzařovala ze šedých očí 
a jejíž Coltův revolver s dlouhou hlavní, zavěšený jí po boku, volal po 
dobrodružství, této dívce, která přistála na břeh zároveň s řezavou 
vichřicí v průvodu svých statných Tahiťanů a jež vstoupila do jeho 
bungalovu, aby zavěsila svýma chlapeckýma rukama svůj pás na 
revolver a klobouk Baden Powell na hřebík u kulečníku.

Zapomněl na veškeré dřívější rozhořčení a vzpomínal jenom na 
její roztomilost a půvaby a radoval se nejvíce z těch jejích způsobů, 
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které se mu dříve nejméně líbily – z jejího chlapectví a touhy po 
dobrodružství, z její rozkoše, když mohla plavat a odvážit se mezi 
žraloky, z její touhy, aby mohla jít najímat černochy, a její lásky 
k moři a lodím, z jejích ostrých velitelských slov, když řídila velry-
bářský člun a když s doutnákem v jedné a dynamitovou patronou 
v druhé ruce odjížděla se svou malebnou posádkou k Balesuně, 
aby tam střílela ryby. Děsil se z její nejnevinnější pohrdavosti nad 
obyčejnými zvyky, z její mladistvé radosti, mohla-li se hádat, z její 
třepetavé lásky k volnosti jako u divokého ptáka a šílené vášně pro 
neodvislost. Vše to teď miloval a již si nepřál zkrotit ji a zdržovat 
ji, ačkoliv bylo otázkou, jak ji získat, když by ji nezkrotil anebo ne-
zadržel.

Byly doby, kdy na ni a na svou lásku k ní závratně myslel, kdy 
zastavoval koně a se zavřenýma očima si maloval její postavu, jak ji 
viděl prvého dne na velrybářském člunu, vrážející šíleně ke břehu 
a kráčející pohněvaně přes jeho verandu, aby poznamenala, že je 
to krásná pohostinnost, když nechává cizince buď se utopit, anebo 
plavat přes svůj dvorek. A když pak otevřel oči a popohnal svého 
koně, uvažoval alespoň po desetitisíckráte, jak by bylo asi možno, 
aby ji podržel, když byla tak plachá a divoká jako pták, že by mu 
unikla a odletěla již pod rukou.

Sheldonovi bylo známo, že Tudor se počal o Joanu zajímat. Tento 
jeho uzdravující se host žil ve skutečnosti jen na verandě, ačkoliv 
byl dosti nerozumný, takže při své slabosti a s chvějícíma se noha-
ma několikrát žádal, aby mohl přijít a obědvat s nimi u společného 
stolu. První výstrahu o vzrůstajícím zájmu druhého muže o dívku 
obdržel Sheldon, když Tudor se uklidnil a konečně když ho přestal 
znepokojovat svými navyklými ostrými žerty a narážkami. Toto 
přerušení slovních potyček bylo jako porušení diplomatických sty-
ků mezi dvěma zeměmi na počátku války, a když pak již jednou bylo 
Sheldonovo podezření probuzeno, nemusel dlouho hledat další 
potvrzení. Tudor se až přílišně radoval také z Joaniny přítomnosti, 
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příliš zřejmě se namáhal, aby ji bavil a upoutal svojí slavnou a na 
dobrodružství bohatou osobností. Sheldon často, když se vracel 
z ranní vyjížďky po plantážích anebo když přicházel ze skladiště 
po prohlídce, jak se suší kopra, zastihl párek obou na verandě. Joa-
na naslouchala, upjatá a rozčilená, a Tudor byl ponořen v nějaké 
vypravování kteréhosi osobního dobrodružství na konci světa.

Sheldon také pozoroval, jak se na ni Tudor dívá a jak ji sleduje 
svýma očima, a v těchto jeho pohledech četl něco dojista hladového 
a na jeho tváři viděl jistý toužebný výraz. Pak by byl rád věděl, zdali 
na vlastním obličeji má také podobné, bezděčné ohlášení svých citů. 
Byl si jist několika věcmi: předně že Tudor nebyl pravým mužem pro 
Joanu a že není možno, aby ji učinil trvale šťastnou; dále že Joana je 
příliš a opravdově rozumnou dívkou, aby se zamilovala do muže rázu 
tak povrchního, a konečně že Tudor při svých námluvách se dopustí 
nějakého přehmatu. Ale zároveň, s opravdovou úzkostlivostí kaž-
dého milence, se Sheldon obával, že by jeho protivník přece nemusel 
klopýtnout a že by se mu podařilo získat dívku jedině nahodilými, 
úspěšnými a klamnými projevy. Ale jednou věcí si byl Sheldon jist: 
Tudor nezná podrobně její povahu a neví, jak živě je v ní zastoupena 
její divokost a láska k neodvislosti. A v tom právě klopýtne – až ji 
bude chtít chytit a držet. Ale pak, přes veškerou tuto svoji jistotu, 
nemohl si Sheldon odepřít, aby nebyl zvědav, osvědčí-li se vskutku 
jeho teorie o Joaně a nejde-li Tudor přece jen správnou cestou.

Situace byla velice neuspokojivá a rozčilující. Sheldon měl ob-
tížnou úlohu čekání a pozorování, zatímco jeho soupeř se věnoval 
energicky napřahování paže a snaze, aby se mohl uchopit třepetající 
se kořisti. A pak jevil také Tudor tak rozčilující chování. Teď, když 
mlčky odpoutal diplomatické styky, stalo se naprosto hmatatelným 
a vymykalo se pozorování, ale Sheldon vyciťoval něco, co se mu 
zdálo vzrůstajícím nepřátelstvím, a ihned to zvětšoval žárlivými 
čočkami v očích milence. Druhý muž byl vetřelcem. Nepatřil na 
Berande, a proto teď, když byl zase silný a zdráv, byl čas, aby odešel. 
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Ale namísto toho a přes návštěvu osobního parníku, jedoucího do 
Sydney, usadil se tu Tudor zcela pohodlně, chodil plavat, vycházel 
s Joanou střílet dynamitem ryby, strávil s ní mnoho hodin na honbě 
holubů, chytáním krokodýlů a střelbou do terče puškou i revolverem.

Ale byla zde jistá tradice pohostinnosti, která zabraňovala 
Sheldonovi i nejmenší zmínku, že je čas, aby se jeho host vzdálil. 
A podobným způsobem, jak cítil, že by to nebylo správné, zápasil 
a potlačoval pokušení, které ho nutilo, aby dal Joaně nějakou vý-
strahu. Kdyby byl něco věděl, ne příliš vážného, k Tudorově škodě, 
nebyl by schopen vyslovit to – ale nejhorší ze všeho bylo, že nevěděl 
proti onomu muži vůbec nic. To bylo právě nejhorší částí celé té 
věci, a tak byl někdy tak přemožen a zklamán svými pocity, že přijal 
klid nejvyššího soudce a ujišťoval se, že jeho nelibost k Tudorovi je 
způsobena bezdůvodnými předsudky a žárlivostí.

Zevně však podržoval klid a usměvavé vzezření. Práce na 
plantážích pokračovala. Lodi Martha a Flibberty-Gibbet přijíždě-
ly a odjížděly a stejně se dělo také s různými pobřežními loďmi, 
které se zde zastavovaly, aby čekaly na vítr a aby jejich posádky si 
trochu pohovořily, vypily nějakou skleničku a zahrály si kulečník. 
Satan udržoval dvorec prostý všech černochů. Boucher přijíždíval 
pravidelně ve svém rybářském člunu, aby tu strávil neděli. Joana 
a Sheldon a Tudor se scházeli dvakrát denně, při snídani a obědě, 
zcela po přátelsku u stolu a stejně přátelsky trávívali také na ve-
randě večery.

A pak se to událo. Tudor se dopustil chyby. Neměl ani tušení o Joa-
nině třepotavé plachosti, její slepé nenávisti ke všemu omezování 
a nucení, o jejím zavrhování veškeré nadvlády druhých a považoval 
omylem teplo a nadšení v jejích očích (které vznikly jeho poslední 
povídkou) za něco něžného a svolujícího, přitáhl ji k sobě, položil 
násilím kolem jejího pásu svou paži a považoval chybně její prudkou 
vzpouru za projev dívčí ostýchavosti. Stalo se to na verandě po sní-
dani a Sheldon byl v domě, kde prohlížel obchodní katalog nějakého 
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sydneyského velkoobchodníka a zapisoval si svoje objednávky pro 
příští den, kdy měl přijet parník, když v tom zaslechl ostrý Joanin 
výkřik, po němž následoval stejně hlučný náraz ploché dlaně na tvář. 
Poté, co se vytrhla z jeho paže, která jí byla projevem odporného 
donucování, udeřila Joana Tudora hlučně do obličeje a s mnohem 
větší rázností a vahou, než když udeřila Gogoomyho.

Sheldon sebou trhl a zpola se vztyčil, ale pak se ovládl a klesl do 
křesla, takže ve chvíli, kdy Joana vstupovala do dveří, nabyl již zase 
sebevlády. Její pravé předloktí spočívalo v její levé dlaní, kterou 
si je pevně svírala, zatímco její bledé tváře s planoucími, rudými 
skvrnami uprostřed připomínaly mu dobu, kdy ji poprvé uzřel 
pohněvanou.

„Ublížil mně na ruce,“ vyrazila ze sebe a odpovídala tím na jeho 
tázavý pohled.

Bezděky se usmál. Bylo jí to tak podobné, bylo to podobné ono-
mu chlapci, jenž v ní vězel, aby přiběhla a stěžovala si na tělesnou 
bolest, jež jí byla způsobena. Nebyla zajisté ženou, která by znala 
způsoby mužů a jež by věděla, jak s muži zacházet. Hlučný úder, 
který Tudorovi uštědřila, zdál se dosud zvučet Sheldonovi v uších. 
A když se díval na děvče před sebou, křičící, že mu bylo ublíženo, 
tu se jeho úsměv tím více rozšířil.

A byl to právě tento úsměv, který přesvědčil Joanu o pošetilosti 
jejího křiku a který vyslal na její obličej nejúžasnější zardění, jaké 
kdy Sheldon spatřil. Její hrdlo, tváře i čelo zaplanuly přívalem 
ruměnce studu.

„On – on –“ pokusila se naznačit svoje hluboké rozhorlení, ale 
pak se náhle otočila a vyšla zadními dveřmi a po schodech.

Sheldon zůstal sedět a přemýšlel. Byl trochu pohněván, a čím 
více se zabýval touto událostí, tím více se zlobil. Kdyby to byla každá 
jiná žena kromě Joany, byla by tato věc zcela zábavná. Ale Joana byla 
poslední ženou, kterou si dovedl představit, že by se někdo pokusil 
políbit ji násilím. Celá věc měla jakousi příchuť zadních dvířek – 
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snad jakýsi nádech špinavé a nepatrné komedie, avšak týkalo-li se 
to Joany, nebylo to nic více a nic méně než svatokrádež. Onen muž 
měl mít trochu více rozumu. A pak také Sheldon byl osobně uražen. 
Byl o něco okraden, o čem cítil, že je to skoro jeho vlastnictví, a jeho 
žárlivost jako muže zamilovaného chystala se při myšlence na tuto 
vynucenou důvěrnost ke skoku.

Byl tedy v této náladě, když skleněné dveře hlasitě bouchly za 
Tudorem, jenž vešel do pokoje a stanul před ním. Sheldon nebyl 
připraven, ačkoliv bylo naprosto zjevno, že druhý je rozlícený.

„Nuže?“ otázal se Tudor vyzývavě.
A v tom okamžiku nabyl Sheldon řeči.
„Doufám, že se již o nic podobného nepokusíte – více vám ne-

řeknu – kromě snad toho, že budu v každé době až příliš šťasten, 
když bych vám mohl nabídnout svůj velrybářský člun. Dopraví vás 
do Tulagi v několika hodinách.“

„Což by to tím bylo vyřízeno?“ zněla odpověď.
„Nerozumím,“ pravil Sheldon prostě.
„Pak tedy rozumět nechcete.“
„Přece jen nerozumím,“ pravil Sheldon hlasem pevným a vy-

rovnaným. „Je mi jen tolik jasno, že vyháníte svoji vlastní chybu 
k něčemu vážnému.“

Tudor se zlovolně ušklíbl a odpověděl:
„Zdá se naopak, že vy přeháníte, když mne vyzýváte, abych odešel 

ve vašem velrybářském člunu. Snad mne tím chcete říci, že Berande 
není pro nás oba dosti veliké. Dovolte tedy, abych řekl já vám, že 
pro nás dva nejsou dosti veliké ani Šalamounovy ostrovy. Tato věc 
musí mezi námi být urovnána a nejlépe by bylo, když bychom ji 
urovnali zde a hned.“

„Dovedu zcela dobře pochopit, že jste zvyklý na takové chování 
pojídače ohně,“ pokračoval Sheldon unaveně, „ale proč s tím začíná-
te u mne, to pochopit nedovedu. Jistě se chcete se mnou pohádat.“

„To jistě!“
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„Ale, proboha, proč?“
Tudor si ho změřil se zničujícím opovržením.
„Nemáte špetku odvahy. Domnívám se, že každý by mohl vaší 

ženě vyznávat lásku –“
„Ale já nemám ženu,“ přerušil ho Sheldon.
„Pak byste ji měl mít. Tato situace je urážlivá. Alespoň byste si ji 

měl vzít, jako to chci učinit čestně já.“
A teď po prvé překypěl vzrůstající Sheldonův hněv.
„Vy –“ začal prudce, ale náhle se ovládl a pokračoval konejšivě: 

„Nejlépe by bylo, kdybyste se trochu napil a pak si to promyslel. 
To bych vám radil. Ovšem, je jisté, že až zchladnete, nebudete zde 
chtít déle zůstat, když jste se mnou mluvil tímto způsobem. A tak 
zatímco budete pít, zavolám posádku člunu a dám vysadit člun do 
vody. O osmé hodině večer budete na Tulagi.“

Pak se Sheldon obrátil ke dveřím, jako by chtěl svoje slova uvést 
ve skutek, ale Tudor ho uchopil za rameno a otočil jím.

„Hleďte, Sheldone, řekl jsem vám, že Šalamounovy ostrovy jsou 
pro nás oba příliš malé, – a mínil jsem to opravdu.“

„Je to snad nabídka, že chcete koupit Berande se vším všudy, jak 
to stojí a leží?“ tázal se Sheldon. –

„Ne, nic takového. Je to vyzvání k boji.“
„Ale proč chcete u čerta se mnou bojovat?“ Sheldonovo po-

dráždění vzrůstalo Tudorovou vytrvalostí. „Vždyť se s vámi o nic 
nehádám. A jaký spor můžete mít vy se mnou? Nikdy jsem vám 
v ničem nepřekážel a byl jste mým hostem. Slečna Lacklandová je 
mojí spolumajitelkou. Jestliže jste to považoval za vhodné vyznávat 
jí lásku a jestliže se vám to nijak nepodařilo, proč byste měl se mnou 
bojovat? Dnes máme dvacáté století, milý hochu, a souboje vyšly 
z módy již dříve, než jsme se oba narodili.“

„Vy jste počal hádku,“ tvrdil neústupně Tudor. „Dal jste mi na sro-
zuměnou, že je čas, abych odešel. Zkrátka jste mne ze svého domu 
vyhodil. A pak ještě máte odvahu a chcete vědět, proč začínám spor. 
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Ale já nezačínám – o tom vás ujišťuji. Vy jste počal, a proto jsem se 
rozhodl, že to ukončíme nadobro.“

Sheldon se shovívavě usmál a počal si zapalovat cigaretu. Ale 
Tudor se nedal od svého přesvědčení odvrátit. „Vy jste tento spor 
počal,“ pokračoval.

„Vždyť zde vůbec není sporu. Ke každému sporu je třeba dvou 
lidí, a pokud se týče mne, odmítám rozhodně účastenství na ta-
kovém bláznovství.“ –

„A já vám zase povím, jak jste začal. Nebylo to pošetilostí z vaší 
strany vytyčit tuto maličkost, která se udála při námluvách, k ně-
čemu vážnému. Pytlačil jsem ve vašem okrsku a vy jste se mne 
chtěl zbavit. Bylo to zde mezi vámi a dívkou velmi hezké a pohodl-
né – dokud jsem sem nepřišel. A teď jste žárlivý – to je to právě, 
žárlivost. A chcete mne vypudit. Ale já nepůjdu.“

„Tedy u všech všudy zůstaňte. Nechci se s vámi o to přít. Jen se 
zde pohodlně usaďte. Zůstaňte zde třeba rok, chcete-li.“

„Ona není vaší ženou,“ pokračoval Tudor, jako by Sheldon nebyl 
vůbec promluvil. „Každý má právo vyznávat jí lásku, dokud není 
vaší – ano, možná, že to byl z mé strany přece jenom omyl z nevě-
domosti a naprosto omluvitelný. Mohl jsem to vidět jedním okem, 
kdybych byl poslouchal klepy na pobřeží. Celé Guvutu a celé Tulagi 
se tomu smálo. Ale byl jsem blázen, ovšem dopustil jsem se omylu, 
když jsem tuto situaci považoval za tak nevinnou, jak se zdála.“

Sheldon byl tak rozhněván, že obličej i postava druhého muže se 
zdály před jeho očima chvět a třást. Ale zevně byl Sheldon klidný 
a vypadal, jako by ho tento rozhovor nudil.

„Prosím vás, nedotýkejte se jí svými slovy,“ pravil.
„A proč?“ zněla odpověď. „Vy oba jste mne chytli do léčky, že jsem 

se stal pošetilcem. Jak jsem měl vědět, že není všechno tak, jak se 
to jeví? Oba dva jste hráli tak, jako by vše bylo úplně správné. Ale 
teď jsou moje oči otevřeny. Ano, vždyť hrála úlohu uražené ženy tak 
dokonale, udeřila provinilce a uprchla k vám. Velmi krásný důkaz 
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toho všeho, co se vypravuje na pobřeží. Že jste podílníky? – Že je 
to obchodní společenství? Chcete mne jenom oklamat – nic jiného 
to není!“

A pak se stalo, že Sheldon chladně a rozvážně učinil celou silou 
své paže výpad a Tudor, udeřen do čelisti, padl na bok, při čemž 
srazil jednu židli a roztříštil ji vahou svého padajícího těla na třísky. 
Vzchopil se a pomalu vstal, ale nehotovil se k útoku.

„Nuže, budete bojovat?“ pravil Tudor zarputile. –
Sheldon se zasmál – tentokráte po prvé nenuceně. Vnitřní 

směšnost celé situace byla pro jeho smysl pro humor přílišná. Učinil 
pohyb, jako by chtěl ránu opakovat, ale Tudor s bledým obličejem 
a pažemi svislými bez odporu po boku, nejevil chuť k obraně.

„Nepřeji si pěstní zápas,“ řekl pomalu. „Myslím to až do konce – 
až k smrti. Jste dobrým střelcem z revolveru i pušky. A já také. Tím 
způsobem to vyřídíme.“

„Vy jste se nadobro zbláznil. Jste šílenec.“
„Ne, nejsem,“ odpověděl Tudor. „Jsem zamilovaný muž. A po-

znovu vás žádám, abyste se mnou vyšel a vyřídil to s jakýmikoliv 
zbraněmi.“

Sheldon ho pozoroval po prvé s pravou vážností, divil se, jací to 
zvláštní brouci vrtali v jeho mozku tak, že ho doháněli k tomuto 
neobvyklému chování.

„Ale muži v opravdovém životě se takto nechovají,“ poznamenal 
Sheldon.

„Však se přesvědčíte, že jsem docela opravdový, než to se mnou 
skončíte. Chci vás dnes zabít.“

„Je to hloupost a nesmysl, muži.“ Tentokráte ztrácel Sheldon 
trpělivost nad zevním vzezřením této situace. „Hloupost a nesmy-
sl – nic jiného to není. Ve dvacátém století se muži nepouštějí do 
soubojů. Pravím vám, že je to – předpotopní.“

„Když mluvíme o Joaně –“
„Prosím vás, neuvádějte její jméno,“ varoval ho Sheldon.
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„Učiním to, budete-li bojovat.“
Sheldon zvedl zoufale paže.
„Když mluvíme o Joaně –“
„Mějte se na pozoru,“ varoval ho znovu Sheldon. –
„Oh, pokračujte jen a sražte mne k zemi, ale tím mně ústa neuza-

vřete. Můžete mne srazit každý den, ale jakmile se postavím na 
nohy, budu o Joaně mluvit znovu. Nuže, chete bojovat?“

„Slyšte mne, Tudore,“ začal Sheldon a usiloval o rozhodnost. 
„Nejsem zvyklý učinit mužům ani desetinu toho, co jsem již učinil 
vám.“

„Však učiníte ještě mnohem více, než tento den skončí,“ zněla 
odpověď. „Pravím vám prostě, že musíte bojovat. Poskytnu vám 
dobrou příležitost, abyste mne mohl zabít, ale než se den ukončí, 
zabiji já vás. Zde není civilizace. Jsme na Šalamounových ostrovech 
a moje nabídka je prostá a primitivní. Král Eduard a zákon a pořádek 
jsou zde zastoupeny vládním zástupcem v Tulagi a příležitostnou 
návštěvou některého dělového člunu. A dva muži a jedna žena jsou 
také stejně primitivní návrh. Urovnáme to po starém a dobrém 
prostém způsobu.“

Když se Sheldon na něj lépe podíval, vstoupila mu do hlavy 
myšlenka, že přece jen je něco pravdy na Tudorových divokých 
dobrodružstvích, která zažil na celé zemi. Bylo přece třeba muže 
takového rázu, muže schopného vynutit ve spořádaném dvacátém 
století souboj, aby se setkal s dobrodružstvími tak divokými, jako 
to bylo u Tudora.

„Je jenom jeden způsob, kterým mne můžete umlčet,“ pokračoval 
Tudor. „Nemohu vás přímo urazit – to vím. Jste přílišný tichošlápek 
anebo jste zbabělý, anebo oboje, aby se mi to podařilo. Ale mohu 
vám vypravovat, co se povídá na pobřeží – ach, to vás že re, že ano? 
Mohu vám vyprávět, co si pobřeží vypravuje o vás a o té mladé 
dívce, běhající po plantáži pod pláštěm obchodního společenství.“
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„Zadržte!“ vykřikl Sheldon, neboť postava Tudorova se zase 
počala míhat a kmitat před jeho očima. „Přejete si souboj, budete 
ho mít.“ Ale pak jeho zdravý rozum a nechuť ke směšnosti se zase 
uplatnily a on dodal: „Ale je to absurdní – nemožné.“

„Joana a David – společníky, jak? Joana a David společníky!“ 
počal Tudor opakovat znovu a znovu, zlovolně a pohrdavě.

„Probůh, mlčte a já učiním po vaší libosti!“ vykřikl Sheldon. 
„Nikdy jsem neviděl většího blázna, který by se tolik držel svých 
pošetilostí. Jaký souboj to má být? Nemáme zde svědky. Jaké zbraně 
chcete použít?“

Tudor se ihned vymanil ze své opičí, ďábelské nálady a stal se 
zase chladným a sebevědomým mužem velkého světa.

„Často jsem si myslel, že ideální souboj se má trochu různit od 
obyčejného,“ pravil. „Takových jsem vybojoval několik, jak víte –“

„Francouzských,“ přerušil ho Sheldon.
„Třeba je tak nazvete. Ale když mluvíme o ideálním souboji, tu 

je k němu vhodné místo právě zde. Bude to ovšem beze svědků 
a bez diváků. Je k tomu pouze třeba dvou hlavních osob. Mohou 
použít jakékoliv zbraně podle své libosti od revolverů a pušek až 
ke strojním puškám a granátům. Počnou ve vzdálenosti jedné míle 
a přibližují se vzájemně k sobě, přitom používají výhody krytů, 
ústupu, kroužení, líčených útoků – zkrátka všeho dovoleného. Je to 
tedy pouhý hon hlavních osob druh na druha –“

„Jako dvou divokých indiánů?“
„Správně,“ vykřikl Tudor s potěšením. „Pochopil jste to. A Be-

rande je právě místo vhodné a teď je k tomu právě vhodná doba. 
Slečna Lacklandová bude užívat svou siestu a bude se domnívat, že 
my činíme taktéž. Máme dvě hodiny času, než se probudí. Pospěšte 
si tedy a přijďte. Vy budete postupovat od Balesuny a já zase od 
Berande. Tyto dvě řeky jsou hranicemi plantáží, že ano? Dobře tedy. 
Místem souboje budou plantáže. Nikdo z účastníků nesmí překročit 
hranice. Jste srozuměn?“
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„Zcela. Ale namítnete něco, jestliže zde zanechám nějaké roz-
kazy?“

„Vůbec ne,“ ujišťoval ho Tudor, který byl teď samá zdvořilost, 
když bylo jeho žádosti vyhověno.

Sheldon zatleskal rukama a sluha přiběhl a odkvapil aby přivedl 
Adamu-Adama a Noa-Noaha, „Slyšte,“ řekl k nim Sheldon. „Tento 
muž a já vybojujeme dnes veliký zápas. Možná, že on zemřít, možná, 
že já zemřít. Jestliže on zemřit, bude vše v pořádku. Jestliže já zemřít, 
tu vy oba se starat o slečnu Lackland. Vy vzít svoje pušky a střežit 
ji ve dne i v noci. Budete-li chtít mluvit s panem Tudorem, dobře. 
Ale nebudete-li chtít, tu se postarat vy, aby zde nebýt. Rozumět?“

Muži zavrčeli a přisvědčili. Měli již velmi mnoho styků s bělochy 
a naučili se nikdy se nedotazovat na podivné způsoby této podivné 
lidské rasy. Jestliže tito dva považují za věc vhodnou jít a vzájemně 
se zabít, byla to jejich věc, a nikoliv záležitost ostrovanů, kteří od 
nich přijímají rozkazy. Pak přistoupili ke stojanu na pušky a každý 
si vzal po kulovnici.

„Nejlépe by bylo, kdyby měli všichni Tahiťané pušky,“ navrhoval 
Adamu-Adam. „Možná, že přijít veliké nepokoje.“

„Dobře, vezměte si je,“ odpověděl Sheldon, zaměstnaný vy-
dáváním střeliva.

Pak vyšli ke dveřím a po schodech a nesli přitom do svých příbyt-
ků osm pušek. Tudor ověšený pásy na patrony pro pušku i pistoly, 
s kulovnicí v ruce, stál a netrpělivě čekal.

„Pojďte, pospěšte si, jsme jako svítání,“ nutil Sheldona, který 
hledal druhou zásobnici pro svou automatickou pistoli.

Spolu pak vyšli po schůdkách a ven na dvůr a na pobřeží, kde se 
k sobě obrátili zády a každý z nich pak postupoval na místo svého 
určení, s kulovnicemi v rukou. Tudor kráčel k Berande a Sheldon 
k Balesuně.
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Kapitola XXVII 
MODERNÍ SOUBOJ

Sotvaže Sheldon dospěl k Balesuně, již uslyšel slabou ránu vzdá-
lené pušky a věděl, že je to znamení Tudorovo, jímž ohlašoval, že 
došel k Berande a že se obrací a jde zpět. Sheldon vypálil také svojí 
puškou do vzduchu v odpověď a počal postupovat. Kráčel jako ve 
snu a držel se přitom roztržitě blíže otevřeného pobřeží. Celá ta 
věc byla tak nesmyslná, že se musel namáhat, aby si ji uvědomil. 
Vzpomínal na svůj rozhovor s Tudorem a pokoušel se nalézt nějaký 
klíč k rozumnosti toho, co podnikal. Nechtěl Tudora zabít. To, že 
onen muž se dopustil chyby ve své zamilovanosti, nebylo důvodem, 
aby mu on, Sheldon, vzal život, Tedy co to vše vlastně bylo? Pravda, 
ten člověk urazil Joanu svými neustálými poznámkami a byl za to 
sražen k zemi a to, že ho Sheldon srazil k zemi, nebylo také dů-
vodem, aby se teď pokoušel zabít ho.

Tím způsobem ušel asi čtvrt vzdálenosti mezi oběma řekami, 
když se mu rozbřesklo, že Tudor není vůbec na pobřeží. Ovšemže 
ne. Nebyl tam proto, že postupoval podle úmluvy v krytu koko-
sových stromů. Sheldon se ihned otočil vlevo, aby si vyhledal 
podobný úkryt, když vtom dospěl k jeho sluchu slabý třesk pušky 
a skoro ihned nato se odrazila kule, která udeřila do tvrdého písku, 
asi na sto stop za ním, a zakvílela vzhůru v druhém letu, čímž ho 
přesvědčila, že ačkoliv to bylo pošetilé a pravděnepodobné, byl to 
přece jenom střízlivý fakt. Tato kule byla určena pro něj. A i v tom 
případě tomu mohl sotva uvěřit. Rozhlédl se přes známou kraji-
nu a na moře, rozčeřené lehkým, ale trvalým větrem. Směrem od 
Tulagi viděl bílé plachty dvojstěžníku, směřujícího k Berande. Dole 
na pobřeží se pásl kůň a Sheldon hledal zrakem koně druhé. Jeho 
oko spočinulo na okamžik na kouři, vystupujícím ze sušárny kopry, 
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a pak zakroužilo dále k barákům, k domkům s hospodářskými ná-
stroji, ke kolnám pro čluny a k bungalovu a nakonec se zastavilo na 
malém Joanině domku z trávy, stojícím v rohu nádvoří.

Držel se teď v úkrytu stromů a postupoval další čtvrt míle. Kdyby 
Tudor postupoval stejnou rychlostí, museli by se na tomto místě 
setkat, a Sheldon tedy dovozoval, že druhý učinil okliku. Obtíž spo-
čívala v tom, aby dovedl určit místo, kde se jeho soupeř nalézá. Řady 
stromů, běžící v pravých úhlech, umožňovaly mu dívat se vždycky 
jen podél jediné úzké koleje. Jeho nepřítel však mohl přicházet alejí 
vedlejší, anebo ještě další, vlevo, nebo vpravo. Mohl být vzdálen 
sto stop, anebo také půl míle. Sheldon kráčel dále a rozhodl, že 
starý, stereotypní souboj byl mnohem prostší a snadnější než tato 
prodlužovaná hra na schovávanou. Pak se také pokoušel učinit 
okliku v naději, že přetne kruh svého protivníka, ale nikde ho ani 
nezahlédl a nakonec vstoupil do čerstvé mýtiny, kde mladé stromky, 
jen po pás vysoké, poskytovaly málo ochrany a méně úkrytu. Právě 
když se vynořil a učinil krok vpřed, třaskla vpravo puška, a ačko-
liv neslyšel letět kuli mimo, zaslechl přece její úder, když narazila 
o něco dále do palmového kmene.

Uskočil zpět do ochrany větších stromů. Dvakráte se takto ukázal 
a dvakráte bylo na něj vystřeleno, zatímco sám nespatřil svého pro-
tivníka ani na okamžik. V jeho nitru počala doutnat zlost. Bylo to tak 
proklatě nepříjemné, myslel si, když má být terčem střelby, přestože 
je to opravdu takové nesmyslné, a přece jen smrtelně vážné. Zde 
nebylo vyhnutí, nebylo možno střílet do vzduchu a přenést se přes 
to jako ve staromódních soubojích. Tato vzájemná honba člověka 
na člověka musela trvat, pokud jeden druhého nestihne. A jestliže 
jeden z nich zanedbal příležitosti stihnout druhého, zvětšovalo to 
příležitost protivníkovu. O tom nemohlo být sporu nebo nesprávné 
citlivosti. Že Tudor navrhl tento způsob souboje, dovozoval Shel-
don, když počal opatrně postupovati směrem posledního výstřelu, 
dokázati tím, že je chytrý jako ďábel.
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Když dospěl na ono místo, Tudor zde již nebyl. Zbyly zde pouze 
stopy jeho kročejů, ukazující směr, kterým se dal hlouběji do plantá-
ží. Jednou, asi o deset minut později, zahlédl na okamžik Tudora, 
vzdáleného asi sto metrů a křížícího totéž stromořadí jako Sheldon, 
ale jdoucího opačným směrem. Jeho puška se napolo zvedla k ra-
meni, ale druhý zatím zmizel. Spíše z vrtochu nežli v naději, že by to 
mělo výsledek, a usmívaje se přitom pro sebe, zvedl Sheldon svoji 
automatickou pistoli a ve dvou vteřinách vyslal osm výstřelů roz-
tříštěně mezi stromy ve směru, kde Tudor zmizel. Potom s přáním, 
aby měl brokovnici, ulehl Sheldon za jedním stromem na zem, 
vsunul druhou zásobnici do duté pažby pistole, hodil do komory 
patronu, přesunul bezpečnostní uzávěrku a nabil si prázdnou zá-
sobnici.

Jen za krátkou chvíli potom pokusil se Tudor o podobný kousek 
proti němu a kule šelestily mimo něj jako zlomyslný déšť, narážely 
přitom do palmových kmenů anebo se odrážely a odlétaly s kví-
lením. Poslední kule se odrazila dvakrát od dvou různých stromů, 
a když tím ztratila větší část své síly, udeřila Sheldona ostrou ranou 
do čela a padla mu k nohám. Byl tím na okamžik omráčen, ale když 
se prohlédl, přesvědčil se, že nemá větší ránu než ohyzdnou bouli, 
která se záhy zvětšila až do velikosti holubího vejce.

Hon pokračoval. Jednou, když vyšel na okraj háje, blíže bungalovu, 
viděl sluhy z domu a kuchaře, seskupené na zadní verandě a dívající 
se zvědavě mezi stromy, přičemž hovořili a smáli se ve spolek svými 
zvláštními fistulkovými hlasy. Jindy zase narazil na pracující tlupu 
dělníků, zaměstnanou vykopáváním plevele. Sotva si ho všimli, 
když k nim přišel, ačkoliv věděli velmi dobře, co se děje. Nebylo 
jejich záležitostí, když se tito záhadní, bílí lidé pokoušeli zabíti druh 
druha. A jestliže měli přece nějaký zájem o tyto věci, dovedli jej 
před Sheldonem opatrně ukrýt. Nařídil jim, aby pokračovali ve vy-
kopávání plevele ve vzdáleném koutě a více z cesty a pronásledoval 
Tudora dále.
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Byl již unaven nekonečným kroužením, a tak pokusil se Sheldon 
poznovu přiblížit se přímo ke svému nepříteli, ale Tudor byl příliš 
prohnaný a neustále hledal výhodu, aby mohl směle vypálit na Shel-
dona několik ran a pak vyklouznout a přitom měnit neustále směr. 
Po celou hodinu se takto pronásledovali a obraceli a postupovali 
vpřed a vzad a kolem a honili se mezi palmami, stojícími v řadách. 
Někdy se na okamžik zahlédli a vystřelovali po sobě rychlé rány, 
které však zůstaly bezvýsledné. Sheldon přišel jednou na travnatý 
úkryt za jedním stromem, kde Tudor odpočíval a kouřil cigaretu. 
Stlačená tráva prozrazovala, kde seděl. Na jedné straně ležel oharek 
cigarety a spálena zápalka, kterou si ji zapálil. Před oním místem 
ležely roztroušeně lesklé kousky kovu. Sheldon poznal, co to zna-
mená. Tudor činil do svých kulí, ocelí obalených, zářezy anebo 
ořezával jejich hroty, aby se při nárazu v ráně roztrhly – zkrátka, 
měnil je v ohavné kule „dum-dum“, které jsou v moderním válečnic-
tví zapovězeny. Sheldon teď věděl, co by se mu stalo, kdyby mu 
taková kule vjela do těla. Tam, kde by vstoupila, zanechala by jen 
malý otvor, ale díra, kterou by vyšla, byla by velikosti talířku.

Pak se rozhodl, že se vzdá tohoto pronásledování, a ulehl do 
trávy, chráněn vlevo i vpravo řadami stromů, ale po každé straně 
se před ním rozkládalo dlouhé stromořadí. Mohl je pohodlně po-
zorovat. Tudor bude nucen přijít k němu – jinak by věc nemohla 
skončit. Utřel si kapesníkem z čela pot a ovázal si jím hrdlo, aby se 
uchránil před bodajícími komáry, kteří číhali v trávě. Nikdy předtím 
nepocítil takový odpor k tomu, co jmenujeme „dobrodružství“. Již 
s Joanou a jejím kloboukem ‚Baden-Powell‘ a koltem s dlouhou 
hlavní to bylo dosti zlé, ale teď se tento nově přibylý těšil také na 
dobrodružství a nemohl je najít jinak než vlákáním mírumilovného 
plantážníka do směšného a pošetilého souboje, spojeného s pro-
díráním se houštinami. Jestliže bylo dobrodružství někdy pořádně 
proklínáno, tu to bylo zajisté Sheldonem, když se tu potil v nehybné 
trávě, zápolil s komáry a střežil pilně stromořadí vzhůru i dolů.
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Ale pak se Tudor objevil. Sheldon se náhodou díval oním smě-
rem v okamžiku, když se vynořil a rozhlížel se přitom rychle na-
horu i dolů alejí, než vkročil na otevřené místo. Vtom se zastavil 
uprostřed cesty, jako by se rozmýšlel, kterým směrem se má ubírat. 
Tvořil tak překrásný terč, jak stál před svým ukrytým nepřítelem 
ve vzdálenosti dvou set metrů. Sheldon mu zamířil na střed prsou 
a pak opatrně změnil směr cíle ku pravému rameni a s myšlenkou: 
„To ho učiní neschopným boje!“ stiskl spoušť. Koule letící s dosta-
tečnou prudkostí, aby projela lidským tělem na vzdálenost celé 
míle, udeřila Tudora s takovou silou, že ho otočila kolem osy, zaví-
řila jím zpola prudkostí svého nárazu a srazila ho k zemi.

„Doufám, že jsem toho ubožáka nezabil,“ zamumlal Sheldon 
hlasitě, když vyskočil a běžel vpřed.

Když doběhl o sto kroků dále, byl v tomto směru sproštěn veške-
rých starostí samotným Tudorem, který si v krajní nouzi vypomohl 
levou rukou a vychrlil na Sheldona dešť kulí z automatické pistole. 
Ten se uchýlil za palmový kmen, počítal výstřely, a když jich bylo 
vypáleno osm, vyřítil se na poraněného. Vykopl pak bambitku Tu-
dorovi z ruky a posadil se na něj, aby ho zadržel.

„Buďte klidný,“ pravil. „Dostal jsem vás, a proto by bylo marno 
zápasit dále.“

Ale Tudor se dosud pokoušel o boj a hleděl ho svrhnout.
„Pravím vám, abyste zůstal tiše ležet,“ nařizoval mu Sheldon. 

„Já jsem s výsledkem spokojen a vy musíte být také. Proto by bylo 
radno, abyste povolil a považoval tuto záležitost za ukončenou.“

Tudor s nechutí povolil.
„Tyto moderní souboje jsou dosti žertovné, že ano?“ usmál se na 

něj Sheldon a zvedal se. „Není v tom ani trochu důstojnosti. Jestliže 
byste ještě dále zápasil – třeba jen ještě okamžik – vetřel bych vám 
obličej do země. A věru, že mám dosti chuti učinit to vůbec, abych 
vás poučil, že souboje vyšly z módy. A teď se podívejme na vaši 
ránu.“
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„Dostal jste mne jenom tím,“ zamumlal Tudor rozmrzele, „že jste 
ležel v záloze jako –“

„Jako divoký indián. Přesně tak! Pochopil jste to dobře, milý bra-
chu.“ Pak Sheldon ustal se svým posměchem a vstal. „Zůstaňte zde 
klidně ležet, dokud k vám nepošlu několik mužů, aby vás donesli 
do domu. Nejste poraněn vážně a je pro váš štěstí, že jsem nená-
sledoval vašeho příkladu. Kdybyste byl zasažen některou ze svých 
kulí, tu by vůz s párem koní nebyl příliš veliký, aby projel dírou, 
kterou by způsobila. Ale takhle jste jenom pěkně provrtán. Je to 
hezký malý otvor. Potřebujete pouze antiseptické obklady a obvazy 
a za měsíc to bude napraveno. Přijměte to tedy chladně a já pro vás 
pošlu nosítka.“
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Kapitola XXVIII 
KAPITULACE

Když se Sheldon vynořil mezi palmami, nalezl Joanu čekající 
u branky do dvora a nemohl nepozorovat, že je zřetelně potěšena, 
když ho spatřila.

„Ani vám nemohu říci, jak jsem ráda, že vás vidím,“ zněl její 
pozdrav. „Co se stalo s Tudorem? To poslední chřestění automatické 
pistole nebylo sluchu příjemno. Byl jste to vy, anebo Tudor?“

„Tedy vy víte o všem,“ odpověděl chladně. „Nu, byl to Tudor, ale 
učinil to levou rukou. Leží s dírou v ramenu.“ Přitom se na ni bystře 
díval. „Je to zklamání, že ano?“ řekl pomalu.

„Jak to myslíte?“
„Nu, že jsem ho nezabil.“
„Ale vždyť jsem nechtěla, aby byl zabit jen proto, že mne políbil,“ 

vykřikla.
„Ach, on vás políbil!“ odpověděl Sheldon se zřejmým pře-

kvapením. „Domníval jsem se, že vás zranil na paži.“
„Mohlo by se to nazvat polibkem, ačkoliv to bylo jen na špičku 

nosu.“ Při vzpomínce na to se zasmála. „Ale zaplatila jsem mu za to 
sama. Udeřila jsem ho do obličeje. A on mně pohmoždil paži. Mám 
ji černou a modrou. Podívejte se.“

Vykasala si široký rukáv své blůzy a on viděl zranění – otisky 
dvou prstů.

Vtom právě přišlo několik černochů z lesa, nesoucích na hrubých 
nosítkách poraněného,

„Je to romantické, že ano?“ ušklíbl se Sheldon, když sledoval 
překvapený Joanin pohled, „Teď se musím ujmout úlohy lékaře 
a vyléčit ho. Takový souboj dvacátého století je komický. Nejdříve 
člověka provrtáte a pak se musíte pustit do zacelování díry.“
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Museli trochu ustoupit, aby nosítka mohla projít a Tudor, který 
slyšel tuto poznámku, se zvedl na loket své zdravé paže a řekl s po-
hrdavým úsměškem:

„Kdybyste dostal jednu z mých, musel byste ucpat otvor talířem.“
„Oh, vy bídáku!“ vykřikla Joana. „Vy jste ořezal svoje projektily!“
„Bylo to podle úmluvy,“ odpověděl Tudor, „Vše bylo dovoleno. 

Kdybychom chtěli, mohli jsme použít i dynamit.“
„Má pravdu,“ ujišťoval ji Sheldon, když kráčeli za nosítky. „Každá 

zbraň byla dovolena. Ležel jsem v trávě, kde mne nemohl vidět, 
a počíhal jsem si na něj způsobem opravdu krásným. Tohle pochází 
z toho, když jsou na plantáži ženy. Ale teď je myslím třeba obrátit 
zřetel k antiseptickým prostředkům a drenážkám. Je to ošklivá 
věc a já budu nucen nejdříve si o tom něco přečíst, než se do toho 
pustím.“

„Nevidím, že by to byla moje chyba,“ začala. „Nemohu za to, že 
mne políbil. Nikdy mi nevstoupilo na mysl, že by se o to pokusil.“

„Proto jsme nezápasili. Avšak teď není čas k vysvětlování. 
Kdybyste chtěla přinést obvazy a vatu, podíval bych se zatím na 
‚střelné rány‘, abych věděl, co lze učinit.“

„Krvácí snad vážně?“ tázala se.
„Ne; zdá se, že kule minula důležité tepny. Ale něco takového by 

bylo nadělení,“
„Pak se nemusíte namáhat nějakou četbou,“ pravila Joana. „Vždyť 

již umírám zvědavostí, abych slyšela, proč to bylo. Apoštol leží na 
moři při bezvětří a jeho čluny jsou spouštěny. V pěti minutách 
bude zakotven. A doktor Weishmere bude zajisté na palubě. Proto 
je pouze naší úlohou, abychom Tudora pohodlně uložili. Nejlépe by 
bylo, kdybyste ho dal do vlastního pokoje pod síť proti moskytům 
a pak vyslal člun se zprávou k doktorovi Welshmerovi, aby přinesl 
svoje nástroje.“

O hodinu později odcházel doktor Weishmere od nemocného, 
ošetřeného a obvázaného, a ubíral se dolů na pobřeží, aby se vrátil 
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na palubu, když předtím slíbil, že přijde k obědu. Joana a Sheldon 
stáli na verandě a dívali se na jeho odchod.

„Něco podobného bych již nechtěla zažít, již kvůli těm misio-
nářům, které jsem zde na Šalamounech viděla,“ pravila a usedla do 
lodního křesla.

Pak pohleděla na Sheldona a dala se do smíchu.
„To je správné,“ pravil. „Totéž cítím i já – činím ze sebe blázna 

a pokouším se zabít hosta.“
„Ale dosud jste mně neřekl, proč to bylo.“
„Příčinou jste byla vy,“ odpověděl krátce.
„Já? Ale právě jste řekl, že nikoliv!“
„Ach, nebyl to onen polibek.“ Pak přikročil k zábradlí, opřel se 

o ně a zadíval se na ni. „Ale přesto to bylo kvůli vám, a proto vám 
to mohu říci. Pamatujete se, že jsem vás již dávno varoval před tím, 
co se stane, když jste si přála být spolumajitelkou na Berande? Nu, 
teď již o tom mluví celé pobřeží a Tudor mně neustále ony klepy 
opakoval. Z toho vidíte, že by to pro vás nebylo dobré, zůstat zde za 
současných podmínek. Lépe by bylo, kdybyste odešla.“

„Ale já nechci odejít,“ namítala s lítostivou tváří.
„Tedy nějaká gardedáma –“
„Ne, nechci ani společnici.“
„Ale dozajista přece nebudete očekávat, abych šel zastřelit kaž-

dého pomlouvače na Šalamounových ostrovech, který otevře ústa?“ 
tázal se temně.

„Nikoliv, ani to ne,“ odpověděla s bystrou živostí a vznětem. 
„Povím vám, co učiníme. Vezmeme se a tím to vše umlčíme. Tak!“

Pohleděl na ni s překvapením a byl by skoro věřil, že si z něho 
tropí šašky, kdyby nepozoroval teplou krev, která jí náhle zalila 
tváře.

„Myslíte to opravdu?“ tázal se nejistě. „Proč?“
„Abychom zamezili všem těm ošklivým klepům na pobřeží. To je 

přece dosti pěkný důvod, že ano?“
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Pokušení, aby zakolísal, bylo dosti mocné a dosti náhlé, ale vtom 
se mu vrátila ona nechuť, která se ho zmocnila, když ležel v trávě, 
bojoval s komáry a proklínal dobrodružství, a proto odpověděl:

„Nikoliv – je to horší, než kdyby nebylo vůbec důvodu. Nechci se 
s vámi oženit, poněvadž by to bylo vhodnou pomůckou –“

„Jste nejsměšnější ze všech lidí!“ přerušila ho s výbuchem svého 
bývalého hněvu. „Nejprve mluvíte o lásce a o manželství, úplně pro-
ti mé vůli, a chodíte jako náměsíčník týden po týdnu na plantážích, 
poněvadž vás nechci, a díváte se na mne, když se domníváte, že vás 
nepozoruji, a když po celou tu dobu se divím, kdy jste měl naposle-
dy nedostatečnou stravu, poněvadž vypadáte tak hladově, a proč 
se po očku díváte na můj revolverový pás, visící na hřebíku, a proč 
se kvůli mně pouštíte do soubojů a všeho ostatního – tu teď, když 
vám řeknu, že si vás chci vzít, poctíte mne odmítnutím.“

„Již mne nemůžete učinit směšnějším, než jak se cítím,“ od-
pověděl a třel si zamyšleně bouli na čele. „A je-li tohle přijatým 
romantickým programem – souboj pro dívku, která se pak vrhne 
vítězovi do náruče – pak ze sebe již nebudu činit ještě většího osla, 
abych s tím souhlasil.“

„Domnívala jsem se, že se toho ihned chopíte,“ přiznávala se 
s naiv ností, která byla podezřelá, poněvadž viděl v jejích očích 
jakýsi šibalský záblesk. –

„Pak se tedy ve svých pojmech o lásce neshodujeme,“ pravil. 
„Chci, aby si mne vzala žena z lásky ke mně, a nikoliv pro roman-
tický obdiv, že jsem měl štěstí a že jsem mohl provrtat bezdýmným 
prachem svému soupeřovi do ramene díru. Pravím vám, že jsem 
tímto blouzněním po dobrodružství a nesmyslech znechucen. Ne-
líbí se mi to. Tudor je vzorem dobrodružných lidí – začne se mnou 
hádku a chová se jako opice a pak si umíní, že se mnou bude mít 
souboj ‚až k smrti‘, jak se vyjádřil. Bylo to jako krvavý román.“

Joana se hryzla do rtů, a ačkoliv její oči byly chladné a upřímné 
jako jindy, prozrazovala přece červeň na jejích lících, že se zlobí.
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„Ovšem když si mne vzít nechcete –“
„Ale vždyť chci,“ přerušil ji rychle.
„Ach, vy chcete –“
„Cožpak nevidíte, dívčínko, že chci, abyste mne milovala?“ pokra-

čoval rychle, „Jinak by to bylo manželství jen poloviční. Nechci, 
abyste si mne vzala jen proto, že by to zamezilo klepům na pobřeží, 
a také nechci abyste si mne brala pro nějaké pošetilé, romantické 
představy. Tak bych vás… nechtěl.“

„Ach, v tom případě,“ pravila s líčenou rozvahou, při které by 
byl mohl přísahat, že viděl zase onen rozpustilý záblesk, „v tom 
případě, když chcete o mé nabídce uvažovat, dovolte, abych ještě 
něco poznamenala. Předně se nemusíte posmívat dobrodružství, 
když v něm žijete sám. A byl jste v něm dojista, když jsem vás zde 
nalezla, poraženého zimnicí na opuštěné plantáži a s několika sty 
lidožrouty, žíznivými po vašem životě. Pak jsem přišla sem –“

„A což vy, když jste přijela za bouře,“ přerušil ji, „právě z vraku 
dvojstěžníku, a když jste přistála na břeh ve velrybářském člunu, 
plném malebných tahitských námořníků, a když jste přišla do 
bungalovu s kloboukem na hlavě a v námořnických botách a kýva-
jícím se koltem u pasu – tu věru musím připustit, že jste byla trestí 
všech dobrodružství.“

„Velmi dobře,“ zvolala nadšeně. „A je to prosté počítání – připoč-
tení vašeho dobrodružství k mému. Tak, to by bylo vyřízeno a teď se 
již nemusíte dobrodružství posmívat. Dále nemyslím, že v tom bylo 
něco romantického, když se mne Tudor pokusil políbit, a také ne-
bylo nic dobrodružného v onom souboji. Ale myslím si teď, že byla 
romantičnost v tom, když jste se do mne zamiloval. A konečně – je 
to připočtení romantičnosti k romantičnosti – konečně si myslím… 
myslím, že vás miluji – Dave – oh, Dave!“

Poslední slova zněla jako vzdychavý vrkot hrdličky, neboť ji 
chytil do náruče a přivinul ji k sobě.
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„Ale nemiluji vás proto, že jste si dnes zahrál na pošetilce,“ 
šeptala na jeho rameni. „Běloši nemají vycházet, aby se vzájemně 
zabíjeli.“

„A proč mne tedy milujete?“ tázal se zaujat po způsobu všech mi-
lenců touto věčnou otázkou, jež nebyla dosud nikdy zodpovězěna.

„Nevím – snad jen proto, že vás miluji. Ale je v tom celé to 
uspokojení, které jste mi dal, když jsme tehdy mluvili o mužích. 
Avšak, milovala jsem vás již mnoho týdnů – po celou tu dobu, kdy 
jste byl tak roztomile a nevtíravě žárlivý na Tudora.“

„Ano, ano, pokračujte jen,“ nutil ji bez dechu, když se odmlčela.
Byla jsem zvědava, kdy to propukne – a poněvadž jste to neučinil, 

milovala jsem vás tím více. Byl jste jako tatíček a von. Dovedl jste 
se udržet na uzdě a nečinil jste ze sebe pošetilce.“

„Až teprve dnes,“ zmínil se.
„Ano – ale i proto jsem vás milovala. Byl již čas. Počínala jsem se 

již domnívat, že již nikdy o tom předmětu nezačnete. A teď, když 
jsem se vám nabídla, ani jste to nepřijal!“

Držel jí obě ruce na ramenou, odsunul ji od sebe na dosah paže 
a díval se jí dlouho do očí, které teď již nebyly chladné, nýbrž jako 
prosycené nějakým zlatistým sebevědomím. Víčka se jí skláněla, 
ale přece jen se statečně nezavřela, když mu jeho pohled vracela.

„A jak to bude s ‚vaším krbem a sedlem‘?“ tázal se okamžik po-
tom.

„Skoro jsem již oboje získala. Dům z trávy je mým krbem a Martha 
je mým sedlem a – pohlédněte na veškeré ty stromy, které jsem 
zasadila – nemluvě ani o kukuřici. Buď jak buď je to vaší chybou. 
Nebyla bych vás nikdy milovala, kdybyste mi nebyl onu myšlenku 
vštípil do hlavy.“

„Tamhle je loď Nongassla, přijíždějící kolem mysu, a má čluny 
spuštěny,“ poznamenal Sheldon povrchně. „A na palubě je zástupce 
vlády. Pluje do San Cristovalo, aby vyšetřil zabití toho misionáře. 
Musím říci, že máme štěstí.“
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„Nevidím, v čem by to štěstí bylo,“ pravila zarmouceně. „Právě 
dnešní večer jsme měli mít zcela pro sebe, abychom si o všem mohli 
promluvit. Mám na tisíce otázek, které jsem vám chtěla položit.“

„A nebylo to také rozmluvou o mužích,“ dodávala pak.
„Ale já mám mnohem lepší plán než to,“ a chvíli pro sebe uva-

žoval. „Vidíte, vládní zástupce je na ostrovech jediným úředníkem, 
který nám může dát povolení. A – v tom je právě štěstí – doktor 
Welshmere je zde také a může provést obřad. Můžeme se vzít ještě 
dnes večer.“

„Já… já jsem myslela –“ zajíkala se.
A pak se pomalu proměňovala a krev se jí vhrnula do tváře 

stejným překvapujícím způsobem, jako to již jednou toho dne viděl. 
Její chladné a přímo zírající oči nebyly již chladné ani se nedívaly 
přímo, ale teple se klopily a nemohly se setkat s jeho pohledem, 
když k němu přistoupila aby se uchýlila do jeho objetí a řekla při-
tom měkce a skorem šeptem:

„Jsem připravena, Dave.“
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