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KAPITONO VAN TOCHO KEISTYBĖS

Jei Tana Masos salelės ieškotumėte žemėlapyje, rastumėte ją tie
siog ant pusiaujo, truputį į vakarus nuo Sumatros, bet jei „Kandon
go Bandungo“ laivo denyje paklaustumėte kapitono J. van Tocho, 
kas gi šitoji Tana Masa, prie kurios laivas ką tik nuleido inkarą, – jis 
imtų keiktis, o paskui pasakytų, kad tai nevalyviausia skylė visame 
Sundos salyne, bjauresnė negu Tana Bala ir mažų mažiausiai tokia 
pat prakeikta kaip ir Pinis arba Baniakas; vienintelis, atsiprašant, 
žmogus, kuris ten gyvena – žinoma, jei neminėsime tų utėlėtų ba
takų, – tai girtuoklis prekybos agentas, kubu ir portugalo metisas, 
didesnis vagis, niekšas ir kiaulė negu grynas kubu ir grynas baltasis 
drauge; jeigu yra pasaulyje kas nors prakeiktas, tai tiktai prakeiktas 
gyvenimas šitoje prakeiktoje Tana Masoje, pone. Tada jūs tikriau
siai jo paklaustumėte, kam gi jis dabar nuleido tą prakeiktą inkarą, 
lyg ketintų stovėti čia tris prakeiktas dienas, o jis įpykęs sušnopuotų 
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ir burbtelėtų, kad „Kandongas Bandungas“, savaime aišku, nebūtų 

čionai plaukęs vien dėl šitos prakeiktos kopros ar palmių aliejaus, 

pagaliau, pone, dėl to nekvaršinkite sau galvos, aš esu gavęs savo 

prakeiktus įsakymus, o jūs, pone, būkite malonus ir žiūrėkite savo 

reikalų. Ir taip iškalbingai, sodriai nusikeiktų, kaip pridera seny

vam, bet palyginti dar nesukriošusiam laivo kapitonui.

Bet jeigu jūs, užuot smalsiai klausinėję kapitoną J. van Tochą, 

būtumėte leidę jam pačiam niurnėti ir keiktis, būtumėte daugiau 

sužinoję. Argi į jį pasižiūrėję nematote, kad jam reikia sau širdį pa

lengvinti? Tik duokite ramybę, ir jo suirzimas pats išsilies.

– Tik žiūrėkite, pone,  – prapliups kapitonas,  – tie vyrukai 

Amsterdame, tie prakeikti žydai ten viršūnėse, staiga įsigeidžia: 

girdi, perlų, brolyti, perlų paieškokite. Atseit dabar žmonės iš proto 

kraustosi dėl perlų ir panašiai. – Čia kapitonas piktai nusispjaus. – 

Žinoma, pinigėlius nori paversti perlais! Todėl, kad jūs, žmonės, 

vis trokštate kokio nors karo ar kitko. Baimė dėl pinigų – štai kas. 

O tai vadinasi krizė, pone.

Kapitonas J. van Tochas truputį suabejoja, ar nevertėtų šnekte

lėti su jumis apie ekonomiką; juk šiandien apie nieką daugiau ne

kalbama. Bet čia, prie Tana Masos, per karšta ir tingu leistis į tokias 

kalbas; ir kapitonas van Tochas tik numoja ranka ir niurna:

– Lengva pasakyti  – perlai! Ceilone, pone, jie taip išgrobti, 

kad penkerius metus nebebus. Formozoje uždrausta juos žvejoti... 

Na tai, girdi, kapitone van Tochai, suraskite naujų perlų kolonijų. 

Plaukite į tas prakeiktas saliūkštes, gal ten rasite ištisus tiltus kriau
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klių... – Kapitonas niekinamai sutrimituoja į žydrą nosinę. – Tos 

žiurkės Europoje mano, kad čia galima ko nors rasti, ko dar niekas 

nežino! Jėzaumarija, tai avigalviai! Kaip dar jie neužsigeidė, kad aš 

čia spoksočiau šitiems batakams į snukius, ar jie nešlemščia perlų! 

Naujos perlų kolonijos! Padange yra naujas bordelis, taip, bet nau

jos kolonijos? Pone, aš čia visas salas pažįstu kaip savo kelnes... nuo 

Ceilono iki to prakeikto Klipertono... Jei dar kas tikisi šičia ką nors 

pelninga rasti, na, tai tam – gero vėjo, pone! Trisdešimt metų po 

šias vietas plaukioju, o dabar tie pusgalviai nori, kad aš čia kažką 

atkasčiau! – Kapitonas van Tochas tiesiog dūsta nuo tų užgaulių 

reikalavimų. – Tegu atsiunčia kokį geltonsnapį, tas jiems tokių da

lykų atras, kad jie tik mirksės; bet reikalauti iš tokio žmogaus kaip 

kapitonas J. van Tochas, kuris čia viską žino... Tai jau teikitės pripa

žinti, pone. Europoje gal dar galima šį tą atkasti, bet čia... Juk į šiuos 

kraštus žmonės keliauja tik šniukštinėti, ką galima suryti ir netgi ne 

suryti, o pirkti ir parduoti. Pone, jei visose prakeiktose atogrąžose 

dar atsirastų toks daiktas, už kurį būtų įmanoma nuplėšti dvigubą 

kainą, tai prie jo stovėtų bent trys agentai ir prišnirpštomis nosinė

mis mojuotų septynių valstybių laivams, kad tik sustotų. Taip, taip, 

pone. Prašom atleisti, bet čia viską geriau žinau negu Jos Dideny

bės karalienės kolonijų valdyba. – Kapitonas van Tochas stengiasi 

sutramdyti savo teisingą pyktį, ir, dar kiek pakunkuliavus, jam tatai 

pavyksta. – Ar matote antai tuos du niekingus tinginius? Tai perlų 

žvejotojai iš Ceilono, atleisk man Viešpatie, sinhalai, kaip juos Die

vas sukūrė, tik nežinau, kam jis taip darė. Vežioju štai juos, pone, ir, 
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jei randu sklypelį pakrantės, kur dar neparašyta „Agentūra“ arba 

„Batia“*, arba „Muitinė“, paleidžiu abu į vandenį ieškoti kriauklių. 

Tas mažesnysis dykaduonis pasineria iki aštuoniasdešimties metrų; 
netoli Princo salų jis iš devyniasdešimt metrų gelmės ištraukė kino 

aparato rankenėlę, pone, bet perlų – kur tau! Šiukšlės tie sinhalai.

Tai šitoks prakeiktas mano darbas, pone: apsimesti, kad supir

kinėju palmių aliejų, o iš tikrųjų ieškoti naujų perlų kolonijų. Gal 

jie dar įsigeis, kad atrasčiau kokį neregėtą žemyną, ką? Toks dar

bas, pone, vis dėlto nedera garbingam prekybos laivyno kapitonui. 

J. van Tochui, pone, tai ne koks prakeiktas avantiūristas. Ne, pone.

Ir taip toliau; didelė jūrų platybė ir laiko marios bekraštės; 

spjaudyk sveikas į jūrą, brolyti, nuo to joje vandens nepadaugės, 
keik savo dalią – vis tiek jos neišvengsi; pagaliau po ilgo ruošimosi 

ir gaišaties ateina metas, kada olandų „Kandongo Bandungo“ laivo 

kapitonas J. van Tochas dūsaudamas ir keiksnodamas lipa į valtį, 

plaukia į vieną Tana Masos kaimą tartis su girtuokliu kubu ir por

tugalo metisu dėl kai kurių prekybos reikalų.

– Sorry, Captain**,  – tarė pagaliau kubu ir portugalo meti

sas, – bet čia, Tana Masoje, jokios kriauklės neauga. Šitie nususę 

batakai, – pasakojo jis su neapsakomu pasišlykštėjimu, – ryja net 

medūzas; jie daugiau lindi vandenyje negu sausumoje, čionykštės 

moterys taip smirda žuvimis, kad jūs negalite net įsivaizduoti. Ką 
aš čia norėjau pasakyti? Aha, jūs teiravotės moterų.

*  „Batia“ – Čekoslovakijos milijonieriaus, avalynės fabrikanto pasaulinis koncer
nas.
**  „Atleiskite, kapitone“ (angl.).
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– Ar nėra čia kur nors pajūrio ruožo, – klausinėjo kapitonas, – 

kur šitie batakai nelenda į vandenį?

Kubu ir portugalo metisas papurtė galvą.

– Nėra, pone. Nebent Devil Bei*, tačiau kas jums iš to.

– Kodėl?

– Todėl... kad tenai, pone, niekas nedrįsta. Jums įpilti, kapito

ne?

– Thanks**. Ten yra ryklių?

– Ir ryklių, ir apskritai...  – numykė metisas.  – Negera vieta, 

pone. Batakai būtų nepatenkinti, jei ten kas nardytų.

– Kodėl?

– Ten yra velnių, pone... Jūros velnių.

– Kas tas jūros velnias? Žuvis?

– Ne žuvis, – išsisukinėdamas atsakė metisas. – Tikras velnias, 

pone. Marių velnias. Batakai jį vadina tapa. Tapa. Sako, ten turi 

savo miestą tie velniai. Jums įpilti?

– O kaip atrodo... tas jūros velnias?

Kubu ir portugalo metisas gūžtelėjo pečiais.

– Kaip velnias, pone. Kartą aš jį mačiau... tiesą sakant, tik jo gal

vą. Plaukiau luotu iš Harlemo kyšulio... ir staiga išniro prieš mane 

iš vandens tokia buožė.

– Na, na? Į ką ji panaši?

– Ta makaulė... kaip batako, pone, tik visai plika.

*  Devil Bay – Velnio įlanka (angl.).
**  „Dėkui“ (angl.).
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– O gal ten iš tikrųjų buvo batakas?

– Ne, pone. Juk toje vietoje nė vienas batakas nelįs į vandenį. O 

be to... jis, pone, mirkčiojo man apatiniais akių vokais. – Metisas 

pasibaisėjęs nusipurtė. – Apatiniais vokais, kurie uždengia visą akį. 

Ten buvo tapa.

Kapitonas J. van Tochas storais pirštais sukiojo stiklinę su pal

mių degtine.

– Ar nebuvote girtas, ką? Nusitašęs nebuvote?

– Buvau, pone. Kitaip nebūčiau ten yręsis. Batakai nepatenkin

ti, jei kas tuos... velnius išjudina.

Kapitonas van Tochas papurtė galvą.

– Žmogau, jokių velnių nėra. O jei būtų, tai turėtų atrodyti 

kaip europiečiai. Ten buvo gal kokia žuvis ar šiaip kas.

– Žuvis, – mikčiojo kubu ir portugalo metisas, – žuvis yra be 

rankų, pone. Aš gi ne batakas, pone, aš lankiau mokyklą Badjun

ge... galbūt dar prisimenu dešimt Dievo įsakymų ir kitas mokslo 

gudrybes; apsišvietęs žmogus tikrai atskirs, kur velnias, o kur žvė

ris. Pasiklauskite batakų, pone.

– Tai juodukų prietarai,  – pareiškė kapitonas su geraširdiška 

išsilavinusio žmogaus pranašybe. – Mokslo akimis žiūrint, tai ne

sąmonė. Juk velnias negali gyventi vandenyje. Ką gi jis ten veiks? 

Neklausyk čiabuvių plepalų, žmogau. Kažkas pavadino šią įlanką 

Velnių įlanka, ir nuo to laiko batakai jos bijo. Va kaip, – pasakė 

kapitonas ir masyviu delnu sudrožė per stalą. – Mokslui aišku, kad 

tenai nieko nėra, vyruti.
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– Taip, pone, – sutiko metisas, lankęs Badjungo mokyklą. – Ta

čiau protingam žmogui Devil Bei nėra ko ieškoti.

Kapitonas J. van Tochas išraudo.

– Ką? – riktelėjo jis. – Tu, apskretęs kubu, manai, kad aš pabūg

siu tavo velnių? Dar pamatysim, – tarė ir pakilo su visa garbingų 

savo dviejų šimtų svarų galybe. – Aš čia negaišiu laiko su tavimi, kai 

turiu rūpintis bizniu. Bet tu įsikalk į galvą: Olandijos kolonijose 

jokių velnių nėra, jeigu jų kur yra, tai tik Prancūzijos kolonijose. 

Ten jų galėtų būti. O dabar pašauk man šito prakeikto kaimo se

niūną.

Minėto pareigūno nereikėjo ilgai ieškoti: jis tupėjo šalia metiso 

krautuvėlės ir čiulpė cukranendrę. Tai buvo nuogas senyvas vyriš

kis, bet daug liesesnis, negu paprastai būna europiečių seniūnai. 

Atokiau nuo jo, kaip ir pridera, buvo sutūpęs visas kaimas – su mo

terimis ir vaikais, matyt, laukė, kada čia juos filmuos.

– Klausyk, vyruti,  – kreipėsi į jį kapitonas van Tochas mala

jiškai (galėjo kreiptis ir olandiškai arba angliškai, nes garbingasis 

senis batakas nesuprato nė žodžio malajiškai, taigi visą kapitono 

šneką turėjo versti į batakų kalbą kubu ir portugalo metisas; tačiau 

kapitonas kažkodėl manė, kad malajų kalba čia tinkamiausia). – 

Tai klausyk, vyruti, man reikėtų kelių stambių, stiprių, drąsių ber

nų, kurie eitų su manimi žvejoti. Supranti – žvejoti.

Metisas išvertė, seniūnas kinkavo galvą, atseit suprantąs; pas

kui kreipėsi į platesnę auditoriją, išdrožė jai kalbą ir aiškiai sulaukė 

pritarimo.
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– Viršininkas sako, – vertė metisas, – kad visas kaimas eis su 
tuanu kapitonu žvejoti, kur tiktai tuanas panorės.

– Na, matai. O dabar pasakyk jiems, kad eisime žvejoti kriau
klių į Devil Bei.

Batakai keliolika minučių karštai svarstė, ginče dalyvavo visas 
kaimas, ypač senos moterys. Pagaliau metisas kreipėsi į kapitoną:

– Jie sako, pone, kad į Devil Bei negali eiti.
Kapitonas ėmė rausti.
– O kodėl ne?
Metisas gūžtelėjo pečiais.
– Todėl, kad ten yra tapa tapa. Velnių, pone.
Kapitonas visas išraudo.
– Tai pasakyk: jeigu neis, tai... aš jiems išgrūsiu visus dantis... 

nurausiu ausis... iškarstysiu juos... supleškinsiu šitą jų utėlėtą kai
mą, supratai?

Metisas viską sąžiningai išvertė, o paskui vėl prasidėjo gyvas 
pasitarimas. Galų gale metisas kreipėsi į kapitoną.

– Jie sako, pone, eisią į Padangą skųstis policijai, kad tuanas 
jiems grasinęs. Tam, girdi, yra įstatymai. Seniūnas sako netylėsiąs.

Kapitonas net pamėlynavo.
– Tai pasakyk jam, – suriaumojo, – kad...
Ir kalbėjo be atokvėpio geras vienuolika minučių.
Kiek leido žodžių atsargos, metisas viską išvertė; po naujų, tei

sybė, ilgų, bet rimtų batakų pasitarimų jis paaiškino kapitonui:
– Jie sako, pone, kad sutinka netraukti į teismą, jei tuanas ka

pitonas sumokės vietinei vyresnybei baudą. Sako,  – įsidrąsino 
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jis, – du šimtus rupijų; bet tai daugoka, pone. Pasiūlykite jiems 

penkias.

Dabar van Tocho veidą išpylė purpurinės dėmės. Iš pradžių 

kapitonas pareiškė išžudysiąs viso pasaulio batakus, paskui nusi

leido iki trijų šimtų spyrių, o galop pasitenkino pažadėjęs iškimšti 

batakų seniūną ir atiduoti Amsterdamo kolonijų muziejui; savo 

ruožtu batakai nuo dviejų šimtų rupijų nusileido iki geležinės 

pompos su ratu ir pagaliau užsispyrė, kad kapitonas kaip baudą 

atiduotų kaimo seniūnui benzininį žiebtuvėlį. („Atiduokite jį 

jiems, pone, – maldavo kubu ir portugalo metisas, – sandėlyje aš 

turiu tris žiebtuvėlius, tik be dagčių.“) Taip buvo vėl atkurta taika 

Tana Masoje, tačiau kapitonas J. van Tochas žinojo, kad dabar jis 

rizikuoja baltosios rasės prestižu.

Apypiete nuo olandų „Kandongo Bandungo“ laivo atsiyrė val

tis, kurioje sėdėjo kapitonas J. van Tochas, švedas Jensenas, islandas 

Gudmundsonas, suomis Gilemainenas ir du sinhalai perlų žvejoto

jai. Valtis pasuko tiesiai į Devil Bei įlanką.

Trečią valandą, kada jūros atoslūgis didžiausias, valtis sukiojosi 

už kokio šimto metrų nuo krašto, kapitonas stovėjo ant kranto ir 

žiūrėjo, ar nematyti ryklių, o abu sinhalai narai su peiliais rankose 

laukė ženklo šokti į vandenį.

– Na, dabar tu, – įsakė kapitonas toliau stovinčiam nuogaliui.
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