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Zbývalo 15 minut do konce poslední vyučovací hodiny a Jarda už se nemohl 

dočkat až vyleze ze školy a zapálí si cigaretu. Výklad učitele nevnímal, z 

dějepisu měl tak jako tak jedničku, a raději se toulal někde uvnitř svojí mysli.  

Ze zamyšlení ho vytrhlo vibrování telefonu v kapse. Do messengeru mu přišla 

zpráva od Patrika. 

 

Doufám, že si nevyměknul. Sám tam totiž nevlezu ani za zlatý prase :D 

Hlavně by z nás pak měli všichni akorát prdel. 

 

Jarda se usmál a naťukal na display svou odpověď. 

 

Vůbec. Odpoledne jdeme na to, nejsem žádnej srab, abych z toho cuknul. 

 

Schoval telefon a upřel pohled z okna. V myšlenkách se opět zatoulal do své 

hlavy, ve které mu svítila červená kontrolka na znamení toho, že by odpoledne 

neměl nikam chodit. Ale už bylo pozdě, udělal by ze sebe akorát poseru před 

celou školou. A v tak malém městě, jako byly Kozákovice, by se to s ním táhlo 

ještě celé dospívání. 

Konečně zazvonilo a ve třídě vypukla naprostá anarchie. Všichni si začali 

balit věci a za oslavného jásotu se snažili procpat mezi ostatními do šaten a před 

školu. Byl pátek, což byl pro každého školáka důvod k radosti. 

Hned jak Jarda vyšel ven, tak si zapálil cigaretu a s chutí z ní potáhl. Kouř mu 

naplnil plíce a poté s úlevou vydechnul. 

“Koukám, že si to cigáro sakra užíváš. Bacha, aby ses u toho neudělal,” 

zahalekal na něj Honza, který stál opřený o zábradlí. 

“Ha ha ha,” odpověděl suše Jarda a rovnou se zeptal, zda už vyšel Patrik. 

“A vidíš ho tady někde, blbečku,” pronesl Honzův nejlepší kamarád Josef 

Kaliník, kterému tu neřekl nikdo jinak než Kali. 
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“Nikoho z béčka jsem venku ještě neviděl. Asi je zase zdržuje třídní,” vložil 

se do rozhovoru Honza a utnul tak Kaliho provokování. Věděl, že ti dva se 

zrovna nemusí a nechtěl, aby se Jarda naštval a ze dnešního plánu vycouval. 

Kali jen protočil oči, ale nic neřekl. Honza byl kápo a když se chce tahat s 

osmákama, tak mu nebude bránit. 

Patrik konečně vyšel ze školy a připojil se ke tříčlenné skupině. Společně se 

pak odebrali na lavičku do nedalekého parku. 

“Takže kluci, dneska je váš velkej den,” spustil Honza. Jarda s Patrikem jen 

nervózně přikyvovali, zatímco Kalimu se na tváři usadil škodolibý úsměv. 

Oba měli k nervozitě dobrý důvod. Chystali se vniknout do cizího domu, a to 

jen proto, aby se zalíbili partě starších. 

“Tak jo, bude to takhle. Nějakou dobu jsme ten barák sledovali a Schiller 

jezdí každej den kolem čtvrtý odpoledne do města nakupovat a vrací se zpátky 

tak okolo šestý. Vlezete tam a projdete až nahoru do ložnice a tam se vyřádíte. 

Celý to budete natáčet na FB jako live stream. Je to jasný?” 

Oba poslušne souhlasili. 

“Super, takže se sejdeme v půl čtvrtý tady na lavičkách a vyrazíme spolu. Já 

budu venku hlídat, kdyby se cokoliv podělalo.” 

Honza s Kalim se pak bez jakéhokoliv loučení otočili a odešli. 

“Jardo fakt myslíš, že je to dobrej nápad?” 

“No nemám z toho moc dobrej pocit, ale nehodlám bejt před celou školou za 

padavku. A předpokládám, že ty taky ne.” 

“Kurva,” oddechl si Patrik. “Myslíš, že jsou ty řeči o starým Schillerovi 

pravda?  Že fakt zabil svoji ženu a děti, i když policajti tenkrát řekli, že spáchali 

sebevraždu?”  

“To netušim, ale je to prej bejvalej estébák, takže bych tomu klidně i věřil. 

Ale vzhledem k tomu, že se chystáme vloupat do jeho domu, a ještě mu to tam 

trošku ozdobit, tak doufám, že to jsou jenom kecy.” 
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“Jo, to máš pravdu. No nic, já si mizim připravit věci. Tak zatím,” rozloučil 

se Patrik. 

“Zatim, a nezapomeň si přibalit pleny,” volal za ním se smíchem Jarda, který 

odcházel opačným směrem. Měl to domů sice necelých 5 minut, ale přesto si 

ještě zapálil jednu cigaretu. Při dokuřování před vchodem si v hlavě prošel, co 

všechno musí udělat a co si musí připravit.  

Při pomyšlení na Schillerův napůl rozpadlý dům, se mu ježily chloupky 

vzadu na krku a v celém těle cítil mrazení. Neměl z celého toho nápadu dobrý 

pocit 

 

Kostelní zvony na náměstí odbíjely teprve čtvrt na čtyři odpoledne, přesto už 

na lavičce v parku nervózně posedávali Patrik s Jardou a bezduchým tlacháním 

se snažili odvést své myšlenky od toho, co je za chvilku čeká. 

“Jste tu nějak brzo,” překvapil je Honza.  

“To víš, už se nemůžeme dočkat. Kde si nechal svýho pejska Kaliho?” 

odseknul mu ironicky Jarda. Honza se jen uculil a jedovatou poznámku nechal 

bez komentáře. 

“Doufám, že máte pořádně nabitý mobily, jinak tam polezete znova.” 

“Nedělej si hlavu, jasně že máme,” mrknul na něj Patrik a hodil si na záda 

batoh na znamení toho, že můžou jít. 

Trojice chlapců přešla náměstí a bočními uličkami se jejich cesta ubírala 

směrem z města pryč. Pryč k lesu. A čím blíže byli této hranici, tím větší neklid 

Jarda pociťoval. Jakmile vykouřil jednu cigaretu, vyndal si z krabičky druhou a 

strčil ji mezi rty. Nikotin byl to asi jediné, co ho dokázalo ve vypjatých chvílích 

alespoň trochu uklidnit. 

Podchod pod desetiletí nefunkční železniční tratí, představoval pro místní 

obyvatele pomyslnou hranici konce města. Jakmile jej minuli, vypadalo to jako 

by se ocitli mimo civilizaci. Vyasfaltovaná silnice skončila na úrovni podjezdu 

a za ním se změnila v neudržovanou lesní cestu plnou bahna a kaluží. Nebyla to 
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nejrychlejší cesta k jejich cíli, ale pravděpodobnost toho, že by se Schiller do 

města vydal zrovna tudy, byla opravdu mizivá. Mohli se tak po ní nepozorovaně 

dostat na místo s dobrým výhledem na dům a v klidu počkat, kdyby byl jeho 

majitel ještě doma. 

Po pár minutách chůze vklouzli do tichého podzimního lesa. Listy okolních 

stromů hrály všemi barvami a třepotaly se pod nadvládou větru, který s sebou 

přinášel první náznaky přicházejících mrazů. Zvuky města rázem utichly a Jarda 

začínal litovat, že se nechal k něčemu takovému vůbec přemluvit. Nebyl žádný 

posera, ale o Schillerovi se povídali dost divné věci. Pro jedny to byl vrah, další 

zase říkali, že se po smrti manželky s dětmi dočista pomátl. Nervozita byla 

viditelná i na Honzovi s Patrikem. Kráčeli vedle Jardy v tichosti, aniž by řekli 

jediné slovo. Až když došli k vyšlapané pěšině, která vedla mezi stromy, 

prolomil konečně Honza mlčení. 

“Tak jo kluci, za pár minut jsme u místa s dobrým výhledem na dům. Pokud 

tam nebude auto, nandáte si masky a jdete rovnou na věc. Jasný?” 

“Jasný,” odpověděli mu oba rozechvělým hlasem. 

Všichni tři se několikrát zhluboka nadechli a v řadě vedené Honzou, se 

přikrčení plížili mezi stromy. Cesta vedla zprvu do mírného kopce, na jehož 

konci čekal na kluky pořádný krpál. Do svahu se museli drápat velmi opatrně. 

Jediný špatný krok mohl v rozbahněném terénu způsobit pád dolů přes kořeny a 

kameny, s téměř stoprocentní jistotou zranění. Těsně pod vrcholem byla malá 

plošina, na které měli v plánu se zastavit.  

Jakmile na ni Honza dorazil, otočil se, aby mohl podat ruku nejdříve 

Patrikovi, a poté i Jardovi, a pomoci jim v posledním úseku výstupu. Kluci si 

museli chvíli sednout a vydýchat se, neboť je výstup dost vyčerpal. Poté se po 

břiše doplazili až k vrcholu celého svahu, odkud konečně spatřili svůj cíl, 

kterým byl Schillerův dům. Nacházeli se jen několik desítek metrů od něj, a tak 

mohli snadno ověřit, zda před ním nestojí jeho auto. 
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“Čistej vzduch kluci. Jděte na to a nezapomeňte spustit live stream,” vyhrkl 

nedočkavě Honza. 

Jarda s Patrikem si z batohu vytáhli bílé masky a přikrčení se vydali směrem 

k domu. Jarda po cestě vytáhl svůj mobilní telefon a spustil live stream do tajné 

Facebookové skupiny, kterou speciálně pro tuto událost Honza vytvořil. 

Schillerův dům z venku vypadal opuštěně a Jarda se divil, že v něm ještě 

někdo vůbec může žít. Střecha byla na jedné straně propadlá, zdi porostlé 

mechem a popínavými rostlinami, a spousta oken v patře bylo rozbitých. Jediné 

místo, které působilo udržovaným dojmem bylo malé prostranství za domem. 

Když přišli blíž zjistili, že se na něm nacházejí tři náhrobní kameny se jmény 

Schillerovi ženy a obou jeho dětí. U každého pomníku byla položena 

zarámovaná fotografie spolu se zapálenou svíčkou. 

“Ty vole, myslíš, že jsou tady fakt pohřbený?” zeptal se opatrně Patrik. 

“Nevim. Ale tohle místo se mi nelíbí. Jdeme na věc, ať odtud můžeme rychle 

vypadnout.” 

Z plácku za domem spatřili zadní dveře vedoucí do domu a spěšným krokem 

se vydali přímo k nim. Jarda zkusil zmáčknout kliku, ale bylo zamčeno. 

“Sakra, trochu jsem doufal, že to bude takhle snadný,” zasmál se nervózně. 

Začal obhlížet okna v přízemí, zda by se nedostali dovnitř tudy, ale všechna 

byla oproti těm v patře ve výborném stavu. 

“Kurva kudy tam vlezeme,” utrousil Patrik.  

“Musíme přes okna v patře,” odpověděl mu Jarda. 

“Zbláznil ses? Jak se tam chceš dostat?” 

Jarda jen pohodil hlavou směrem k vyzděnému komínu, který tvořil roh s 

jednou ze stěn domu. Po delším zkoumání si Patrik všiml vypadaných částí 

cihel na obou stěnách, které nápadně připomínaly žebřík. A přímo nad tímto 

“žebříkem” bylo jedno z rozbitých oken. 

Jarda podal telefon, který stále natáčel živý přenos, Patrikovi. “Celý to 

natáčej a pak mi ho opatrně hodíš, oka?” 
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“Jasný. Hlavně buď opatrnej.”  

Patrik se zatajeným dechem sledoval výstup svého kamaráda a když konečně 

vlezl do rozbitého okna, pořádně si oddechl. Jarda se vyklonil zpět, aby mohl 

chytit telefon a poté nafilmovat svého kamaráda. Patrik při lezení nevypadal 

moc jistě, ale s přispěním Jardy, který mu v posledním úseku pomohl a vytáhnul 

ho za ruku, se dovnitř dostal i on. 

Ocitli se skoro v naprosté tmě, protože díky okolním stromům do domu 

pronikalo minimum denního světla. Oba si proto vytáhli baterku a začali se 

rozhlížet po místnosti. Byla malá a podle všeho sloužila majiteli k uskladnění 

všemožného harampádí, které bylo nastrkané v regálech po stranách místnosti 

nebo o něj bylo jen ledabyle opřené. Protáhli se úzkou uličkou mezi regály ke 

dveřím a Jarda se zatajeným dechem stiskl kliku. Tentokrát úspěšně. Dveře byly 

sice trochu zkřížené a drhly, ale když pořádně zabral, tak se mu podařilo je 

otevřít. Ocitl se na chodbě, na jejímž konci spatřil schody do přízemí. Do nosu 

ho udeřil pach zatuchliny a plísně. Okamžitě se mu zvedl žaludek a soudě dle 

Patrikova výrazu nebyl sám. Přestal raději dýchat nosem a vykročil prozkoumat 

chodbu. Vedly z ní ještě troje dveře. Jedny na levé straně, stejně jako ty do 

kumbálu, a zrcadlově naproti nim dvoje další. Chvíli nervózně těkal kuželem 

světla baterky a nemohl se rozhodnout, ke kterým vyrazí. Nechtěl dům 

prozkoumávat a zdržovat se v něm déle, než bude nezbytně nutné.  

Jako první zkusil ty, které byly hned naproti přes chodbu. Nacházela se za 

nimi skromná koupelna se záchodem. Jardovi se znovu zvedl žaludek, když si 

představil, že by se měl v takové místnosti umýt. Spíš by se tu ještě více ušpinil 

nebo něco chytnul. Vana stála na vratkých nožičkách a na horních okrajích byla 

prorezlá. Uvnitř byl nános špíny, který napovídal vše o četnosti jejího 

používání. Zeď za ní byla vlhká a plesnivá, stejně jako ta za záchodem. Ten byl 

snad ještě v horším stavu než vana, nádržku měl rozbitou a s vodou hnané ze 

studny byl evidentně nějaký problém, protože vedle záchodu stál poloprázdný 
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kbelík s vodou na zalití obsahu mísy. Zrcadlo bylo prasklé, odtok umyvadla 

plný vlasů či chlupů a ze všeho byl cítit zápach plísně a rozkladu. 

Vyšel zpět na chodbu a koupelnu v dezolátním stavu nechal za sebou. 

Zbývaly dvoje dveře a za jedněmi z nich čekal cíl jejich cesty. Udělají, co musí 

a vypadnout odtud.  

Jarda i Patrik měli z toho místa divný pocit a tma, která je obklopovala jim 

moc na náladě nepřidala. Oba cítili, jako by je z ní něco pozorovalo. Vědělo to o 

nich a čekalo to na jejich chybu.  

Zkusili dveře nalevo, ale ty se daly pouze trochu pootevřít a pak se o něco 

zarazily. Když se Jarda podíval štěrbinou, bylo mu hned jasné, že se místnost za 

dveřmi nachází pod propadlou částí střechy, které si všiml už venku. Zbývala 

tedy poslední možnost, kde se mohl nacházet jejich cíl, kterým byla ložnice. 

Tentokrát byl Patrik tím, kdo se hnal ke dveřím jako první, zatímco Jarda stál 

s odstupem za ním a s telefonem v ruce stále nahrával živý přenos na Facebook. 

Opatrně vzal za kliku a rozhlédl se po místnosti. Zničehonic Patrik vykřikl a 

dveře do ložnice se za ním zabouchly. Trvalo to sice jen zlomek vteřiny, ale 

Jarda stihnul postřehnout, že jeho kamaráda vtáhlo něco do prostoru za dveřmi. 

Nebo to tak přinejmenším vypadalo.  

“Kurva,” vyjekl zděšeně. Ruka s mobilem se mu klepala a on nevěděl, co 

dělat. Zda utéct nebo otevřít dveře a vydat se za Patrikem. Mysl i tělo měl 

dokonale paralyzované.  

Nedýchal a snažil se z pokoje zachytit sebemenší zvuk, který by ho donutil k 

nějaké akci. Ať už k útěku nebo třeba k vykopnutí dveří.  

Klika dveří začala trhaně tancovat nahoru a dolů. Pak se dveře prudce 

otevřely. 

Jarda se lekl a málem si při tom nadělal do kalhot. O telefon, který mu vypadl 

z ruky, se vůbec nezajímal a okamžitě se rozeběhnul směrem ke schodišti do 

přízemí. Jestli bude muset dole vykopnout dveře nebo vyskočit oknem, mu bylo 

v tu chvíli úplně jedno. 
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Už seběhl dva schody, když za sebou zaslechl smích a své jméno. Ten hlas 

mu byl až podezřele povědomý, ale Patrikův nebyl. Ohlédl se zpět a spatřil 

postavu s pobaveným výrazem na tváři. 

“Ty seš takovej čůrák!” vykřikl Jarda naštvaně. 

“Já myslel, že se nebojíš sem vlízt hrdino,” odpověděl mu Kali, který stál v 

chodbě a natáčel si ho na mobilní telefon.  

Jardovi definitivně ruply nervy. Několika rychlými přískoky se ocitl u 

staršího chlapce a bleskovým pravým hákem ho poslal k zemi. Ihned napřáhl na 

další ránu, ale Patrik ho popadl za ruku. 

“Neblbni, vyser se na něj. Jó je to blbec, ale chceme odtud rychle vypadnout. 

Poprat se můžete až pak.” 

“Tys v tom jel s ním?” odsekl podrážděně Jarda. 

“Ne. Ten zmrd mě zatáhnul za dveře a zakryl mi pusu. Byl jsem tak 

podělanej, že než jsem se rozkoukal, už stihl otevřít dveře a vyběhnout na tebe.” 

Jarda hodil podrážděný pohled ke Kalimu, který už stál na nohách a masíroval 

si bolavou čelist. 

“Za tohle si tě vychutnám frajere. Jen počkej, co s tebou provedu...” 

“Už se bojim, Pepíku,” pronesl provokativně Jarda a zatnul pravačku v pěst, 

protože věděl, že Kali tohle oslovení nesnáší a určitě po něm vystartuje. 

“Cos to řekl ty čůráku,” vykřikl Kali a strčil do Jardy. 

Celý spor ukončil Patrik, který odstrčil oba kluky od sebe a připomněl jim, že 

nevědí, kdy se Schiller vrátí a že by měli co nejdříve vypadnout. 

Jarda si sebral svůj mobilní telefon, zkontroloval jeho stav a zda živý přenos 

pořád běží. Pak zamířil s Patrikem a Kalim do ložnice, aby dokončili to, kvůli 

čemu do domu vůbec lezli. 

V místnosti byl neuvěřitelný bordel. Šatní skříň byla otevřena dokořán a 

oblečení z ní bylo poházené všude po podlaze. Dřevěný rošt postele byl 

zlomený a matrace proto byla pohozená na zemi.  
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Jarda přemýšlel nad tím, zda je to dílo Kaliho nebo opravdu Schiller žije v 

takovém bordelu. Možná, že horní patro ani nevyužívá a zdržuje se jenom v 

přízemí. 

Jarda s Patrikem si sundali batohy, vyndali z nich spreje s barvami a ihned se 

pustili do tvorby, zatímco Kali se zhostil role kameramana a v ruce držel Jardův 

telefon, který stále pořizoval živý přenos. 

Celá akce mohla trvat nanejvýš dvacet minut a na jejím konci zdobily bílou, 

popraskanou stěnu ložnice dva barevné nápisy s doplňujícími obrázky. Jeden z 

nich odkazoval na to, že byl Schiller za minulého režimu členem Státní 

bezpečnosti, druhý pak na místní řeči ohledně zabití své manželky a dětí. 

Když byli hotovi se svým výtvorem, rychle si zase sbalili věci a chtěli co 

nejdříve vypadnout z domu. Přeci jen by asi nikdo nechtěl, aby ho člověk, o 

kterém si všichni myslí, že je vrah, našel u sebe doma poté, co mu slovo “vrah” 

nasprejoval na zeď v ložnici. 

Udělali posledních pár fotek, když v tom Jarda ztuhnul na místě. 

“Psssst, slyšeli jste to taky?” 

“Já nic neslyšel,” odpověděl mu Patrik. Kali také kroutil hlavou, že nic 

neslyšel, ale v půlce pohybu se zarazil. 

“Myslíš to ťukání?” dodal Kali. 

“Jo sakra, už to taky slyším,” přidal se i Patrik.  

“Co to může bejt?” Všichni tři se zaposlouchali do kovového zvuku, který 

přicházel odněkud z přízemí. 

“To bude jen nějakej spotřebič, né? Je to strašně pravidelný,” nadhodil Kali. 

“Jo, to máš asi recht,” souhlasil Patrik. “Raději odsud vypadneme.” 

“Počkejte, počkejte, jen pořádně poslouchejte,” naléhal na ně Jarda. 

 

Ťukťukťuk, ťuk-ťuk-ťuk, ťukťukťuk. 

 

“To je přece morseovka. Tři krátký, tři dlouhý, tři krátký. To znamená SOS.” 
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Oba kluci na něj nedůvěřivě civěli, ale když se pořádně zaposlouchali do rytmu 

zvuku, opravdu v něm slyšeli to samé. 

“Kurva, co budeme dělat?” vzdychl Patrik. 

“Jdeme se podívat dolů odkud to jde,“ odvětil mu rozhodně Jarda. 

“Tak to ses asi posral ne, jdi si tam sám.” 

“Buď v klidu, vždyť je venku Honza, kterej nás upozorní, kdyby se Schiller 

blížil zpátky domů. Nemám pravdu Kali?” 

“Jo Jarda má pravdu, kdyby se venku něco hnulo, tak nám hned Honza volá.“ 

“Hele já nevím kluci, moc se mi dolu nechce.” 

“Fajn, tak si tady zůstaň stát na místě, ale my dva jdeme,” ukončil diskuzi 

Jarda, otočil se a spolu s Kalim vykročili směrem ke schodišti. Patrik se 

nervózně rozhlédl okolo sebe a udělal pár rychlých kroků směrem ke svým 

kamarádům. 

“Kurva, to jdu raději s váma, než tu jenom čekat.” 

Jarda s Kalim se na sebe usmáli, ale Patrikovou náhlou změnu názoru nechali 

bez komentáře. Sešli první polovinu rozvrzaných, dřevěných schodů a z malé 

plošiny, která tvořila mezipatro, si posvítili do chodby v přízemí. Nikde se 

nepohnulo ani smítko. Nebýt toho neustálého ťukání, panoval by v celém domě 

naprostý klid. Kluci v tichosti stáli a poslouchali. Zdálo se, že zvuk přichází z 

prostoru někde pod nimi. Opatrně pokračovali do přízemí a hned vedle schodů 

objevili ocelové dveře. Vypadaly staře a místo moderní vložky měli pouze 

velkou díru, do které se zasouval klíč. Působily však až podezřele udržovaným 

dojmem. 

Ťukání přicházelo přímo zpoza nich. Jarda zkusil vzít za kliku a zatáhnout, 

ale nic se nestalo. 

“Haló, je tam někdo?” zakřičel zničehonic Patrik a kovový zvuk okamžitě 

utichl. Oba kamarádi na něj hodili tázavý pohled. “No co, musel jsem to zkusit.”  
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Všichni tři však zůstali stát jako přimražení, když se zpoza dveří ozval jiný 

zvuk. Zněl jako tlumený pokus o křik někoho, kdo má překrytá ústa roubíkem 

nebo kusem látky. 

“Do prdele, slyšeli jste to?“ 

Jarda s Kalim jen zaraženě přikývnuli na souhlas. Patrik zkusil nahlédnout 

klíčovou dírkou, ale na druhé straně panovala tma. Tlumený křik se ozval znovu 

a tentokrát ho doprovázelo zběsilé mlácení kovu o kov. 

Všem v mysli vyvstala stejná myšlenka, kterou se báli vyslovit nahlas. 

“Myslíte, že tam ten magor někoho drží?” prolomil Jarda ticho. Na jeho 

otázku však nikdo neodpověděl. Kali s Patrikem jen dál zírali na ocelové dveře. 

“Musíme zavolat policajty,” pronesl nepřítomně Patrik. 

“Jo a co jim asi tak řekneme? Že jsme se vloupali k někomu do baráku a 

slyšeli nějaký zvuky ze sklepa? Si budou myslet, že si z nich děláme srandu. 

Nehledě na to, že jsme mu to tady posprejovali,” odpověděl mu podrážděně 

Kali. 

“Jo, má pravdu. Nehodlám volat policajty, budeme z toho mít ještě průser 

my,” připojil se Jarda. 

Patrik jen bezmocně rozhodil rukama. “A co jako chcete dělat? Prohledat to 

tady, jestli nenajdeme klíč?” dodal ironicky. 

“No, to vlastně neni tak blbej nápad. Navíc jsem teď koukal, kolik má náš 

live stream sledujících a od tý doby, co jsme se dostali k těm dveřím, diváků 

rapidně přibylo.”  

“Si ze mě děláš srandu Kali. Tobě přeskočilo? Já se tady Schillerovi 

rozhodně nehodlám hrabat ve věcech, zvlášť když si myslíme, že drží někoho 

zavřenýho ve sklepě. A už vůbec né, jenom kvůli vyššímu počtu sledujících.” 

Podíval se na Jardu a hledal u něj alespoň náznak nějaké podpory. Té se však 

nedočkal. 

“Nikdo tě do ničeho nenutí. Můžeš se sebrat a jít domu, jestli seš bábovka. 

Ale my to tu jdeme prohledat a pokusit se najít ten klíč.”  
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“Fajn,” odsekl uraženě Patrik a vyrazil do chodby. “Tak dělejte, ať to máme 

rychle z krku,” dodal. 

V přízemí se nacházela jen kuchyně na jedné straně a obývák na straně druhé. 

Naproti schodišti pak byla velká spíž, do které jen nakoukli, ale rovnou ji z 

hledání vyloučili a soustředili se na zbývající dvě místnosti.  

Obývací pokoj byl větší, a tak si ho vzal na starost Jarda spolu s Patrikem, 

zatímco kuchyni prohledával osamocený Kali. Byl s ní však rychle hotový. V 

celé místnosti byl takový bordel a hromady poházených věcí, že většina skříněk 

a šuplíků ani nešla otevřít, aby do nich mohl nahlédnout. Přidal se proto po 

několika minutách ke klukům, aby jim pomohl prohledat prostorný obývák, 

který jako jediná místnost v domě vypadal udržovaně a obývaně. Postupně 

prolezli všechny šuplíky, skříňky a poličky. Patrik se zkoušel podívat pod gauč, 

Jarda hledal nějaké uvolněné parkety v podlaze a Kali skryté dutiny ve zdech. 

Nikde ale nenašli nic, co by se alespoň vzdáleně podobalo klíči, který 

potřebovali k otevření záhadných ocelových dveří. 

“Co předsíň, tam nechává spousta lidí klíče,” nadnesl Patrik. 

“Sakra, máš recht. Vždyť my doma taky necháváme klíče na háčku za 

dveřma,” pochválil ho Jarda. 

Prošli kolem dveří do spíže, za jejímž rohem se nacházela předsíň a hlavní 

vstup do domu. Jarda dychtivě otevřel malou skříňku, která byla zavěšená na 

stěně, ale byla prázdná. Stejně jako kapsy pověšených bund a kabátů. 

Kali zkusil vzít za kliku hlavních dveří a zjistit tak možnost případné únikové 

cesty, ale bylo zamčeno. 

“Sakra,” pronesl potichu nasupeně. “Se zase budeme muset škrábat po tý zdi 

dolu.” 

Kluci přemýšleli, kde by tak mohl být klíč schovaný. Z myšlenek je však 

vytrhl výstřel, který se ozval jen kousek od domu. 

“Koukej odsud padat ty hajzle jeden!”   
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Hlas nepoznal ani jeden z nich, ale nemohl patřit nikomu jinému než 

Schillerovi. 

“Kurva a jsme v prdeli. Dělejte, rychle nahoru a až zaleze do domu, tak 

zdrháme,” zašeptal Kali. Nikdo nic nenamítal.  

Všichni tři se rychle vrátili do chodby, když v tom zaslechli rachtání klíčů v 

zámku. Nepřicházelo však směrem od hlavních vchodových dveří, nýbrž 

směrem od schodiště, ke kterému měli namířeno. 

“Zadní vstup na zahradu,” napadlo Jardu. 

“Kurva, co teď,” dodal Kali. 

Pohled všech tří spočinul na dveřích spíže, do které bez rozmýšlení zalezli. 

Jakmile se ocitli ve tmě, nastražili uši a čekali, co se bude dít.  

Jarda ukončil živý přenos a uklidil telefon do kapsy. Poté si klekl ke klíčové 

dírce, ale v šeru panujícím v chodbě nebyl schopen nic rozeznat.  

Bylo slyšet štrachání a vzduchem se rozléval pach benzínu. Po chvíli se 

ozvalo hučení generátoru a v chodbě se konečně rozsvítilo světlo. Schiller do ní 

vešel z postranní odbočky před schodištěm. Vypadal naštvaně a něco si sám pro 

sebe nesrozumitelně drmolil. Na chvíli zmizel do obýváku, ale hned vzápětí se 

objevil zpět a šel přímo k plechovým dveřím. Rukou si sáhnul pod svetr a 

vylovil klíč, který měl pověšený na provázku okolo krku. 

“Sakra,” povzdechl si v duchu Jarda. 

Tichým domem se neslo otáčení klíče a následné cvaknutí zámku. Dveře se 

zaúpěním otevřely. Soudě dle toho, s jakou námahou s nimi Schiller bojoval, se 

muselo jednat o nějaký masivní a bezpečnostní typ. 

V hlavě se mu znovu rozezvonila myšlenka, zda opravdu někoho za těmi 

dveřmi drží. Odpověď na sebe nenechala příliš dlouho čekat. Schiller po 

schodech sestoupil do místnosti a jakmile se uvolnil výhled, Jarda spatřil 

železnou klec, ve které seděl neznámý muž. Ucuknul hlavou od klíčové dírky a 

zatáhl za ruku nejdříve Kaliho a poté Patrika, ať se podívají také.  
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V kapse mu zavibrovala smska od Honzy, že je v pořádku. Schiller prý střílel 

jen do vzduchu, aby ho vystrašil. Nakonec jim vzkázal ať jsou opatrní a jakmile 

budou moct, tak ať vypadnou a že na ně počká u podjezdu trati. 

Schiller něco naštvaně povídal směrem k postavě v kleci, ale nebylo mu 

rozumět ani slovo. Poté dveře opět zavřel a odebral se po schodech do prvního 

patra. 

“Zdrháme odtud. Dělejte,” zavelel potichu Kali a opatrně otevřel dveře. 

Vykoukl na chodbu, rozhlédl se a poté vylezl z komory. Shora k jeho uším 

dolehl příval nadávek a než se stačil rozkoukat, slyšel Schillerovo dupání z 

vrchní části schodů. Na nic nečekal a rychle se protáhl do předsíně, ovšem kluci 

ho nenásledovali. Oba byli ztuhlí strachem a jediné na co se zmohli, bylo 

zavření dveří do spíže. 

Schiller se zuřivým funěním seběhl ze schodů a spolu s ním i další příval 

nadávek.  

“Hajzlové zasraný, až vás dostanu do ruky,” hřímal majitel domu. Prohledal 

nejdříve kuchyni a poté obývák, ale nikde nikoho nenašel. Zastavil se v chodbě 

a naštvaně oddechoval. 

Jarda se zadrženým dechem sledoval Schillera klíčovou dírkou, když v tom 

se za ním ozvalo tříštící se sklo. Patrik zavadil o jednu ze zavařovacích sklenic v 

regálu a ta se poroučela k zemi. 

“Kurva,” vyjekl s leknutím. Podíval se klíčovou dírkou zpět do chodby a 

uviděl přibližujícího se Schillera, který si do ruky odněkud vzal kulovnici. 

Obličej měl celý rudý, jak v něm bublal vztek. Když došel až ke dveřím spíže, 

stáhl se Jarda reflexivně pryč od klíčové dírky dozadu do tmy k Patrikovi a oba 

napjatě čekali, co se bude dít. 

Dveře se prudce otevřely a oba oslepilo světlo z chodby, které proniklo do 

místnosti okolo mohutné siluety. 

“Co tady sakra chcete, hajzlové nevychovaný,” řval se na ně.  
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Patrik si málem cvrnknul strachy do trenek. Schiller byl i přes svůj 

důchodový věk pořádně urostlý chlap, ze kterého šel respekt. 

“Nic pane, mysleli jsme si, že je to tu opuštěné,” zkusil to Jarda. 

“Tak to jste si mysleli špatně.” Schiller poodstoupil od spíže a namířil 

kulovnici na mladíky krčící se u regálů. Snažil se ovládnout cukající koutky a 

potlačit touhu začít se smát. Měl v úmyslu jim dát lekci a trochu je postrašit.  

“Vstaňte,” přikázal a hlavní zbraně jim naznačil, aby vyšli ze spíže a přesunuli 

se do obýváku. Tam je nechal oba kleknout a dát si ruce za hlavu. 

Kali to celé se zatajeným dechem sledoval z předsíně, kde se ukryl mezi 

pověšené kabáty. Otočil se a proplížil se do chodby, a poté až ke dveřím 

obývacího pokoje. Spatřil Schillera, jak zády k němu sedí v křesle a kulovnici 

má položenou přes stehna. Před ním klečeli Jarda s Patrikem s rukama za 

hlavou a žadonili, aby je nechal jít. Jejich batohy ležely pohozené v rohu a 

jejich obsah se válel po zemi. Stařec jim nejspíš batohy prohledal, aby zjistil, 

zda to nejsou zloději.  

Tohle si nemohl nechat ujít. Vytáhnul telefon a celou scénu si nahrál do 

krátkého videa. Jeho škodolibost to prostě nemohla nechat být. Až se odsud 

dostane, pověsí to na internet a bude se bavit tím, jak se jim směje celá škola.  

“Pusťte nás, my nikomu nic neřekneme,” prosil Patrik. 

Schiller se rozesmál, až se rozkašlal. “Tak vy se mi vkradete do baráku, 

uděláte mi tu bordel a nebudete nikomu nic povídat. Já nevím, ale tím byste se 

asi neměli nikde chlubit a spíš byste měli prosit vy mě, abych nikomu nic 

neříkal a nezavolal policajty,” dodal chladným hlasem. 

Místností se zničehonic rozlehl hlasitý výstřel. Jarda padl na zem a 

instinktivně si zakryl hlavu. Zkoušel řvát na Patrika, jestli je v pořádku, ale v 

uších mu pískalo tak, že neslyšel vlastního slova. Ucítil, jak ho zezadu popadla 

něčí ruka a přetočila ho na záda. Stále si kryl hlavu mezi ruce, ale když se chvíli 

nic nedělo, vystrčil ji z úkrytu. K jeho překvapení nad ním stál Kali s pistolí v 

ruce a podával mu ruku, zatímco Schiller seděl omráčený v křesle. Pohlédl na 
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Patrika a oddechl si, měl sice vyděšený výraz a na kalhotech se mu v oblasti 

rozkroku šířil mokrý flek, ale byl v pořádku. 

Pískot v Jardových uších pomalu ustával a slabě k němu doléhal Kaliho hlas. 

“Pojď mi pomoct najít něco, čím ho svážem,” řval Kali, který evidentně také 

nic neslyšel. 

Jarda pokýval hlavou, ale nejdříve se sklonil k Patrikovi, který už ležel na 

zádech a rozkoukával se kolem sebe. Pomohl mu na nohy a poté začal 

prohledávat místnost, zda nenajde kus provazu nebo něco podobného. 

“Dobrý mám, tohle by mělo stačit,” zahulákal Kali. Jakmile mu došlo, že 

opět slyší, tak hlas ztišil. V ruce držel balíček elektrikářských pásků a hned 

kývnul na Jardu, aby mu šel pomoct. Každý připnul Schillerovi jednu ruku k 

područce křesla a poté mu několika páskami spoutali nohy k sobě. 

“Kluci, to už zašlo moc daleko. Měli bychom odtud vypadnout a zavolat 

policajty,” ozval se Patrik. 

“Tebe snad nezajímá, koho drží za těma ocelovejma dveřma? Mě teda jo a 

myslím, že tady Jardu taky. Klidně si sbal věci a utíkej domu pochcánku, ale 

máme tady Schillera spoutanýho. Co by nám asi tak mohl udělat,” odsekl mu 

posměšně Kali a divoce přitom máchal rukou, ve které držel pistoli. 

“Co měl vůbec znamenat ten výstřel? A kde jsi vzal tu bouchačku?” vložil se 

mezi ně Jarda. 

Kali se najednou přestal tak naparovat. “Štípnul jsem jí otci z trezoru.” Na 

chvíli se odmlčel a pak pokračoval méně arogantním tónem. “No a ten výstřel. 

Prostě jsem sní Schillera praštil po hlavě a omylem jsem zmáčknul spoušť. 

Nechal jsem si jí odjištěnou, kdyby se třeba otočil.” 

“To bys ho jako fakt střelil?” 

“Nevím. Kdybych musel.” 

“Ty seš fakt zasranej magor,” spustil na něj Patrik, ale pak si sedl zpátky na 

zem a začal natahovat. Kali mezitím sebral kulovnici Schillera a podal ji 

Jardovi. 
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“Víš, jak se s tím zachází?” 

“Párkrát jsem byl s otcem na střelnici.”  

“Super, takže by sis neměl ublížit,” usmál se Kali a zpod svetru Schillera 

vylovil klíč na provázku. “Tak jo kluci, pohlídejte ho a já skočím mrknout, koho 

to tam schovává.” 

Jarda souhlasil, zatímco Patrik stále seděl na zemi a nepřítomně zíral do zdi. 

Kali si uklidil zbraň do pouzdra na opasku, rychle proběhl chodbou a strčil 

klíč do zámku. Zhluboka se nadechl a s námahou dveře otevřel. Zůstal s 

vytřeštěnýma očima stát mezi futry. Za nimi se nacházela sterilně bílá místnost 

bez oken. Jedinými věcmi v ní byl dřevěný pracovní stůl a velká železná klec. Z 

jejích útrob na Kaliho hleděl holohlavý muž, který nehybně stál v jejím středu. 

Byl vysoký, vyhublý až na kost a na sobě měl pouze černé plátěné kalhoty. Ve 

tváři měl něco, co Kaliho znervózňovalo tak, že nebyl schopen udělat jediný 

krok směrem k němu.  

Muž na něj upřeně zíral očima černýma jako uhel, aniž by se v jeho tváři 

pohnul jediný sval, skoro jako by ho chtěl uhranout pohledem. Kali měl pocit, 

že světlo v místnosti začalo slábnout a náhle se cítil malátný a ospalý. Zem se 

mu pod nohama vlnila a jeho nenapadlo nic lepšího než si vrazit pořádnou 

facku, aby se trochu probral.  

Pomohlo to, únava a malátnost byly pryč. Muž v kleci na něj stále upřeně 

hleděl a až nyní si Kali všiml, že má zašitou pusu. Zničehonic ho přepadl takový 

strach, že se beze slova otočil a utíkal zpátky do obývacího pokoje. Jarda s 

Patrikem na něj překvapeně hleděli a čekali, než se vydýchá. 

“Cos tam viděl?” zeptal se Jarda, ale než mu stihl Kali odpovědět, začal se 

Schiller probírat z bezvědomí. 

“Ty hajzle jeden,” vrhnul se k němu Kali, ale Jarda stihl včas zakročit a 

zastavit ho. 

“Ten magor tady drží chlapa v kleci jako nějaký podělaný zvíře!” řval Kali a 

snažil se mu vytrhnout. 
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“Uklidni se sakra!” 

Kali sebou konečně přestal cloumat a Jarda proto povolil sevření. Společně 

přešli k Schillerovi, který mezitím nabil plného vědomí a nervózně těkal očima 

z jednoho na druhého. 

“Měli bychom hned zavolat fízly. Teď už je rozhodně nějaká posprejovaná 

zeď nebude zajímat,” řekl Kali a vytáhl z kapsy mobilní telefon. 

“Počkejte,” pravil vyčerpaně Schiller. “Možná byste měli vědět, že to, proč 

ho držím pod zámkem, má svůj důvod. Chápu, že jste o mě určitě slyšeli 

spoustu věcí, ale jsou to všechno lži. Nikdy jsem nikoho nezabil. A už vůbec ne 

svoji ženu a děti.” 

“A proč bychom vám jako měli věřit?” opáčil jedovatě Jarda. 

“Možná by ses měl nejdřív zeptat svýho kamaráda, proč z tý místnosti tak 

rychle utekl. Třeba si mě pak budeš chtít vyslechnout.” 

Jarda otočil hlavu na Kaliho.  

“O čem to mluví?” 

“Kámo, je tam chlap v kleci a podle mě je nějakej divnej,” začal roztřeseným 

hlasem. “Nevim jak to popsat, ale něco s ním není v pořádku. Navíc mu ten 

magor zašil pusu. Měli bychom zavolat policajty, ať to vyřešej oni. Já mu tu 

klec otevírat nebudu. Třeba ho tam fakt drží z nějakýho dobrýho důvodu, co ty 

víš.” 

Schiller jen přikyvoval.  

“Tvůj kamarád má pravdu.” 

Jardovi se na tváři objevil zamyšlený výraz. 

“Kdo je ten člověk, kterého tam držíte?” 

“No…,” začal Schiller váhavě. “Vím, že bude těžké něco takového přijmout, 

ale v první řadě je nutné pochopit, že věc v té kleci nemá s člověkem nic 

společného.” 
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Jarda si posměšně odfrkl. “Jo jasně,” dodal ironicky, ale Schillera to nechalo 

chladným. Jeho výraz naznačoval, že už se ponořil někam hluboko do svých 

vzpomínek či fantazií. 

“Už je to skoro 40 let, ale nikdy na ten večer, kdy jsem se sním poprvé setkal 

nezapomenu,” pokračoval Schiller. “Ten rok byl hodně deštivý podzim. Celý 

den jen pršelo a foukal příšerný vítr. Naše rodina už se chystala do postele, když 

v tom ten hajzl zabušil na naše dveře. Nikdy jsem neměl dopustit, aby mu šla 

Marie otevřít.” Oči se mu zalily slzami a oba kluci na sebe zaskočeně pohlédli. 

“Nevypadal jako pobuda. Prostě jen člověk, co se ztratil v lese a hledal cestu 

zpátky do města. Nabídl jsem mu přístřeší na noc a ráno jsem ho chtěl odvést do 

města.”  

Lítostivý výraz na jeho tváři se vytratil a přešel ve vztek. “Kdybych věděl, co 

je zač, tak bych ho nechal venku,” dodal a pohlédl na Jardu a opět mu začaly 

téct slzy. “Vzal mi Marii i obě moje děti.” 

“Takže tvrdíte, že je ten muž zavraždil?” zeptal se Jarda ironicky. 

“Nezabil je přímo on. Víte on sám se prý fyzickému násilí víceméně vyhýbá. 

Ale přinutil je, aby si vzali život sami. A mě nechal spoutanýho, abych se na to 

všechno díval a trpěl.” 

“Vždyť tomu chlapovi je tak nanejvýš třicet, myslíte si, že jsme úplně blbý 

nebo co? Přestaňte nás krmit takovejma sračkama,” vykřikl rozzuřeně Kali. 

“Sakra to vůbec nic nechápete?!” obořil se na ně Schiller. “Měli byste mě 

dobře poslouchat, může vám to zachránit život! A nejen vám!” řval na ně stařec, 

ale zničehonic se zarazil. “Kde je ten třetí kluk, co tu byl s váma?” 

Oba chlapci se zmateně rozhlédli okolo sebe. Jejich kamarád, který tu ještě 

před chvílí seděl na zemi a nepřítomně zíral před sebe, se kolem nich zcela 

nehlučně vyplížil někam pryč. 

“Patriku?” zařval Kali. Na nic nečekal a vyběhl na chodbu. Zahlédl ho, jak 

stojí přímo před klecí s klíčem v ruce. Byl to ten samý klíč, kterým předtím 

otevřel dveře do místnosti. Musel mu ho nepozorovaně vzít, když poslouchal 
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Schillerův příběh. Rozběhl se k němu a řval na něj ve snaze ho zastavit, ale 

zcela bez úspěchu. Jako by ho Patrik neslyšel.  

V momentě, kdy zasunul klíč do zámku klece, zbývala Kalimu jediná 

možnost, jak upoutat jeho pozornost. Vytáhl z pouzdra zbraň a vystřelil do 

vzduchu.  

Tentokrát byl na ohlušující ránu připraven a nezaskočila ho tak, jako poprvé. 

V uších mu sice hlasitě pískalo, ale jeho poslední zoufalý nápad evidentně 

zabral. Patrik se otočil čelem k němu a zmateně na něj hleděl.  

Muž z klece mezitím v mžiku protáhl ruku skrz mříže, otočil klíčem a otevřel 

si dveře od klece sám.  

Kali namířil zbraň směrem na Patrika a rukou mu naznačoval, aby uhnul do 

strany. Ten na něj však dál jen nechápavě zíral a nepohnul se ani o milimetr.  

Holohlavý muž se přemístil přímo za Patrika, který jako by jeho blízkost 

vůbec necítil. Ze stolu popadl malý nůž a rozřízl si švy, které mu držely rty u 

sebe. Vydal ze sebe vysoký pištivý zvuk, který Kalimu málem protrhl ušní 

bubínky, a postupně přešel v hluboký hrdelní řev. Když skončil, pošeptal něco 

Patrikovi do ucha a zabodl pohled přímo do Kaliho. Na tváři se mu usadil 

pobavený výraz s širokým úsměvem, který odhaloval špičaté zvířecí tesáky.  

Patrik se začal rozhlížet okolo sebe a prozkoumávat jednotlivé šuplíky stolu. 

Kali na něj zkoušel řvát, ale oči jeho kamaráda vypadaly naprosto nepřítomně.  

Patrik v jednom z šuplíků objevil nůžky a zkoumavě si je prohlížel. Poté 

konečně zvedl oči a podíval se na Kaliho s provinilým výrazem. 

“Ne, nedělej to…” 

Patrikova ruka sebou několikrát trhla vzhůru a s každým trhnutím se mu hrot 

nůžek zabořil do krku. Z ran se okamžitě začala valit krev. Klesl na kolena a 

nůžky mu vypadly z ruky na podlahu. Nechápavě pohlédl na ruce od krve a pak 

se zhroutil na podlahu. 

Kali na nic nečekal a vyprázdnil směrem, kde muž stál, celý zásobník.  
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“Nesmíš dopustit, aby se ta věc dostala ven,” naléhal na mladíka Schiller s 

vyděšeným výrazem v očích. “Dostane se ti hlavy a donutí tě udělat hrozné 

věci.” 

“Pokud mluvíte pravdu, tak jak je možné, že vám se do hlavy nedostal?” 

zajímal se Jarda. 

“Ne, že by to nezkoušel chlapče. Ale tím, že mě nechal přihlížet utrpení 

vlastní rodiny, ve mě zbyl jen vztek a nenávist. Dokud jsem ho nedostal, byla ze 

mě prázdná lidská schránka bez jakékoliv další emoce. Žádná láska nebo strach. 

A strach je to, co on využívá nejvíc.” 

“A proč jste ho tedy rovnou nezabil?” 

Z chodby se ozval řev Kaliho následovaný řadou výstřelů. Stařec vzhlédl z 

křesla k Jardovi s odevzdaným výrazem. Věděl, že se jeho konec blíží. 

“Snažil jsem se ho zabít všemi různými způsoby, ale nic nefungovalo. 

Pokaždé znovu ožil. Proto jsem ho zamknul do té klece. Nesmíš ho nechat, aby 

na tebe promluvil nebo ti něco pošeptal. Za žádnou cenu!” naléhal Schiller. 

“Proto ta zašitá pusa,” povídal si pro sebe Jarda. 

Do pokoje se vřítil Kali s pyšným výrazem na tváři. 

“Dostal jsem ho!” dodal vítězoslavně. Stařík si v křesle posměšně odfrkl. 

“Měli bychom ho rozvázat,” prohodil Jarda směrem ke Kalimu. Ten se 

dlouze zamyslel a pak souhlasně přikývl. Z bedničky s nářadím vytáhl nůž a 

osvobodil starce ze zajetí křesla. 

“Ale zbraň mu nedávej. Pořád mu nevěřim.” 

Společně pak všichni tři vyšli zpátky na chodbu.  

“Co to kurva…” ztuhnul Kali a nevěřícně zíral do místnosti s klecí. 

“Přísahám, že jsem do toho hajzla vysázel celej zásobník.”  

V místnosti leželo pouze Patrikovo cukající se tělo s rozlévající se kaluží rudé 

krve. Po holohlavém muži nebylo nikde ani stopy. 

Kali rychle vyrazil směrem k otevřeným dveřím s pistolí namířenou před 

sebe. Zkontroloval postranní chodbu vedoucí ke dveřím z domu a požádal 
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Jardu, ať hlídá schody z prvního patra. Pak opatrně vstoupil do místnosti s klecí, 

celou ji ode dveří prohlédl a otočil se zpět na Jardu se Schillerem. 

“Nikde nic, to nechápu,” dodal a ruka se zbraní mu klesla k pasu.  

Vyděšené výrazy upřené jeho směrem, však naznačovaly, že je něco špatně. 

Jarda nechápal, jak je něco takového možné, ale jakmile se Kali otočil směrem k 

nim, objevila se za ním silueta muže visícího ze stropu, jako by byl nějaký 

netopýr. Oba je to se Schillerem tak zaskočilo, že se nezmohli ani na jediné 

varovné slovo směrem ke Kalimu. 

Muž mu něžně přiložil rty k pravému uchu a něco neslyšně šeptal. Čím déle 

šeptal, tím více se v očích jeho oběti šířila temnota jako inkoustová skvrna, 

dokud nebyly celé temně černé.  

Jardu přemohl strach a nohy i ruce s kulovnicí se mu roztřásly. V kapse mu 

zavibroval telefon a on se málem počůral, jak se lekl. 

Kali zvedl pistoli do vzduchu a přiložil si ji přímo pod bradu. Ve tváři měl 

nepřítomný výraz a oči temné jako nejhlubší noc. Připomínal loutku bez života, 

která je odkázána na svého vodiče.  

V domě bylo tíživé a dusivé ticho. Ve vzduchu bylo cítit očekávání toho, co 

se stane.  

Chodbou se rozezněl výstřel a Kaliho hlava prudce škubla směrem nahoru a 

dozadu. Klesl na kolena a pak upadl obličejem na podlahu. Vršek jeho hlavy 

Jardovi připomínal rozpáranou konzervu od rajčatového pyré. Zvedl se mu 

žaludek, ale přemohl se a veškerou svou pozornost zaměřil na holohlavého 

muže, který mezitím seskočil ze stropu, postavil se mezi futra a vítězoslavně se 

usmíval. 

Prásk. Zasáhl ho přímo do prsou. Jarda překvapeně zíral na kulovnici, protože 

její zpětný ráz ho málem povalil na zem.  

Schiller využil jeho zaváhání. Přiskočil k němu a kulovnici mu bez 

rozmýšlení jednou rukou vytrhnul, zatímco druhou rukou jej strčil přes svou 

nastavenou nohu až Jarda přistál na zádech. Vyděšeně vzhlédl ke starci, který 
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třímal v rukou zbraň a mířil na něj. Přebil kulovnici a z díry po straně vyletěla 

prázdná nábojnice. Pak mu rukou naznačil, aby se zvedl a utekl odsud pryč. 

Něco na něj při tom řval, ale po výstřelu Jarda nic neslyšel. Jen hlasité pískání a 

hukot. Schiller se otočil a odkráčel směrem k ležícímu muži.  

Na nic nečekal a proběhl kolem komory, ve které se předtím schovávali, 

směrem k hlavnímu vchodu do domu. Vzal za kliku a hned mu došlo, že to dnes 

již jednou zkoušeli.  

Zamčeno. Otočil se a utíkal zpět do chodby v naději, že se mu podaří 

vyběhnout zadním vchodem. Cesta k němu však vedla okolo místnosti s klecí, 

kde mezi futry stál Schiller s kulovnicí. Jakmile za sebou uslyšel kroky, otočil 

hlavu a podíval se přes rameno. Trvalo to jen zlomek vteřiny, ale stačilo to k 

tomu, aby se holohlavý muž vymrštil zpět na nohy a proklouzl kolem namířené 

zbraně až ke starci. Rukama chytil jeho hlavu a zašeptal mu něco do ucha.  

Schiller se okamžitě přestal bránit. Pak se točil na Jardu a zůstal poslušně stát. 

Jarda zastavil uprostřed chodby a bylo mu jasné, že po Schillerovi je další na 

řadě. Neměl žádnou šanci na to odsud uniknout. 

Holohlavý muž se na něj škodolibě usmál a započal své bizarní loutkové 

představení, jehož hlavní hvězdou byl nyní starý muž s kulovnicí v ruce.  

Jarda rozhodně nechtěl být divákem, ale jeho tělo ho vůbec neposlouchalo. 

Pak si periferním viděním všiml v obýváku něčeho, co znovu rozvířilo jeho 

myšlenky a vlilo mu alespoň malou naději do žil. 

“Jasně,” proběhlo mu hlavou. Zároveň sám sobě poděkoval, že při hodinách 

literatury dával pozor. Přemohl své neposlušné tělo a vrhl se do obývacího 

pokoje. Koutkem oka zahlédl, jak muž znovu přiložil Schillerovi rty k uchu. 

Nejspíše se rozhodl rozehrát své představení i bez přítomnosti publika. 

Jarda popadl ze stolu svíčku se zapalovačem a okamžitě ji zapálil. Neustále 

se při tom ohlížel přes rameno a čekal, kdy přijde výstřel. Těch pár vteřin, než 

se knot pořádně rozhořel a začal svíčku tavit, mu připadalo jako celá věčnost. 
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“Konečně,” zaradoval se a naklonil hlavu na stranu, zatímco ruku se svíčkou 

zvedl nad sebe a otočil ji tak, aby vosk skapával přímo do jeho ucha. Při první 

kapce ucukl hlavou a sykl bolestí, ale musel vydržet, pokud chtěl mít alespoň 

nějakou šanci na přežití. Další kapky už téměř necítil a po chvilce tak celý 

proces zopakoval i s druhým uchem. 

Jakmile odložil svíčku zpět na stůl zahlédl v chodbě zablesknutí doprovázené 

tlumeným zvukem výstřelu. Vosk tedy nefungoval stoprocentně, ale vzhledem k 

tomu, jak slabý se mu výstřel zdál a v porovnání s tím, jaký randál nadělala 

obyčejná pistole, by měl stačit. Vzpomněl si na to, že mu před chvílí vibroval 

telefon. 

“Honza,” proběhlo mu hlavou. Vytáhl mobil z kapsy a skutečně na displeji 

svítilo Honzovo jméno. 

 

Tak co, jak to s váma vypadá? 

 

Rychle začal vyťukávat odpověď, když v tom mu na rameno dopadla ruka.  

Upustil telefon na zem a uskočil dozadu. Zátylkem se při tom udeřil o hranu 

poličky a před očima se mu na chvíli zatmělo. Celá místnost se s ním roztočila 

až ztratil rovnováhu a klesl na jedno koleno. Rukama hledal, čeho by se mohl 

zachytit, aby nespadl na zem, ale nenašel nic. Musel se opřít o zem i rukama a 

počkat, než se mu zase zaostří vidění. Pak pomalu vzhlédl.  

Holohlavý muž stál přímo před ním a jen se na něj škodolibě zubil. Jarda se 

opět postavil a rozhodl se mu čelit. Mohl jen doufat, že jeho voskové ucpávky 

budou fungovat a zachrání mu život.  

Po všem, co dnes viděl, necítil žádný strach. Popravdě necítil vůbec nic. 

Připadalo mu to zvláštní, ale tváří v tvář možné smrti, byl naprosto klidný. 

Holohlavý muž ho popadl za ramena a přitáhl si jej k sobě bez jakékoliv 

známky odporu. Teplý dech Jardovi dopadl na tvář a podle pohybu svalů v 

obličeji poznal, že se mu muž snaží něco říct. 



25 

 

“Výborně, funguje to,” pomyslel si, protože neslyšel ani hlásku. 

Muž ještě chvíli pokračoval, poté se od něj odtáhl a zatřásl s ním. Na tváři se 

mu usídlil zmatený a nechápavý výraz. Doširoka otevřel ústa plná ostrých 

špinavých tesáků. Brada mu klesla nepřirozeně nízko, skoro jako kdyby si 

vymknul čelist z pantů.  

Jediné, co Jarda zaznamenal, byl prudký příval zatuchlého dechu, který ho 

udeřil do obličeje. Vosk fungoval. 

Doširoka rozevřená ústa se neustále rozevírala. Vycházel z nich pronikavý 

zápach tlejícího masa a Jardovi připadalo, jako by k němu temnota z jejich útrob 

natahovala ruce. Bylo to přímo hypnotické, a aniž si to uvědomil, podvědomě 

udělal krok směrem k prázdnotě uvnitř. 

Telefon u nohy mu zavibroval, a to ho okamžitě vytrhlo z transu. Sehnul se pro 

něj a na displeji opět svítilo Honzovo jméno. V tu chvíli ucítil, jak mu na 

temeno hlavy dopadl nějaký předmět a ztratil vědomí. 

 

Když se probral, byl v místnosti úplně sám a děsně ho bolela hlava. Několik 

minut mu trvalo, než si dal vzpomínky dohromady a došlo mu kde je a jak se tu 

ocitl. Rukou si sáhl na bolavé temeno a nahmatal chomáč vlasů slepených krví. 

Musel dostat pořádnou ránu. 

Kousek od něj se na zemi povaloval jeho mobilní telefon. 

“Honza,” vykřikl a náhle se vylekal, protože neslyšel svůj hlas. Až poté mu 

došlo, že si zalil uši voskem. 

Rychle sáhl po přístroji, ale na displeji nesvítila žádná nepřečtená zpráva. 

Matně si vzpomínal, že než ztratil vědomí, přišla mu zpráva od Honzy. Proklik 

se tedy do smsek a nevěřícně na telefon zíral. Poslední zpráva totiž nebyla na 

straně přijatých, ale odeslaných. 

 

Počkej na nás, už jsme na cestě k tobě. 
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“Kurva.”  

Okamžitě zkoušel vytočil Honzovo číslo a díval se na displej, na kterém 

ovšem zůstal pouze nápis vytáčení. Vzápětí mu telefon zavibrováním oznámil, 

že je baterie vybitá a vypnul se. 

Projel jím záchvěv strachu. Opatrně se postavil na nohy, neboť se mu ještě 

trochu točila hlava a dopotácel se do předsíně. Ohlédl se směrem k místnosti, 

kde objevili holohlavého muže a kde by měla ležet 3 nehybná těla. Kaliho, 

Patrika a Schillera, ale nebylo tam ani jediné. Jen krvavé stříkance na zdech a 

rudá zaschlá louže na podlaze. Pak si vzpomněl na nepřirozeně roztažená ústa, 

která se ho snažila vtáhnout do sebe a na nechutný zápach shnilého a 

rozkládajícího se masa, který z nich vycházel. Opřel se rukou o stěnu a málem 

se pozvracel. 

“To přece nemůže být pravda,” pomyslel si. Vrátil se do obýváku, sbalil svůj 

i Patrikův batoh a zadním vchodem vyběhl z domu.  

Venku se pomalu šeřilo a den se chýlil ke svému konci. Celý les se zahaloval 

do jemného mlžného oparu. 

Bylo jasné, že pokud chce mít šanci dorazit do města ještě za světla, musí si 

pořádně pospíšit. Letmo se ohlédl přes rameno a dal se do běhu. Sráz, do 

kterého předtím s námahou šplhali, sjel po zadku za pár vteřin a poté utíkal, 

dokud ho nepálili stehenní svaly. Opřel se o strom, aby se mohl vydýchat a 

vyklepat při tom nohy, do kterých ho brali křeče a pak se alespoň pomalou 

chůzí vydal směrem k městu. 

Cesta, která by mu normálně zabrala méně jak patnáct minut, díky bolavým 

svalům trvala dvakrát tak dlouhou dobu. Když se konečně vynořil z lesa, spatřil 

v dálce siluetu železniční tratí. Podchod, u kterého na ně měl čekat Honza, se 

však skoro celý topil ve tmě. 

“Honzooo,” zařval do ticha. Pak mu došlo, že by jeho volání zpět díky 

voskovým ucpávkám stejně neslyšel a nechal toho.  
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Čím více se ke starému podchodu blížil, tím víc se mu nervozita a strach 

šířily tělem. Navíc jediné, co před sebou díky zbytku denního světla viděl, byla 

jen hustá a neprostupná mlha. 

Na zábradlí, které nad podchodem vedlo souběžně s tratí, si všiml uvázaného 

lana. Dříve než se stihl zamyslet nad tím, co by na něm mohlo viset, narazil do 

něčeho ramenem. Lekl se a uskočil stranou. Okamžitě mu v mysli vyvstal ten 

nejčernější scénář. Natáhl ruce před sebe a začal šátrat v mlze kolem sebe, 

dokud nenarazil na to, co hledal.  

Jeho zlá předtucha se naplnila. V ruce držel nohu s botou, kterou bezpečně 

poznával. Byla to Honzova bota. 

Do očí mu vytryskly slzy, protože doufal, že se alespoň Honza zachránil. 

Býval jeho vzorem, ke kterému vzhlížel a teď se tady nehybně houpal na laně.  

Musel mít však stoprocentní jistotu, a tak se po ochranném valu vyškrábal k 

trati a došel k zábradlí. Vší silou tahal za provaz, dokud se u zábradlí neobjevila 

Honzova hlava. S úlekem lano zase pustil a sledoval, jak se pod ním tělo divoce 

rozhoupalo. 

Posadil se na zadek a dal se do pláče. Byl už skoro zpátky ve městě, zpátky v 

bezpečí nebo v to alespoň doufal.  

Utřel si slzy. Jediné, po čem teď toužil bylo obejmout rodiče a říct jim, co se 

stalo. I když mu bylo jasné, že mu nikdo neuvěří, musel se toho otřesného 

zážitku zbavit a s někým se o něj podělit. 

Postavil se zpátky na nohy a hledal po kapsách papírové kapesníky, ale 

všechny měl prázdné. V tom se zarazil. Klíče od domova, měl je určitě v kapse. 

Shodil ze zad batoh a prolezl všechny kapsy, ale ani tam nebyly. Stejně tak, jako 

jeho peněženka. Neslyšně si zanadával a vysypal celý obsah batohu na zem, ale 

to, co tam hledal, nenašel. 

“Vzal mi Marii i obě moje děti. A mě nechal spoutanýho, abych se na to 

všechno díval a trpěl,” vzpomněl si na Schillerova slova. Vylezl na zábradlí a 
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posadil se na něj. Zamyšleně zíral do tmy pod sebou, která mu nabízela 

vysvobození z tohoto utrpení. 

Najednou už se mu vracet zpátky domů nechtělo. Hlavou mu proběhl celý 

dnešní den, a pak se ochotně odevzdal temnotě pod sebou. 


