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Ne, to přece nemůže být pravda. Jediná myšlenka, která mi proběhla hlavou 

ve chvíli, když mi policista oznámil, že moje žena měla po cestě z práce 

autonehodu. A že ji nepřežila. 

V jednu chvíli jste ten nejšťastnější chlap na světě a během jediného 

rozhovoru se život roztříští na milion kousků, které shoří na popel. Celé vaše 

bytí rozetne tlustá čára a vy začnete rozlišovat pouze před a po té události. 

Nezbyde vám nic víc než vzpomínky a bolest, kterou nepotlačí žádný lék ani 

droga. 

Jistě, v té době jsem uvažoval o sebevraždě a musím přiznat, že nemít svou 

dceru, tak bych si asi bez rozmýšlení vystřelil mozek z hlavy. Ta bolest vás trhá 

na kusy, pak vás nechá se znovu poskládat dohromady, ale jen proto, aby vás 

vzápětí smetla ještě mocněji. 

Dokud jsem musel zařizovat pohřeb, fungoval jsem v normálním režimu. Ale 

jakmile bylo po něm a já se neměl k čemu upnout, zhroutil jsem se a uzavřel do 

sebe. Dny ubíhaly jeden za druhým a jedinou mou starostí bylo, zda mám v baru 

dostatek alkoholu a v lahvičce s antidepresivy dost pilulek. Býval bych se 

možná upil, kdyby mi tenkrát nezavolal tchán s nabídkou, abychom je i s Amélií 

navštívili. 

Jejich dům stál v odlehlé horské vesničce jménem Smrčiny. Člověk by si 

myslel, že v 21. století už takto odlehlé místo v naší zemi nenajde, ale opak je 

pravdou. Nejbližší civilizace je odtud vzdálená dobrou půlhodinu jízdy po 

klikatých, úzkých cestách. A v momentě, kdy přituhne a začne pořádně 

mrznout, zůstanete tam uvězněni, i kdybyste měli opravdu silný terénní 

automobil. 

Naštěstí jsme do Smrčin vyrazili začátkem října, a tak nás žádné odříznutí od 

civilizace díky sněhovým závějím čekat nemělo. Nebo jsme si to alespoň 

mysleli. 

S Amélií jsme zvládli cestu bez jediného problému a jakmile jsme dorazili, 

tak v přítomnosti dědečka a babičky ožila. Ze smutného a uzavřeného děvčete 
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se opět stala ta usměvavá princezna, kterou jsem si pamatoval z doby před 

nehodou. I moje nálada se díky změně prostředí trochu zlepšila. Bylo velmi 

příjemné se po letech městského života ocitnout uprostřed panenské přírody. 

Rodiče mé ženy vlastnili krásný a prostorný dům na samém okraji vesnice. 

Přímo za jejich pozemkem začínal nekonečný les, do kterého jsem měl v plánu 

chodit každý den na vycházky po okolí. Doufal jsem, že hodiny strávené v 

přírodě mě alespoň trochu odvedou od sebezničujících myšlenek na alkohol. A 

měl jsem pravdu, během prvních pár dní jsem sice na alkohol nezapomněl a 

stále mi rezonoval hlavou, ale díky dnům stráveným pochodováním a šplháním 

na všechny vrcholy v okolí, jsem byl vždy po návratu tak unavený, že jen co 

jsem uložil Amélii ke spánku, odpadl jsem vzápětí sám. 

Má dcera vypadala spokojeně a celé dny trávila ve společnosti babičky s 

dědou nebo s ostatními dětmi z vesnice. 

Až čtvrtý den pobytu se počasí trochu zkazilo. Po obloze se od rozednění 

honily mraky, ale přesto jsem byl rozhodnutý vyrazit na svou každodenní túru. 

Rychle jsem se nasnídal, sbalil si batoh a v kuchyni nabral zásoby jídla a pití. 

„Takhle brzo a ty už zase někam vyrážíš?” pronesl zachmuřeně tchán, když 

jsem si v předsíni obouval pohorky. Vypadal ještě značně rozespale. 

„Nejpozději během odpoledne zpátky. Mám v plánu jít na Jestřábí a zase 

rychle zpět.”  

Neměl jsem po ránu chuť zabředávat do jakéhokoliv rozhovoru, který by se 

mohl akorát stočit k otevírání hojící se rány, a tak jsem doufal, že ho taková 

odpověď uspokojí a okamžitě jsem se rozešel ke dveřím. 

„Na Jestřábí, jo? Vždyť to je jen takovej malej kopeček a není tam nic 

zajímavého k vidění. Proč zrovna tam?” nedal se odbýt. 

„Ani nevím, vypadá to jako nenáročný a rychlý výstup. Prostě jsem náhodně 

zabodl prst do mapy.” 

„Buď na sebe opatrnej.” 
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Naštěstí pochopil, že nestojím o dlouhé klábosení, jak tomu s oblibou říkala 

má žena, a nechal mě uniknout dveřmi pryč do přírody. 

Vyrazil jsem směrem na sever po lesní cestě a držel se červené turistické 

značky. Podle té jsem měl dojít na rozcestí, které bylo od mého cíle vzdálené asi 

půl hodiny chůze.  

Ze začátku se mi několikrát naskytl dechberoucí výhled na podzimní krajinu. 

Hned jsem si vzpomněl na svou Anežku. Zbožňovala vycházky v přírodě a 

nejvíc ze všeho ji nadchlo, když jsme se dostali na některou z vyhlídek a mohli 

tam spolu jen tiše sedět a kochat se okolní krajinou. Jen my dva. 

Jenže to byla minulost. A tu jsem musel nechat za sebou a soustředit se na to, 

abych se postaral o Amélii. 

Zamáčkl jsem slzu a po pěšině se vydal do útrob okolního lesa. Pryč od 

překrásných vyhlídek, které ve mě vyvolávaly jen vzpomínky plné bolesti a 

smutku. Obklopila mě nekonečná hradba stromů, kterou občas narušil výhled na 

slunnou mýtinu či menší skalní útvar, a která mě dovedla až k hledanému 

rozcestí. Trasa, kterou jsem si zvolil, nepatřila mezi nejfrekventovanější, a proto 

čím více jsem se vzdaloval od Smrčin, tím více jsem si mezi stromy všímal 

plaché lesní zvěře, která přede mnou prchala do úkrytu. Snažil jsem se proto 

pohybovat co nejtišeji, abych místní obyvatele co nejméně rušil svou 

přítomností. Ani jsem se nenadál a dorazil jsem k hledanému rozcestí. Na něm 

jsem mohl pokračovat rovně po červené a došel bych na Světský vrch. Mou 

cestou ovšem byla ta, která uhýbala vpravo a vedla k Jestřábímu. Jenže to 

vypadalo, že z něj kdysi vedla ještě další cesta, byť jsem ji na mapě nenašel. 

Byla zarostlá houštím, ale měla zřetelné okraje i vyšlapané koryto. Na jednom 

ze stromů jsem dokonce našel část dřevěné cedule ve tvaru šipky směřující ke 

zmiňované pěšině, ale bohužel z ní více než polovina chyběla a nápis byl 

nečitelný. Stačila však chvilka hledání a v roští jsem druhou polovinu objevil. 

„Jelení vrch,” zvolal jsem vítězoslavně, když jsem směrovou tabuli 

zkompletoval. Ale hned vzápětí mě pocit úspěchu přešel, protože jsem žádný 



 

4 

takový vrch nikde v okolí na mapě neviděl. Jistě, mohli ho přejmenovat, ale ani 

dle nejaktuálnějších online map tím směrem žádný kopec neležel. Měl jsem 

obrovské nutkání procpat se houštím a zjistit více o tomto zapomenutém vrchu, 

když jsem si všiml tří opravdu velkých jelenů, kteří mě z nedaleké mýtiny 

upřeně pozorovali. Skoro jako by čekali, zda se vydám k vrchu, který nesl jejich 

jméno. Neklidně funěli a krůček po krůčku se přibližovali. Stál jsem na místě a 

čekal, co se bude dít, když v tom mi v kapse začal zvonit telefon. Lhal bych, 

kdybych tvrdil, že jsem se ani trochu nelekl. Lekl a to pořádně. Pravá ruka mi 

okamžitě zalovila v kapse a mé oči upřeli pozornost na displej, na kterém svítilo 

neznámé číslo. Nejspíš mě zase otravoval nějaký neodbytný pracovník 

telemarketingu, samozřejmě v tu nejméně vhodnou dobu. Červeným tlačítkem 

jsem vyzvánění ukončil a telefon schoval zpátky do kapsy. Jakmile jsem zvedl 

pohled od přístroje, zarazil jsem se. Mýtina byla prázdná, jeleni zmizeli. 

Rozhlédl jsem se kolem dokola, ale nikde jsem nepostřehl sebemenší pohyb. 

Můj pohled se naposledy zastavil na zarostlé cestě, a poté jsem vyrazil po své 

původní plánované trase. Celou dobu jsem však myslel na Jelení vrch a na to, že 

o něm musím zjistit víc informací. Bral jsem to jako dobrou příležitost, jak opět 

odvést své myšlenky jiným směrem. Přeci jen vycházky do přírody nemohly 

fungovat věčně.  

Jelení vrch. Neustále jsem o něm přemítal v hlavě. A také ten pohled a oči, 

kterými mě jeleni z mýtiny pozorovali. Ani se mi nechtělo věřit, že jsou zvířecí. 

Jako by v nich bylo mnohem víc inteligence, než si myslíme.  

Byl jsem hluboce ponořen do svých myšlenek a sotva jsem tak postřehl, že 

jsem se ocitl v závěrečném stoupání na Jestřábí. Ani jsem se nenadál a o chvilku 

později už jsem byl nahoře a svačil, ale nijak jsem se zde zdržovat nechtěl. Jen 

co jsem dožvýkal sendvič se šunkou a sýrem, už jsem sbíhal po druhé straně 

kopce na pěšinu, které mě měla kratší cestou dovést zpátky do Smrčin. Těšil 

jsem se na odpoledne s Amélií, a tak jsem přidal do kroku, abych tam byl co 

nejdříve. Myšlenky jsem opět upřel k rozcestí a Jelenímu vrchu. Nechal jsem se 
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divoce unášet fantazií o tom, co bych tam mohl najít. Zakopaný poklad z druhé 

světové války? Opuštěnou vojenskou základnu zkoumající ufo? Tajemnou 

jeskyni s průchodem do jiné dimenze? Jedna myšlenka absurdnější než druhá. 

Má představivost ovlivněna všemi knihami, které jsem za posledních pár let 

četl, neznala mezí a v hlavě se mi proto odehrávaly ty nejneuvěřitelnější 

scénáře. I když jsem tušil, že to, co tam naleznu, mé očekávání zklame, měl 

jsem alespoň chvilkové rozptýlení, za nějž jsem byl nesmírně vděčný. 

Kráčel jsem po lesní cestě, která vedla přímo do Smrčin, když mě z 

fantazírování vytrhl výstřel, který se ozval nedaleko. Instinktivně jsem padl k 

zemi a rozhlédl se kolem. Asi třicet metrů od sebe, jsem mezi stromy spatřil dva 

muže s puškou v ruce. Plížili se přidřepnutí k zemi a ukazovali směrem před 

sebe k místu, odkud jsem zahlédl upalovat pryč skupinku jelenů a laní.  

Hned jak mě jeden z mužů spatřil, začal hulákat ať se večer zastavím v 

hospodě na guláš. Druhý muž mezitím došel k mrtvému zvířeti, nad kterým se 

skláněl a zkoumavě obhlížel svůj úlovek. 

Potlačil jsem nutkání vydat se k nim a pomalu jsem pokračoval dál po lesní 

cestě. Pohled jsem měl však stále upřený na dvojici, která začala tahat mrtvé 

zvíře směrem k cestě, aby jej mohla dostat až do vesnice.  

Náhle jsem kousek za nimi spatřil prudký pohyb. Jeden z jelenů se zezadu 

řítil přímo na muže, paroží měl přitom skloněné k zemi tak, jako když chce býk 

nabrat toreadora na rohy. Chtěl jsem zakřičet a varovat je, ale hlas se mi zasekl 

v hrdle. Naštěstí zaslechli dupot kopyt a na poslední chvíli uskočili stranou. 

Rozzuřené zvíře se však nezastavilo. Pokračovalo dál stejným směrem a mně až 

vzápětí došlo, že se řítí přímo na mě. Začít utíkat nemělo cenu, mohl jsem tedy 

jen vyčkávat a pokusit se na poslední chvíli uskočit stranou z dosahu jeho 

paroží. Soustředil jsem každým svalem v těle a vyčkával na vhodný okamžik. 

Ten však nepřišel. Jelen se zastavil asi tři metry ode mě a změřil si mě 

pohledem. Byla to nádhera, naskytl se mi dechberoucí pohled na toto majestátní 

zvíře, a já si ho vychutnával plnými doušky.  
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Jelen udělal dva opatrné kroky ke mně a já naprosto oněměl, někde uvnitř 

jsem pocítil dokonalé splynutí s přírodou. Pak přišel další výstřel a já opět padl 

k zemi. Zvíře sebou divoce cuklo a sprintem vyrazilo přes cestu pryč do lesa. 

Chvíli jsem ležel na zemi a čekal, ale další výstřel se naštěstí neozval. Opatrně 

jsem se postavil a pohlédl směrem k lovcům, ti se však věnovali mrtvému 

zvířeti a tomu, jak jej dostat do vesnice.  

Na cestě byly znatelné stopy krve, které za sebou nechal zasažený jelen. O 

několik desítek metrů dál jsem zvíře dokonce zahlédl mezi stromy odpočívat a 

olizovat si poraněnou nohu. Jakmile zaregistrovalo mou přítomnost, vyslalo ke 

mně vystrašený pohled a já raději pokračoval dál, aniž bych mu věnoval více 

pozornosti a zbytečně ho vyrušoval. 

Stačilo půl hodiny chůze a byl jsem zpátky ve Smrčinách. V hlavě jsem se 

však stále nacházel u odbočky na Jelení vrch. Bylo to jako posedlost. Jakmile 

jsem přišel domů, tak jsem se od tchána dozvěděl, že si Amélie stále hraje 

venku s místními dětmi.  

Měl jsem vlastně radost, mohl jsem zajet do města na drobný nákup a hned 

poté začít pátrat po informacích. A první zdroj stál přímo přede mnou. 

„Jelení vrch říkáš?” pronesl tchán zamyšleně s pohledem upřeným někam za 

mě. 

„Slyšel jsi o něm?”  

Dychtivost dozvědět se více, ze mě čišela každým pórem těla. 

„No,” začal pomalu. „O tom místě se tady tradují dost divoké historky. Slyšel 

jsem starousedlíky vést řeči o prokletém místě, kde byly ve středověku 

upalovány čarodějnice. A hodně lidí, co se tam vydalo, už se nikdy nevrátilo.” 

Hltal jsem každé jeho slovo. Jakmile tchán spatřil můj zaražený výraz, dal se 

do hlasitého smíchu. 

„Ty vypadáš, jako kdyby si těm kecům věřil. Neříkej, že tam u vás nemáte 

alespoň jedno takový místo nebo dům, o kterým se vypráví pár strašidelných 

historek.” 
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Měl pravdu, nechal jsem příliš pracovat svou fantazii a ta zanesla mé 

představy daleko od reality.  

„Proč tě to vůbec tak zajímá?” pokračoval. Řekl jsem mu o rozcestí a zarostlé 

odbočce, na kterou jsem dnes narazil. A také o mém záměru jít zítra místo 

prozkoumat.  

„Není tam nic moc k vidění,” prohlásil rozhodně. 

„Ty už jsi tam někdy byl?” 

„Ano jednou, ale to už je dávno. Mimochodem víš, proč se tomu kopci říká 

Jelení vrch?” 

Zakroutil jsem hlavou na znamení nevědomosti. 

„Slyšel jsi někdy o sloních hřbitovech? Tohle je dost podobné. Jeleni z celého 

okolí tam chodí na sklonku svého života. Najdeš tam akorát hromady zvířecích 

kostí. Nic víc.” 

Opět jsem nevěřícně zakroutil hlavou a poznámku o vyvrácení existence 

sloních hřbitovů jsem si nechal pro sebe. Neměl jsem chuť svádět zbytečnou 

argumentační bitvu, která by stejně nic nevyřešila. 

„Zvláštní, o takovém chování jsem u jelenů nikdy neslyšel, ty snad jo?” 

podotkl jsem zamyšleně. 

„Máš pravdu, nad tím jsem asi nikdy nepřemýšlel. Je to zvláštní, ale jak se 

říká, jsou věci mezi nebem a zemí, které se vysvětlit nedají,” uzavřel tchán 

celou naši diskuzi. 

Pohlédl jsem letmo na hodinky a rychle se vyrazil osprchovat a převléct. 

Chtěl jsem se z nákupu vrátit co nejdříve a začít hledat informace. Vzdal jsem 

se sice fantastických představ o tom, co tam objevím, ale i hromady zvířecích 

kostí zněly zajímavě. Bylo v tom cosi tajemného a zároveň lákavého. 

Skočil jsem do auta a dojel do města pro nákup. Nezapomněl jsem se zastavit 

i v outdoorovém obchodě pro pár doplňků, které by se mi mohly při dalším 

výletu hodit. Jedním z nich byla výkonná čelovka s výměnnými bateriemi, přeci 
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jen jsem netušil, co mě tam čeká. Také jsem koupil několik metrů 

horolezeckého lana a skládací horolezecký nůž. 

Celý nákup z outdoorového obchodu jsem hodil do auta a vyrazil spěšně do 

vesnice, abych se stihl vrátit ještě před setměním. Cesta ubíhala až moc 

stereotypně a chvíli jsem se bál, aby se nedostavil mikrospánek. Ovšem stačil 

jediný okamžik a nával adrenalinu mě dokonale probral.  

Jel jsem po dlouhém rovném úseku a na dohled nebylo jediné auto. Silnice 

byla z obou stran obklopena stromy, mezi kterými prosvítaly poslední sluneční 

paprsky. Koutkem levého oka jsem mezi nimi zachytil pohyb. Pár metrů od 

silnice jsem spatřil něco, co vypadalo jako dvě popelavě šedé postavy trhající 

cáry masa z mršiny uhynulé lišky. Trvalo to jen zlomek vteřiny. Okamžitě jsem 

se přestal věnovat řízení a snažil se zahlédnout víc, což mě málem stálo život. 

Ozvalo se přerušované troubení a mě rázem došlo, že se na mě v protisměru řítí 

auto. Na poslední chvíli jsem stihl strhnout volant a následný smyk naštěstí 

zastavil příkop. Chybělo jen málo a z Amélie byl sirotek. 

Chvíli mi trvalo, než jsem se uklidnil a našel odvahu vystoupit z vozu. 

Zkontroloval jsem automobil, ale až na odřený pravý blatník mu vlastně nic 

nebylo. 

V lese panovalo tíživé a podivné ticho. Nebylo slyšet jediného ptáka, hmyz či 

šustění listů. Náhle mi hlavou probleskla krvavá scéna, jíž jsem byl svědkem a 

projel mnou mráz. Nebyl jsem si jist, zda si se mnou nepohrávají vlastní 

unavené smysly spolu s mou až příliš bujnou fantazií. Bojoval jsem s nutkáním 

nasednout do auta, otočit se do protisměru a pomalu se vrátit těch pár desítek 

metrů. Ale tu odvahu jsem v sobě nenašel. Místo toho jsem nasedl do auta, 

nastartoval motor a krokem se rozjel směrem do Smrčin. Na okamžik mě 

vyděsil jelen se svou družkou, kteří přeskákali přes silnici a zmizeli mezi stromy 

na druhé straně. Poté jsem sešlápl plyn až na zem a bez ohlížení se vydal pryč. 

Když jsem dorazil do vesnice, okolí už dávno pohltila tma. Nákup jsem 

rychle vyložil z auta a dovnitř domu jsem téměř utíkal, neboť se mi do mysli 
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stále vracel výjev z lesa, který ještě dokreslovala vlastní fantazie spolu se 

strachem. Čím více času od události uběhlo, tím méně jsem si byl jistý, co jsem 

vlastně viděl. Byl to jen mžik. Vše proběhlo tak rychle, že jsem si nemohl být 

jistý tím, zda se mi vše jen nezdálo v mikrospánku. 

Pozdravil jsem se s Amélií a společně s rodiči mé ženy jsme usedli k večeři. 

Výborné jídlo a neustálé vyprávění zážitků ze dnešního dne, kterých měla 

Amélie tolik, jako bych ji neviděl snad měsíc, odvedly konečně mou pozornost 

od Jeleního vrchu i od nehody. Ovšem jakmile bylo po večeři a má dcera 

odběhla do pokoje hrát si s tabletem, vše se mi začalo pomalu vkrádat zpátky do 

mysli.  

Popelavě šedá kůže, dlouhé drápy a krvavé tesáky trhající maso. Obličej bez 

nosu, uší, vlasů. Temně rudé oči a pohled propalující se až do mozku. 

Bylo toho na mě moc, zatočila se mi hlava a skoro jsem omdlel. Je zvláštní, 

jak dokáže vlastní mysl člověka vyděsit a vnutit mu zcela detailní vzpomínky na 

událost, u které si ani není jistý, zda ji skutečně prožil. 

V krku mi vyschlo a čelo jsem měl vlhké potem. Došel jsem si do kuchyně 

natočit sklenici vody, ale než jsem se stihl napít, začala si se mnou má mysl 

znovu pohrávat. Skrze okno jsem na okraji lesa zahlédl rychle se pohybující, 

popelavě šedý stín. Byla to jen chvilka, ale celý jsem ztuhl, až mi sklenice 

vyklouzla z ruky a roztříštila se o podlahu na stovky malých kousků. Okamžitě 

ke mně přiběhl tchán, zda jsem v pořádku, ale ani jsem se neobtěžoval mu 

odpovědět na jeho otázku a vyrazil jsem vchodovými dveřmi do tmy. Sprintem 

jsem oběhl celý dům, ale jediné, co jsem viděl, byly siluety nejbližších stromů. 

Nic víc. Žádné oči, žádná světla, žádný pohyb. Kolem panovalo dokonalé ticho 

a klid. Možná až moc dokonalé, problesklo mi hlavou. 

Vrátil jsem se zpátky a mezi dveřmi domu potkal tchána. 

„Co blázníš? Stalo se něco?” 

„Jen se mi zdálo, že jsem něco zahlédl. To je jedno,” odpověděl jsem trochu 

nepřítomně a protáhl se kolem něj dovnitř. Popadl jsem lopatku se smetáčkem a 



 

10 

dal se do uklízení bordelu, který jsem v kuchyni udělal. Tchán mě zamyšleně 

pozoroval, ale dalším otázkám mě nepodrobil. Jen bůh ví, co se mu v tu chvíli 

honilo hlavou. Nejspíš, že si jeho dcera vzala pěkného podivína a magora. 

Smetáčkem jsem shrnoval poslední várku zatoulaných střepů, když v tom 

konečně promluvil. Jeho hlas byl však náhle slabý a rozechvělý. 

„Slyšel jsi to? Co to bylo?” 

Nechápavě jsem na něj pohlédl.  

„Co jsem měl…,” zeptal jsem se, ale otázku jsem nedokončil, neboť v tu 

chvíli jsem to také zaslechl. Zvenku k mým uším dolehl příšerný řev. Bylo v 

něm tolik bolesti a utrpení, až se mi rozklepalo celé tělo. Jediné, na co jsem se 

zmohl, byl tázavý pohled směrem ke tchánovi. 

Po schodech z prvního patra přišla i jeho manželka, za kterou se schovávala 

Amélie s vyděšeným výrazem ve tváři. 

„Co se to venku proboha děje?” 

Tchán se k ní otočil a pokrčil rameny, zatímco já jsem se nezmohl na nic víc, 

než jen stát a zírat do otevřených dveří, kterými k nám přicházely další a další 

výkřiky, doprovázené prosbami o pomoc. 

Nevím, kde se ve mě vzala taková odvaha, ale z ničeho nic jsem přikázal 

tchánovi, aby přinesl baterku a dvě kulovnice. Sám jsem se vydal do svého 

pokoje pro čelovku, kterou jsem dnes odpoledne koupil a malou lékárničku, 

kterou jsem s sebou vždy na výlety vozil. Sešli jsme se u vchodových dveří a 

jakmile jsme jimi vyšli ven, nařídil jsem tchýni, aby za námi dveře zamkla. 

Rozběhli jsme se mezi domy směrem k hospodě, kde v kolečku postávalo 

několik zvědavých lidí. Až na druhý pohled jsem si všiml, že uprostřed 

skupinky seděl zhroucený muž, a i když jsem mu neviděl do obličeje, okamžitě 

jsem ho podle oblečení poznal. Byl to jeden z dvojice lovců, které jsem 

odpoledne potkal při svém návratu z výletu. Zastavil jsem tchána a protáhl se do 

středu skupiny k sedícímu muži, avšak jakmile jsem se k němu sklonil, udeřil 

mě do nosu zápach alkoholu. Podle všeho měl muž hodně upito. S nepřítomným 
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výrazem se rozhlížel kolem sebe, následně si hlavu schoval v dlaních a začal 

plakat. Poklekl jsme k němu a zeptal se co se stalo, ale žádné odpovědi se mi 

nedostalo.  

Z lesa se ozval další bolestný výkřik. 

„Do prdele, co se to tam děje?“ zeptal se tchán a pevně stiskl zbraň v ruce.  

„To nám řekne asi jenom ten chlap uprostřed. Byl se svým kámošem v 

hospodě u vedlejšího stolu. Zaplatili, odešli ven a hned na to se ozval ten 

příšernej řev,” odpověděl jeden z mužů. Podle oblečení a kasírky u boku jsem 

ho odhadl na výčepního. Jeho verzi postupně potvrzovali ostatní členové 

skupiny, z nichž většina patřila k místním štamgastům.  

Periferním viděním jsem postřehl, že se k nám kdosi opatrně blíží. Jednalo se 

o starého pána, mohlo mu být něco přes osmdesát let, opírajícího se o dřevěnou 

hůl a pokuřujícího dýmku. Nikdo ze shromážděných lidí mu nevěnoval 

pozornost, jen já. Šibalsky na mě mrknul a pak vyfouknul dým z úst. 

„Já to viděl. Všechno jsem viděl,” dolehl k mým uším jeho slabý vysoký hlas. 

„Zatracenej pytlák,” odplivnul si na zem a dlouze potáhl z dýmky. 

„Co se stalo,” vyhrkl jsem nervózně. 

Starý pán si s odpovědí dával na čas, jako by mě schválně napínal. Opět 

pomalu vypustil dým z úst a tentokrát z něj vyčaroval tři malé kroužky. 

„Les si ho vzal, stejně jako si vezme každého lovce.” Poté se otočil k 

odchodu a dal se do hlasitého smíchu.  

„Les si ho vzal,” zvolal se smíchem a šoural se směrem od nás. Zůstal jsem 

stát na místě s otevřenou pusou a vůbec jsem si nevšiml tchána, který se vedle 

mě zjevil. 

„Co ti chtěl?” pronesl s citelným odporem v hlase. Zopakoval jsem mu 

starcova slova, načež si odplivl na zem a s úšklebkem na rtech mávl rukou. 

„Kdo to byl?” zeptal jsem, stále ještě zaskočen z předešlého rozhovoru. 

„Jožko Branič, místní podivín a blázen.” 

„Aha, mně zase tak mimo nepřišel.” 
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„Věř mi, tomuhle magorovi nemůžeš věřit nic,” snažil se tchán uzavřít celou 

diskuzi.  

Měl jsem na jazyku ještě pár dotazů, ale noc prořízl další vzdálený výkřik. 

Tentokrát v něm však bylo něco jiného. Něco definitivního.  

Na nic jsme nečekali a s rozsvícenými světly jsme se rozeběhli do lesa 

směrem, odkud křik přicházel. Kličkovali jsme mezi kmeny a hnali se do 

prudkého kopce, dokud nás nepálily stehna i plíce. Zastavili jsme a v předklonu 

se vydýchali.  

Rozhlédl jsem se okolo sebe a pokusil se zorientovat, ale do všech stran se 

táhly jen nekonečné řady stromů. Za zády se mi ozvalo praskání větviček a já se 

okamžitě otočil se zbraní zapřenou o rameno a namířenou před sebe. Celé tělo 

se mi chvělo napětím. Točil jsem hlavou zmateně zleva doprava, načež k mým 

uším ze tmy dolehl zvuk, který mi připomínal mlaskání. Pohlédl jsem na tchána 

a hned jsem poznal, že je stejně nervózní jako já. 

Mlaskání se ozvalo znovu, tentokrát z jiného směru a o něco blíž. Půlky se mi 

stáhly k sobě a srdce mi poskočilo až do krku. 

„Haló, je tu někdo?” 

Tchán mě okamžitě probodl pohledem, kterým mi dával jasně najevo, že 

jsem se asi zbláznil. Nebyl to nejspíš ten nejchytřejší nápad, ale co byste čekali 

od člověka z města. 

Z lesa k nám dolehlo slabé sténání následované mlaskáním a praskáním větví 

z několika směrů. Něco kolem nás ve tmě kroužilo a já měl co dělat, abych si 

nenadělal do kalhot. Ruce se mi divoce klepaly a byl problém udržet hlaveň 

namířenou jedním směrem. Na okamžik vše ztichlo a jediné co, jsem slyšel, byl 

vlastní dech, který mi před obličejem tvořil obláčky páry a ztěžoval můj výhled. 

Zhluboka jsem se nadechl a nastražil uši. Veškeré smysly byly vybičované na 

maximum v očekávání toho, co se bude dít.  

Stáli jsme otočeni zády k sobě, aby se k nám nemohl nikdo a nic 

nepozorovaně přikrást. Kuželem světla z čelovky jsem pročesával okolí a pátral 
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po čemkoliv podezřelém. Z pravé strany se ozvalo ono podivné mlaskání a já s 

trhnutím nasměroval čelovku i hlaveň tím směrem a natáhl kohoutek. Zahlédl 

jsem rychlý pohyb, jak něco zmizelo za strom, mimo dosah světla. Než jsem 

stačil vydat jedinou hlásku, vykoukla na mě zpoza stromu část popelavě šedé 

hlavy stvoření, které jsem v podvečer viděl u silnice. Lekl jsem se a instinktivně 

zmáčkl spoušť. Zády jsem se chtěl opřít o tchána, jenže ten se otočil, jakmile 

zaslechl zvuk natahování kohoutku, což vedlo k mému nekontrolovanému pádu 

na záda. 

„Sakra, na co si střílel?” 

Postavil jsem se zpátky na nohy a zmateně se rozhlížel kolem, nikde jsem 

však nezahlédl jediný náznak pohybu. 

„Něco jsem viděl, tam za stromem,” pokynul jsem mu směrem, kde jsem 

spatřil stvoření. O detailech  jsem raději mlčel. Určitě by mě měl za blázna. 

Oba jsme zkoumavě hleděli do tmy mezi stromy, ale nic jsme neviděli. Tedy 

alespoň ne hned. Po chvilce jsem si totiž všiml na jednom z kmenů několika 

tmavých skvrn, které se ukázaly být krví. Několik krvavých skvrn jsme našli 

také na zemi. Stačilo ujít pár metrů a našli jsme i tělo, kterému krev patřila. 

„Gratuluju hrdino, složil jsi jelena,” pronesl lehce posměšně a sklonil se nad 

mrtvým zvířetem. 

Než jsem stačil cokoliv odpovědět, ozvalo se ze tmy slabé zasténání. Projel 

mnou mráz a zježily se mi chloupky na krku. Podle všeho jsme tu pořád nebyli 

sami. Zasténání se ozvalo znovu a tentokrát jsme byli schopni určit směr, ze 

kterého přišlo a opatrně vyrazili k němu. 

Mohli jsme ujít sotva třicet nebo čtyřicet metrů, v takové tmě se vzdálenost 

těžko odhaduje, když jsem spatřil něco na zemi. Zprvu jsem si nebyl jistý na co 

se dívám. Ale čím jsem byl blíž, tím více dostával hrůzný výjev reálné obrysy a 

já pochopil, cože to přede mnou vlastně leží. 
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Spatřil jsem něco, co možná ještě před pár desítkami minut bylo dýchající 

lidskou bytostí. Potrhané zbytky torza, které mělo z břišní dutiny vytaženou 

převážnou část vnitřnosti. 

Znechuceně jsem odvrátil zrak a vyzvracel obsah svého žaludku. Podle zvuku 

dávení mi bylo jasné, že tchánova reakce byla stejná. Otřel jsem si rukávem ústa 

a pohlédl zpět na nebožáka, s jehož tělem ještě cukali poslední záchvěvy 

posmrtných křečí. Obličej měl napůl stržený z lebky a jeho zbytek visel na cáru 

kůže, který vypadal, že se každou chvíli odtrhne.  

Bylo mi jasné komu tělo patří a oblečení mi potvrdilo, že se jedná o druhého z 

lovců, se kterými jsem se odpoledne střetl. 

„Co to mohlo udělat? Medvěd?” zeptal jsem, i když jsem si nebyl jistý, zda 

chci odpověď slyšet. 

„Nevím,” odpověděl zamyšleně. „Možná, ale už tak dobrejch deset let tady 

žádnýho neviděli,” dodal a vytáhl z kapsy mobilní telefon. Zavolal na policii a 

ohlásil nález těla, a poté i do hospody, aby lidé ve vesnici věděli, co se děje a že 

se v okolí možná pohybuje medvěd. 

Hned jak odložil telefon, začal prohlížet tělo, zatímco já jsem kuželem světla 

pročesával okolí s tchánovou pistolí v ruce. Kdesi za námi se ozvalo praskání 

větví. Stále jsme tu nebyli sami. 

Strach se mě zmocňoval a postupně paralyzoval moje tělo tak, až jsem se 

přestal otáčet a zůstal hledět jen jedním směrem.  

Praskání znovu přišlo, tentokrát se ozvalo někde za mými zády. Něco kolem 

nás neustále kroužilo a ze tmy nás to pozorovalo. V hlavě se mi vynořovaly 

nejrůznější představy o tom, co na nás v temnotě může číhat. Medvěd? Děsivé 

šedé stvoření? Nebo něco mnohem horšího? 

Další praskání, které díky bohu slyšel i tchán a svou baterkou prořízl tmu ve 

směru, odkud zvuky přicházely. Když jsem zahlédl pohyb v části ozářené 

světlem, krve by se ve mě nedořezal a málem jsem znovu vystřelil. 
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„Hlavně nestřílej,” všiml si mého napětí a nervozity. Před námi totiž mezi 

stromy pobíhal další jelen a dvě laně. Z toho jsme usoudili, že pokud tu medvěd 

byl, nejspíš po masakru pokračoval dál do lesa. 

Díky tomu mé napětí trochu povolilo, ale stejně jsem se až do příjezdu 

prvních policistů rozhlížel kolem sebe a pátral po čemkoliv podezřelém. Celý 

průběh večera jsme převyprávěli policistům, kteří si vše pečlivě zapsali i 

nafotili, s tím že si nás případně ještě pozvou na stanici. 

Nad ránem jsme se konečně dostali domů, ale jakkoliv jsem byl unavený, 

spánek mě nezastihl. Hlavou se mi pořád honil výjev šedé hlavy vykukující 

zpoza kmene, stejně tak jako pobavený smích starce na náměstí. Při cestě 

zpátky jsem se snažil z tchána dostat o něm nějaké informace, ale nechtěl se o 

něm bavit, prý si mám zkusit zagooglit. Považoval totiž Braniče i to, co udělal, 

za černou kaňku historie jejich vesnice, o které nikdo z místních nehodlal 

mluvit. 

A tak jsem uposlechl jeho radu a šel zkusit štěstí na Google. Stačilo pár 

správných kombinací slov a narazil jsem na blogový článek, který pojednával o 

panu Braničovi ze Smrčin. Jednalo se sice o nějaký záhadologický web, ale u 

článku byl přiložen i ofocený originál článku, ze kterého při psaní autor 

vycházel. Lépe řečeno jeho znění jen přepsal na svůj web. 

„Les si je vzal,” jak příznačný nadpis článku. Dočetl jsem se, že Jožko Branič 

byl před skoro šedesáti lety obviněn, že vyvraždil celou svou rodinu a následně 

pro nepříčetnost hospitalizován v Bohnicích na psychiatrii. Znetvořená těla 

jednotlivých členů jeho rodiny se našla rozeseta po celém okolí vesnice, některé 

z nich i více než pět kilometrů od sebe. Jakékoliv detaily o samotném činu však 

v článku chyběly, vyjma určení míst, kde se těla nalezla a pár doplňujících 

fotografií. Pachatele našli policisté běhat zmateného a zcela nepříčetného po 

lese, aniž by si pamatoval cokoliv z předchozí noci. Když zjistil, co se stalo, 

psychicky se zhroutil. Jediné, co prý dokola opakoval, byla věta „Les si je vzal”. 

Nic víc z něj vyšetřovatelé nedostali. 
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Zůstal jsem civět do notebooku a přemýšlel jsem, co se tehdy mohlo stát. 

Opravdu byl ten bláznivý stařík několikanásobným vrahem? A jak je možné, že 

se všechny oběti našli v tak velkých vzdálenostech od sebe? 

Našel jsem si mapu okolí a vyznačil na ní místa nálezů jedno po druhém. 

Všechna se nacházela podobným směrem od Smrčin. Jako poslední jsem si 

vyznačil místo nálezu samotného pachatele a změřil přibližnou vzdálenost mezi 

jednotlivými místy s tím, že jeden z bodů jsem propojil se Smrčinami, jakožto 

výchozím bodem. Když jsem spatřil celkový součet, byl jsem zmatený ještě 

více. Čtyřicet jedna kilometrů, přesně takovou vzdálenost musel Jožko Branič v 

noci urazit, a to jsem ani nepočítal kilometry navíc, protože každou z obětí by 

musel chvíli po lese nahánět. 

Nešlo mi to do hlavy a čím více jsem o tom přemýšlel, tím více jsem byl 

zmatený. Tehdy patnáctiletý kluk z vesnice, podle fotky žádný sportovec, si v 

noci střihne jen tak maraton v náročném terénu a zmasakruje všechny členy své 

rodiny. 

Bylo mi jasné, že si s ním musím promluvit, ale pochyboval jsem o tom, že 

bude mít zájem otevírat staré rány. Ale řekl jsem si, že to zkusím. 

Dole v kuchyni jsem se nasnídal a když jsem se chystal k odchodu, sešel dolů 

tchán. Podle výrazu jsem hned poznal, že se spánek obloukem vyhnul i jemu. 

„Nechceš si ten dnešní výlet rozmyslet?” přistoupil ke mně se starostlivým 

výrazem. 

„Nechci,” odpověděl jsem rozhodně i přes to, že jsem určité obavy pociťoval. 

Přeci jen jsem prožil celý život ve městě a při setkání s medvědem bych asi 

sotva věděl, jak se zachovat. 

„Dobře, pak nemám na vybranou. Nemůžu tě nechat jít samotného. Půjdu s 

tebou a vezmeme si pro jistotu zbraně. Bez debat.” 

Chvíli jsem stál bez hnutí, ale nakonec jsem přikývl na znamení souhlasu. 

Domluvili jsme se, že vyrazíme okolo deváté a poté jsme šli každý svou cestou.  
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Problesklo mi hlavou, že jsem se měl zeptat, kde starý pán bydlí, ale člověk 

ve stresu na leccos důležitého zapomene. Myslel jsem si, že se tedy holt budu 

muset zeptat na návsi před hospodou, ale nakonec mi štěstí přálo, protože jsem 

tam na Braniče narazil, když se procházel a pokuřoval si dýmku. 

„Dobrý den,” pozdravil jsem. „Pamatujete si na mě? Potkali jsme se dnes v 

noci před hospodou.” 

Chvíli si mě zkoumavě prohlížel a viditelně se značnou námahou pátral v 

paměti. Poté se na jeho tváři rozlil úsměv. 

„Ach anoooo,” pronesl vysokým hlasem. „Omluvte mě, má krátkodobá 

paměť už není, co bývala.” 

Představil jsem se a bez okolků jsem se zeptal, zda by mu vadilo promluvit si 

o tom, co se stalo tehdy v lese oné noci, kdy zemřela jeho rodina. Nejdříve mě 

odbýval s tím, že o tom nechce mluvit a já musel víc a víc naléhat. Už to 

vypadalo, že se na místě otočí a nechá mě tam stát bez odpovědi, ale pak 

zničehonic položil otázku on mě.  

„Všiml jste si, že místní jeleni jsou opravdu podivná a nebezpečná zvířata?” 

Zůstal jsem zaraženě civět s pusou otevřenou dokořán. „Prosím?” vykoktal 

jsem ze sebe překvapeně. 

Starý pán se nejdříve pobaveně rozesmál, když viděl můj zmatený pohled, 

poté se zklamaně zašklebil, mávnul rukou do vzduchu, otočil se a odešel pryč.  

„Měj oči otevřené, mladý muži,” zavolal na rozloučenou. 

Zůstal jsem nechápavě stát. Periferním viděním jsem postřehl, že z hospody 

vyšel přeživší z dvojice lovců a vydal se za starcem. Chtěl jsem na něj zavolat a 

zeptat se ho také na pár otázek, ale pohled na hodinky mě popohnal k další 

aktivitě. Rozhovory budou muset počkat, protože jsme měli v plánu za chvíli 

vyrazit. 

Došel jsem zpět, zabalil si věci do batohu a rozloučil se s Amélií. Tchán 

dorazil do přízemí chvíli po mě, vzal v kuchyni ještě nějaké jídlo a společně 

jsme vyrazili na cestu. Kráčeli jsme mlčky vedle sebe po stejné trase, kterou 
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jsem absolvoval včera. Jakmile nás obklopila hradba stromů, začal na mě 

doléhat tísnivý pocit. Tentokrát jsem okolo cesty nezahlédl žádná zvířata. Ba co 

víc, po chvilce mi došlo, že neslyším ani žádný hmyz, ptáky nebo ševelení listů. 

Jako by nás les jen nehybně pozoroval se zatajeným dechem. 

Tchán vypadal stejně neklidně jako já a každou chvíli si nervózně kontroloval 

zbraň pověšenou na rameni. Aniž jsme si to uvědomili, přidali jsme do kroku, 

abychom co nejrychleji unikli z čím dál více skličujícího ticha, ale to nás 

neustále doprovázelo dál a dál. Jediným zvukem, který k nám v ozvěně doléhal, 

byly naše vlastní kroky. 

V momentě, kdy se před námi objevilo rozcestí, jsme už skoro běželi. S 

funěním jsme se zastavili, v předklonu se vydýchali a svalili se na zem přímo 

pod strom s poničenou směrovkou. Trochu jsme se občerstvili a já zabloudil 

pohledem k nedaleké mýtině, z níž mě včera pozorovali jeleni. 

„Tak co, vyrazíme?” 

Tchán na mě však jen nerozhodně hleděl a nevypadal, že by měl náladu na 

nějaké velké dobrodružství. Začal jsem si tedy opatrně sám razit cestu houštím a 

byl jsem rád, když mě následoval. Nešlo to snadno. Každou chvíli se mi do kůže 

zabodl trn z roští, a to i přes dvojitou vrstvu oblečení, kterou jsem měl na sobě. 

A když už trn neprošel až k mé kůži, tak mi pro změnu oblečení alespoň roztrhl. 

Houští se po nás plazilo a neustále natahovalo své šlahouny, ve snaze zabránit 

nám v dalším postupu. Čím dále jsme se propletli, tím hustší a neprostupnější 

cesta byla. Když už jsem začal přemýšlet, zda by nebylo lepší se vrátit a hledat 

jinou cestu, houští prořídlo a otevřel se před námi kruhový prostor s poloměrem 

několika stovek metrů.  

Konečně jsem spatřil ten tajemný Jelení vrch. Akorát místo očekávaného 

vrchu se jednalo jen o ohromnou díru do země, obklopenou hromadami bílých 

kostí. Prostor před námi byl mírně zvlněný, posetý velkými balvany a bez 

jediného stromu. Kolem dokola ho obíhalo houští, které tvořilo jakousi 

neprostupnou ochranou bariéru. 
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Celé to místo vypadalo, jako by sem bylo přemístěno odjinud a vůbec 

nezapadalo do celkového rázu okolní krajiny. První, co mě napadlo bylo, že 

tohle nemůže být dílem přírody a okamžitě se mi v hlavě rozvířily ty 

nejbláznivější představy o tom, jak místo mohlo vzniknout. Má představivost už 

zase jela na plné obrátky. Možná ho vytvořila nějaká pradávná, dosud 

neobjevená civilizace a já naleznu její pozůstatky nebo dokonce nějaký tajemný 

poklad. Bylo to nesmírně vzrušující. Ale jen do chvíle, než jsme v dálce za 

sebou uslyšeli, jak se někdo nebo něco začalo prodírat houštím, stejně jako my 

před chvílí. 

V panice jsme na sebe pohlédli a začali očima pátrat po vhodném úkrytu. 

Naštěstí bylo na prostranství dostatek balvanů, za které jsme se mohli schovat. 

Přeběhli jsme celý prostor, abychom byli co nejdále od průchodu v houští a 

našli si takový úkryt, ze kterého jsme měli zároveň dobrý výhled.  

Hluk nabíral na intenzitě a houští se celé otřásalo, jak se k nám skrz něj 

někdo prodíral. Přikrčeni za balvanem jsme se zatajeným dechem čekali.  

K našemu velkému překvapení se vynořil přeživší lovec, kterého jsem ráno 

zahlédl na náměstí. Už už jsem se zvedl a vylezl ze svého úkrytu, ale něco jako 

by mě zadrželo. Nejspíše výraz, který jsem spatřil v jeho tváři, a který by se dal 

nejlépe označit slovem šílený nebo nepříčetný. Až vzápětí jsem postřehl zbraň v 

jeho ruce.  

Tchán vše beze slova pozoroval. I on lovcovu zbraň spatřil, neboť měl tu 

svou připravenou k použití. To samé jsem provedl i já, s nepříjemným pocitem 

blížící se tragédie. 

„Kde jste! Tak vylezte ven!” zařval z ničeho nic lovec, který nervózně 

pochodoval sem a tam, a tak se mi občas ztratil z výhledu. 

Zmateně jsem pohlédl na tchána. „Myslíš si, že je to na nás?” zašeptal jsem 

nervózně. Odpovědí mi bylo pouze pokrčení rameny. 

„Vy svině! Vím, že tu jste!” ozval se opět řev, jehož ozvěna se odrážela po 

okolí a narušovala tak skoro až posvátný klid tohoto místa. 
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Zničehonic se ozvaly dva rychlé výstřely a my jsme se instinktivně schovali 

za balvan v domnění, že patří nám. Když jsem se opatrně vyklonil zpět, nikde 

jsem jej neviděl. Pohledem jsem prohledával celý prostor, až se mi ho na 

chvilku podařilo zahlédnout, jak kráčí přímo k jámě uprostřed. Náhle jsem 

zaslechl dupot a šramot, přicházející zpoza hradby houští. Tchánovi jsem 

šeptem sdělil, ať hlídá směr, odkud hluk přicházel, a já že nespustím oči z lovce.  

Lovec hluk očividně zaslechl také, protože se hned s namířenou zbraní otočil 

směrem, odkud přicházel. Dupání se přibližovalo až najednou zcela utichlo a 

přes houští se ladným skokem přenesl majestátní jelení samec. Zíral jsem na 

celou scénu s němým úžasem a stejně ohromen musel být i lovec, který spustil 

ruce se zbraní podél těla a s obdivem pozoroval obrovské zvíře. To, co ovšem 

muž neviděl, byl popelavě šedý stín, který ve stejném okamžiku vylezl z díry v 

zemi, za jeho zády. Zahryzl se mu zezadu do krku a zároveň mu zaryl drápy do 

hrudníku.  

Chtěl jsem vykřiknout a varovat ho, ale strach mě dočista paralyzoval. Tchán, 

neschopen jediného slova stejně jako já, pouze vyvalil oči a poté se schoval za 

kámen tak, aby nebyl vůbec vidět a dál odmítl celý výjev pozorovat. Já ale 

odtrhnout oči nemohl. Sledoval jsem, jak se z díry vynořily další dva šedé stíny 

a během chvíle roztrhali tělo lovce na kusy. To, co z něj zbylo, pak odtáhly do 

svého doupěte. 

„Panebože,” hlesl jsem téměř neslyšně. 

„Co?” 

„Oni ho zabili.” 

Mohutný jelení samec celému masakru jen tiše přihlížel a když bylo po všem, 

tak se klidně otočil a přeskočil hradbu zpět do lesa. 

Všiml jste si, že místní jeleni jsou opravdu podivná a nebezpečná zvířata? 

„Branič to říkal. A nikdo mu nevěřil.” 
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Tchán na mě jen zaraženě zíral bez jediného slova. Oba jsme pochopili, že 

musíme okamžitě zmizet, ale donutit tělo k jedinému pohybu bylo v tu chvíli 

těžší než zvedat sto kilo na bench press.  

Sváděli jsme zoufalý souboj s vlastní psychikou i tělem, které se rozhodlo 

neposlouchat naše příkazy a vypovědělo službu. Nezbývalo než to prostě 

donekonečna zkoušet, dokud se to nepovedlo. Pohnout nohou, pak druhou, a tak 

pořád dokola. Zůstat přikrčení a neustále se ukrývat.  

Za půl hodiny jsme byli tak v polovině cesty k průlezu v houští. Čím více 

jsme se k němu však blížili, tím více nás tělo poslouchalo. Pomalu ale jistě jsme 

odhazovali neviditelné okovy, které nás přikovaly na místě a nechtěly pustit ze 

svého zajetí. 

Za další čtvrt hodinu už jsme se opatrně prodírali ven k rozcestí a okamžitě se 

rozeběhli směrem ke Smrčinám, i když rozeběhli je možná poněkud silné slovo. 

Nohy se mi po děsivém zážitku stále ještě klepaly a téměř hned se zalily 

kyselinou mléčnou. Díky křečím ve stehenních svalech se mi na tváři usadil 

výraz svědčící o bolesti a utrpení, kterým mé tělo v danou chvíli procházelo. A 

dle grimasy vepsané ve tváři mého tchána bylo jasné, že s ním to nevypadalo o 

nic lépe. Každou chvíli se jeden z nás nervózně ohlédl přes rameno, ale naštěstí 

nás žádný šedý stín nepronásledoval, a tak jsme si po několika minutách “běhu” 

mohli dopřát krátkého odpočinku.  

Les byl pořád stejně tichý, ale něco se přeci jen změnilo. Možná to byl jen 

pocit, ale přišlo mi, jako by nás odevšad pozorovaly stovky párů očí. Mlčky 

přihlížely našim bolestným výrazům a naší zoufalé snaze dostat se co nejdále od 

Jeleního vrchu.  

Neobjevili jsme žádný ukrytý poklad ani pozůstatky zaniklé civilizace, ale 

něco, co daleko překračovalo hranice naší fantazie. Realita totiž často bývá 

mnohem neuvěřitelnější než ty nejdivočejší představy. 

Po pauze jsme znovu vyrazili, tentokrát už v mírnějším tempu a bez pokusů o 

běh. Ticho a nervózní ohlížení se přes rameno nás však provázelo až do Smrčin. 
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Jakmile jsme měli vesnici na dohled, všechno z nás spadlo. Zjistil jsem od 

tchána, kde bydlí Branič, abych se za ním mohl zastavit a navázat na ranní 

rozhovor. Na návsi jsme se rozdělili, a ještě se v rychlosti domluvili, že pokud 

po cestě potká jeden z nás Amélii, vezme ji s sebou domů. 

Jožko Branič bydlel jen pár minut chůze od hospody na návsi. Zabušil jsem 

mu na dveře a během čekání, než je otevře, se ve mě hromadilo stále více a více 

zlosti.  

„Vy jste to věděl a přesto jste ho tam poslal! Jak jste mohl,” zařval jsem, 

jakmile se objevila jeho tvář. Stařec se však jen nevzrušeně rozhlédl po okolí, a 

pak mě zdvořile pozval dovnitř, čímž mě dokonale odzbrojil. Najednou jsem 

neměl sílu na něj dál řvát, a tak jsem pozvání přijal. 

Jeho přízemní dům vypadal zvenku spíš jako neobydlená ruina. A stejný 

dojem vlastně vyvolával i zevnitř. Všude to smrdělo plísní a v každé místnosti 

byly hromady již dávno nepoužívaných věcí. Stařec mě labyrintem harampádí 

dovedl až k sedačce, na kterou mě usadil. Sám si sedl do bytelného, leč značně 

sešlého koženého křesla a vytáhl dýmku s tabákem. 

„Ten lovec tu byl dnes ráno po našem střetnutí na návsi,” pronesl přes 

náustek dýmky. 

„A to jste ho sakra nevaroval a nechal ho tam jít?” zeptal jsem se nechápavě. 

„To víš, že jsem ho varoval chlapče, ale on si to nechtěl nechat rozmluvit. 

Musel se jít pomstít za každou cenu.” 

„Takže ten první lovec...” 

„Ano, to byly také oni.” 

„Ale proč, nechápu to,” hlas se mi zlomil a na chvíli jsem se odmlčel. „Co 

jsou ty věci zač?” ztišil jsem nervózně hlas. 

„Ááále, nemusíš se bát, tady nás nikdo neslyší. Mému domu se všichni raději 

vyhýbají obloukem a navíc, kdo by věřil historkám starého blázna, o kterým si 

myslí, že pozabíjel svoji rodinu?” ujistil mě klidným hlasem. „Nevím, co jsou 

skutečně zač, ale můžu ti říct, co o nich vím a jak to tenkrát skutečně bylo.” 
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Přikývl jsem na znamení souhlasu. Starý pán mi zdvořile nabídl něco k pití a 

snědku, a poté co jsem odmítl, začal se zasněným výrazem své vyprávění. 

„Víš moje rodina, to byly odjakživa chudí lovci. Co jsme si neulovili a 

nepřinesli, to jsme neměli. Nejčastěji jsme chodili dolů na pole střílet zajíce a 

bažanty, a když jsme měli opravdu štěstí, podařilo se nám skolit i nějakého toho 

divočáka. Ale ten rok byl opravdu slabý a skoro to vypadalo, jako by se všechna 

zvířata vyhýbala nastraženým pastím i hledáčkům našich pušek. Proto se můj 

otec rozhodl, že jeden den místo na okraj pole zamíříme hlouběji do lesa a 

ulovíme jednoho z místních jelenů,” poté se chvíli odmlčel a musel se napít 

vody, než mohl dále pokračovat. 

„A to se nám také podařilo. V podvečer jsme se domů vrátili s pořádnými 

kusy masa a konečně se dosyta najedli. Zaplatili jsme za to však až příliš 

vysokou cenu.” 

„Jak to, někdo vás udal?” zeptal jsem se nechápavě. 

„Ale kdepak. Přišli se nám pomstít. V noci nás vzbudil hluk a velmi rychle 

jsme pochopili, že nám někdo pronikl do domu. Než jsem se ale stačil naplno 

probrat ze spánku, tak mě omráčila rána do hlavy a já ztratil vědomí. Probral 

jsem se až v momentě, kdy mě jedno z těch šedých stvoření táhlo za nohy 

lesem. Začal jsem se zběsile zmítat a kopat nohama. Jakmile se mi podařilo 

vyprostit ze sevření, dal jsem se na útěk. Ze všech stran ke mně doléhaly 

vyděšené výkřiky, ale já ani na chvíli nezaváhal a utíkal jsem, dokud mi síly 

stačily, ale i to bylo málo. Poslední, co si pamatuji je prudká bolest na levé 

straně zad, kam se mi zabořily mohutné drápy jedné z těch bytostí.” 

Branič se zvedl z křesla, sundal si košili a ukázal mi jizvy táhnoucí se od 

levého ramene až k bederní oblasti. Poté se zase posadil a klidně pokračoval. 

„Nevím, proč zrovna mě nechali žít a ostatní zabili. Možná to udělali jako 

výstrahu nebo si jen mysleli, že jsem mrtvý a nechali mě pohozeného v lese. 

Možný je asi všechno.” 
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Zůstal jsem zaraženě sedět a vstřebával starcův příběh. Byl neuvěřitelný a 

naprosto jsem chápal, že jej všichni považovali za úplného blázna. Dva dny zpět 

bych jej za něj považoval také. 

„Takže vy si myslíte, že ty šedé bytosti jsou něco jako jejich ochránci?” 

„Asi ano a možná se to netýká jen jelenů. Možná se to týká i ostatních zvířat 

v lese. Nevím, těžko říct,” pronesl zamyšleně. „Každopádně vím jistě, že se 

pomstí každému, kdo zabije byť jediného jelena z tohohle lesa.” 

Celým tělem mi projel nával strachu při vzpomínce na včerejší večer a slova 

mého tchána. „Gratuluju hrdino, složil jsi jelena.“ 

„Doprdele,” vypadlo ze mě a okamžitě jsem se zvedl z křesla. Urychleně 

jsem se rozloučil a vyběhl ze starcova domu zpět ke tchánovi. Doufal jsem, že 

po cestě potkal Amélii a naštěstí se tak skutečně stalo. 

Vtrhl jsem dovnitř a snažil se na sobě nedat znát rozrušení. Pomalu jsem 

vyšel do patra a oběma sbalil kufry. Pak jsem seběhl dolů a oznámil, že já i 

Amélie okamžitě odjíždíme. Tchán i jeho žena na mě zaraženě koukali, zatímco 

se má dcera rozbrečela, že nikam jet nechce a prosila mě, abych si to rozmyslel.  

Nebyl však čas si nic rozmýšlet, a tak jsem naložil zavazadla do auta a došel 

pro ni zpátky do domu. Od tchýně jsem ji musel násilím odtrhnout a do auta 

dotáhnout. Bylo mi jasné, že na mě bude strašně naštvaná, ale museli jsme se 

okamžitě dostat někam do bezpečí. 

S tchánem jsem se domluvil, že pokud jsme u nich něco nechali, přivezou 

nám to později a vyrazili jsme na cestu zpátky do Prahy. Sešlápl jsem pedál k 

podlaze a uháněl pryč ze Smrčin. Na rovném úseku, kde jsem se při minulé 

cestě málem vyboural, mě však čekalo nepříjemné překvapení. Cesta byla v 

dálce něčím přehrazená a až když jsem se dostatečně přiblížil, všiml jsem si, že 

to „něco” je stádo jelenů. Amélie na mě začala řvát, ať zastavím, ale já se hnal 

stále kupředu. Nehodlal jsem zastavovat. Ovšem příliš pozdě jsem periferním 

viděním postřehl jedno ze zvířat, které se nám vrhlo pod kola. 
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Skřípění pneumatik, výstřel airbagů, tvrdý náraz a tříštění skla. Pak už jen 

tma a ticho. 

Když jsem se probral, Amélie byla stále ještě v bezvědomí. Pokusil jsem se 

pohnout, ale celé tělo jsem měl nehybné a každý pokus o pohyb vyslal do mého 

mozku osten bolesti.  

Skupina jelenů mířila k našemu vozu. Mohutný, statný samec kráčel v jeho 

čele a jako jediný došel až k autu, zatímco stádo se zastavilo asi o tři metry 

dříve. Zvědavě si nás prohlížel a nervózně vyfukoval vzduch z nozder. 

Pohlédl jsem mu přímo do očí, když v tom se stalo něco zvláštního a zároveň 

děsivého. Během setiny vteřiny se před naším automobilem místo jelena krčila 

odporná, popelavě šedá bytost se špičatými tesáky, ze kterých odkapávaly 

provazce slin. 

„Žádní ochránci jelenů, ale přímo oni byli těmi nelítostnými bytostmi, mstící 

se každému, kdo zabije některého z příslušníků jejich rodu,” prolétlo mi hlavou. 

Znovu jsem se pokusil pohnout, ale tělem mi projel další nával bolesti, který mě 

poslal zpět do říše bezvědomí.  

Když jsem procitl, byl jsem v autě sám. Po Amélii nebyla nikde ani stopa, 

stejně jako po stádu jelenů. Do očí mi vyhrkly slzy a žaludek mi sevřela 

nepopsatelná úzkost. 

Projíždějící auto zastavilo a žena s mužem, kteří z něj vystoupili, mi hned 

běželi na pomoc. Mě už však nebylo pomoci, cítil jsem to. A pokud se jim 

náhodou podaří mě zachránit, vydám se zpátky k Jelenímu vrchu, abych se 

pokusil pomstít.  

„Všiml jste si, že místní jeleni jsou opravdu podivná a nebezpečná zvířata?”  

S touto poslední myšlenkou jsem opět upadl do bezvědomí. 


