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Vydržel jsem relativně dlouho, čtyři měsíce bez výplaty. Spousta kamarádu již firmu 
opustila  
dříve. Teď byla řada na mne, už nebylo z čeho brát a dluhy pomalu narůstaly. Přes jednu 
agenturu jsem vyrazil na belgické plavidlo.  
V ruce lístek, na něm čtyři písmena –SYRA žádné další informace. V mikrobuse nás 
sedělo šest. Jen já jel poprvé, ostatní byli mazáci. šífáci jsou plemeno ukecaný, tak se 
raději na nic neptám. Čím blíže jsme Duisburgu,tím mi bylo tíž Jako bych posnídal beton 
a ten nyní začal ve střevech tuhnout. Tři hodiny ráno Duisburg-Ruhrort, vystupovat. ,, 
žádnej nepřijde?“ptám se šoféra.,,Ne jsi první Čech, co jde na tuhle loď, čau!“  
Auto je pryč - poslední zbytek zázemí. SYRA je nákladní loď. Pomačkaná příď, asi někde 
bourali. Celá špinavá od uhelného mouru. Už vím co bude má první práce.  
Jdu k nástavbě na přídi, nastoupil jsem jako bootsman . Je zamčeno - to nevěděli, že 
přijedu? Zabouchám na dveře…….otevře mi mužík tak 160cm , hubeny s dlouhými 
mastnými vlasy.,,Ty seš ten Čech ? Ráno v šest jedeme!“a zmizí. Vejdu, moc se 
nerozhlížím, něco tady divně páchne. Ve volné kajutě otevřu okno, padnu na postel a 
dvě hodiny spím jak dřevo. O pùl šesté vyběhnu na palubu, ten mužík se mi představí - 
Jan to je náhoda, já jsem taky Jan. Očividně to na něj neudělá dojem. Pokrčí rameny a 
jde na záď .Jdu za ním, představit se kapitánovi. „Job - Jan“. Víc nic ani slovo, odevzdám 
mu služební knížku a protože vlámsky neumím takřka nic, jen vytuším co mám dělat. Je 
květen, už od rána je teplo a tak mytí lodi je spíše zábava, než práce. Nové koště dobře 
mete, tak nejím a nekouřím až do večera. V osm padla – „fajrunt“. Jsem na půl KO. Jan 
se mě ptá, jestli máme v Čechách 220 V a důležitě mě vysvětluje, že tohle je TV a tady 
se zapíná a pak tady jsou vidět obrázky, které se pohybují a je slyšet i zvuk. Nechávám 
to bez komentáře a prohlížím si ho. Je špinavý jako to čuně a zapáchá. Však já taky 
nejsem jako z alabastru a sprcha je to co teď oba potřebujeme. Vydrhnu se. „Jan, sprcha 
je volná“, na oplátku teď nereaguje on. „ Jan, sprcha je volná“, opakuji. že by byl 
nahluchlej? Pro jistotu to zopakuji do třetice. „A“, více z něj nevypadne. Jak „A“, jdi se 
umejt . „Proč?“ Chytrému napověz, hloupého trkni. Jsi špinavej a zapácháš. „ No a co?“ 
Ztrácím trpělivost a klid. On mi očividně dává najevo, že já, cizák, nemám do ničeho 
kecat. „Tak spíš venku, seber se a vypadni. Rozvaha a klid je ta tam. Jsem o hlavu a půl 
větší a rozhodnut s ním vykmitnout. V očích mu probleskne něco jako strach.“Ale já 
nemám mýdlo ani ručník“. Ve strojovně vezmu náruč čistých hadrů, mýdlo mu půjčím a 
nacpu ho, ačkoliv ještě slabě protestuje, do koupelny. Než se vykoupe, mám ještě čas 
porozhlédnout se po kajutě. Všude špína a mě bylo jasné, že dnes mě čeká druhá 
směna. Když vyjde z koupelny je čistej, i nehty si ostříhal. Něco zabručí, zaleze do své 
kajuty a je od něj pokoj. O půlnoci jsem s úklidem hotov a úplně grogy.  
Ráno mne zavolá kapitán do kormidelny. Je jasné, že Jan si stěžoval. „Jan, dáme si kafe 
? Cukr, mléko?“ Černou. V zpěti toho lituji. Tak silné kafe jsem ještě nepil. Po chvíli 
mlčení začne. „Jan si na tebe stěžoval“, tentokrát to zkouší německy. A jeje, jsem tady 
druhej den a hned tohle. „No…, nacpal jsem ho do sprchy a donutil umejt. Byl jako to 
prase a taky tak smrděl“. „Tak to říkal pravdu, já mu to nechtěl věřit. Přišel mi dnes 
trochu jinej, víš, on se vody bojí“.  
Job je důchodce, celý život strávil na lodích. Hledíme jeden na druhého – co z toho 
bude? Dál už to nevydrží a začne se smát. „Gottfrdome Jan“, směje se, až mu z očí 
tečou slzy. Od té chvíle je Černý Jan a Český Jan. Ledy jsou prolomeny. Další den je 
sobota, jsme v Antverpách a Job a Jan odcházejí. Loučí se s tím, že v pondělí přijde jiný 
kapitán s manželkou. Ta nastoupí jako lodník, na místo po Janovi. Nevidím je naposledy, 
ještě se s oběma u téhle firmy setkám.  
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