
“Ja. Tož dobrá. Abyste věděl, pane Bondy, to jsou moc mily a hodny zvířata, ty ještěrkove. Já je znám, 

chlapče.” Kapitán plácl prudce do stolu. “A že by to byli čerti, to je lež. A damned lie, sir. To spíš vy jste čert 

a já jsem čert, já, Captain van Toch, pane. To mně možete věřit.”  

G. H. Bondy se lekl. Delirium, řekl si. Kde je ten zatracený Povondra?  

“Ono jich tam je několik tisíc, tech ještěrků, ale oni je moc žrali ty – sakra, ty, jak se jim tady říká, sharks.”  

“Žraloci?”  

“Ja, žraloci. Proto jsou ty ještěrkove tak vzácny, pane, a jenom na tom jednom místě, v tom zálivu, co já 

nemožu jmenovat.”  

“To tedy ty ještěrky žijí v moři?”  

“Ja, v moři. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvílu zase musijou do vody.”  

“A jak vypadají?” (Pan Bondy se snažil získat čas, než se vrátí ten zatracený Povondra.)  

“No, velky by byly jako tuleně, ale když ťapkají po zadních tlapičkách, tak jsou tak vysoky,” ukazoval 

kapitán. “Že by byly hezky, to nejsou. Oni nemají na sobě žádny ty šlupky.”  

“Šupiny?”  

“Ja, šlupiny. Dočista jsou holy, pane Bondy, jako nějaké žaby nebo takové ty salamanders. A ty jejich přední 

tlapičky, to ti je jako pracičky od děcek, ale prsty mají jenom čtyři. Tož takovy ubožáčkove,” dodával kapitán 

soucitně. “Ale moc chytry a mily zvířata, pane Bondy.” Kapitán se svezl na bobek a jal se v této pozici 

kolébavě přešlapovat. “Takhle oni ťapkají, ty ještěrkove.”  

Kapitán se namáhal uvést své mohutné tělo v dřepu do vlnivého pohybu; přitom držel ruce před sebou jako 

panáčkující a prosící pes a upíral na pana Bondyho pomněnkové oči, které se zdály žadonit o sympatii.  

Namaluj, jak si představuješ, že popisovaný živočich vypadá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znění tohoto textu vychází z díla Válka s mloky tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1981 (ČAPEK, Karel. Válka s mloky. 20. 

vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. 276 s. Spisy, sv. 9.).  


