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Otec Prin šel od pobřeží k misii a přemýšlel, 
kde by sehnal velký člun schopný  aspoň 

několikadenní plavby. Domorodci z   ostrova 
Vau měli pouze hrubě vytesaná plavidla s  va-
hadlem a  s  těmi nebylo radno vzdalovat se 
od břehu. Starý misionář se v černé kutně a bílé 
tropické helmě vyjímal divně mezi bývalými 
lidojedy. Potkával kudrnaté muže s  temnou 
pletí a  ženy v  červeně nabarvených suknicích 
z dlouhé trávy. Vnímal jejich přátelské pohledy. 
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 Zvykli si na  něj, otec Prin působil na  Vau už 
dobrých dvacet let.

„Pojedeš se mnou na  ostrov, kde o  tebe 
bude dobře postaráno, Mauhi?“ zastavil se 
u malomocného ubožáka, který měl místo ru-
kou pahýly. S nohama, podivně zkroucenýma, 
se pohyboval jen s  velkými obtížemi. Mauhi 
nepřítomně přikyvoval. Trvalo dlouho, než 
ho otec Prin umluvil, aby se nechal přepravit 
na ostrov u Nové Kaledonie. Bylo tam zřízeno 
leprosárium a  o  nemocné se staral vyškolený 



personál vedený lékařem a knězem v jedné oso-
bě. Biskup z Noumey však neměl na přepravu 
malomocných ze vzdálenějších ostrovů peníze 
a vše se ocitlo na  mrtvém bodě. Otec Prin měl 
ve  své vsi  celkem tři beznadějné případy. Mi-
sionář vstoupil do kaple. Byla to chýše z bláta 
a došků, stejná, jaké si stavěli místní, jen o po-
znání čistější. Klekl si k  oltáři a  při modlitbě 
zabrousil v myšlenkách na pořádnou loď, která 
by dopravila těžce nemocné do leprosária.

„Slituj se, Pane náš, nad těmi ubohými.“

Ještě toho dne odpoledne se v zátoce obje-
vil Markham. Platil za  nejlepšího námořníka 
Korálového moře. Na  motorové lodici objíž-
děl ostrovy a obchodoval s koprou. Zastavil se 
na Vau kvůli menší opravě.

„Už jste tu dlouho nebyl, Markhame,“ přiví-
tal návštěvníka otec Prin. „Mám k vám prosbu. 
Nevzal byste tři malomocné na Novou Kaledo-
nii? Jestli jedete tím směrem…“

Markham se zamyslel.



„Náhodou jedu. Ale musel byste jet se mnou, 
otče Prine. Nemohu řídit loď a  ještě se starat 
o tři lazary.“


