Výprask
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Nad tenisovými hřišti pomalu hasl den, a třebaže to znamenalo konec
výdělku, hoši Rychlých šípů se z toho upřímně radovali. Měli toho
všeho právě tak dost!
Od časného odpoledne tu pobíhali za bláznivě skákajícími tenisovými míčky, shýbali těla v žáru slunce, desetkrát, stokrát, tisíckrát, jen
aby co nejrychleji vyhověli zákazníkům.
A bylo tu dnes hodně práce! Hřiště byla stále obsazena nenasytnými
hráči a hoši Rychlých šípů měli to štěstí, že je jako sběrače míčků přebírala jedna společnost od druhé. Marně se za drátěným plotem hřišť
vztekal zástup chlapců, marně volal na nově přicházející dospělé hráče:
„Vezměte si na sbírání míčků teď zase nás!“ – „Vyrazte tam ty kluky
z kurtů!“ – „Trvá jim to hodinu, než vám podají míček, uvidíte!“ – „My
jsme rychlejší!“
Hoši Rychlých šípů dnes ani jednou nebyli bez práce. To se stávalo málokdy. Obyčejně tenisová hřiště opanovali chlapci z nejbližšího
okolí, ze Dvorců, a nepřipustili, aby si sbíráním míčků vydělal někdo
z jiné části města.
„My tady u kurtů bydlíme,“ říkával vždycky Tonda Plíhal, když hájil
zájmy dvoreckých hochů, „a tak sbírání míčů patří nám!“
Hoši, kteří bydleli mimo Dvorce, měli sice o správnosti tohoto
názoru své pochyby, ale Tonda Plíhal byl chlapík jako hora a svou zásadu prosazoval pěstmi, nesnažili se mu jeho názor vymluvit. Spokojili
se s tím, že jen někdy, když čirou náhodou někdo z Dvoreckých včas
nenastoupil, zaskočili na jeho místo, na chvíli, na jednu hru.
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Byl to skoro zázrak, že se dnes Rychlým šípům podařilo obsadit všechna tři hřiště, která zde byla. Celé dopoledne bylo po včerejší bouři sychravo a nevlídno. Dvorečtí hoši se u hřišť ani neukázali.
Věděli, že nikdo nebude hrát a oni nebudou na sbírání míčů potřeba.
Ale brzy po poledni se náhle vyjasnilo, vysvitlo prudké slunce a Rychlé šípy přišly právě ve chvíli, kdy na hřiště vešla společnost dospělých
hráčů, která zaplnila všechny tři kurty.
Hoši Rychlých šípů zde byli všichni: Mirek Dušín, vedoucí tohoto
chlapeckého klubu, Jarka Metelka, který zastával úlohu klubovního
zapisovatele, i Jindra Hojer a Červenáček s Rychlonožkou.
Hráči si je rozebrali. Šestý, nejmladší z hráčů, si sbíral míčky sám.
Kapsičky trenýrek se utěšeně plnily poctivě vydřenými korunami a s každou nově přibylou se zvyšovalo pokřikování hochů za plotem. To byli chlapci ze Dvorců, kteří dnes přišli o svůj výdělek, protože promeškali příchod hráčů. A poněvadž hoši Rychlých šípů
zůstávali na hřištích i při výměně skupin, nebylo je možné z hřišť
nijak vystrnadit. Dvorečtí jen asi dvakrát doplnili ze svých řad šestého sběrače.
„Neodlezete domů!“ křičel na Mirka zlobně ve chvíli odpočinku
hráčů Tonda Plíhal. „My vás zřídíme! Uvidíte!“
„Však vás přejde chuť přijít ještě někdy do Dvorců na sbírání
míčů!“ volal jiný dvorecký chlapec.
A teď soumrak pokročil, hráči končili, odcházeli a Rychlým šípům
měl nastat konec té skákavé dřiny i výhrůžek za drátěným plotem.
Ale hoši za ním neodcházeli a dál čekali na Rychlé šípy jako lovci
na svou kořist.
„Všichni do šatny,“ sykl polohlasně Mirek na své kamarády a sám
už běžel do kabiny sběračů. Hoši se ochotně rozběhli za ním.
Ve vzduchu leželo chladné večerní ticho, hluk živější části města
sem nezalétl. A v tom tichu bylo cítit nebezpečí, hrozbu. Dvorečtí hoši
za plotem byli teď zcela zticha a ani se nepokoušeli vniknout za Rychlými šípy na nyní opuštěná hřiště. Ale jejich mlčení bylo ošklivější než
výkřiky předtím a jejich skoro až obřadné čekání před vrátky hřišť bylo
děsivé.
„Dnes to nebude lehké,“ usmál se povzbudivě Mirek v kabině.
„Čekají na nás! Neodešli.“
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„Prorazíme, jako už několikrát!“ vykřikl Jindra Hojer a oči se mu
bojovně zaleskly. „Byli jsme v horších kaších!“
Mirkovi se při těch slovech na okamžik vybavil výjev z minulých dob,
kdy Jindra, který se tehdy ještě s Mirkem skoro neznal, zachránil Jarku
a jeho před rozdivočelou hordou Černých jezdců, když je skryl na dvoře
v ohromné bedně jen zlomek vteřiny před tím, než se Černí jezdci vřítili do dvora a podrobili Jindru křížovému výslechu. Tenkrát to dopadlo dobře, Jindra se pak stal Mirkovým a Jarkovým kamarádem, později přibyli ještě Červenáček s Rychlonožkou. Tak vlastně klub Rychlých
šípů vznikl. Ale to vše bylo dávno, a teď je tady situace docela jiná.
Červenáček se svou nezbytnou červenou čapkou, která mu vynesla
jméno, už Jindru také usazoval:
„Nezapomínej, zlatíčko, že těch divochů tam venku je skoro padesát a odpočinutých, zatímco my tady skákali za míčky celé odpoledne
jako diví!“
„Chi – padesát!“ vyrazil ze sebe posměšně Rychlonožka a pohlédl
útrpně na Červenáčka. „Vždycky jsem tušil, že Červenáček nedovede
počítat! Jestli je tam těch rabiátů deset, tak je to všechno! Strach ti
zaslepil oči, chudinko,“ dodal soucitně a pošoupl Červenáčkovi jeho
čapku hluboko do čela.
„Díval jsem se a počítal jsem je!“ přerušil Jarka škádlení, v němž si
Rychlonožka s Červenáčkem tak libovali. „Je jich právě třináct, když
chcete něco vědět!“
„Tedy zrovna dost k tomu, aby nám dokázali jedinečně napráskat,“
řekl Mirek Dušín.
„Mirku,“ zaprosil pak Rychlonožka, „bude to opravdu dnes nějak
zlé. Vzal bys mi k sobě peníze? U tebe snad budou bezpečnější!“
„Já taky! Mně taky!“ pospíšil si rychle Červenáček a již oba odpočítávali své dnes vydělané peníze. Mirek je převzal. Ano, u něho snad
přece budou bezpečnější. On, nejstarší a nejsilnější ze všech, spíš se
ubrání té přesile.
„Mohli bychom zavolat správce hřišť,“ mínil Červenáček a snažil
se, aby se jeho hlas ani trochu nechvěl. „Vyšel by s námi kus za plot a ta
horda by si nás už pak nedovolila přepadnout.“
Mirek jen beznadějně vrtěl hlavou: „Víš přece dobře, že starý Dolejš
přeje spíš dvoreckým hochům a nás nemá v lásce. Vždyť má mezi nimi
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i dva syny. Nejraději by nás tu neviděl. Bude určitě rád, když dostaneme napráskáno! A pak,“ dodal skoro slavnostně, „nezapomínejte, že
Rychlé šípy nikdy nevolají dospělé lidi na pomoc a že se ze svých kaší
vyhrabou vždycky sami!“
„To se ví,“ dodal pokrytecky Rychlonožka, ačkoli měl ve skutečnosti na pomoc dospělých lidí v nouzi docela jiný názor.
„Myslím, že nám nezbývá nic jiného,“ řekl Jarka, „než se vysypat
ze vrátek jako kluci, když mají poslední den školu, a co nejrychleji se
rozutéct na všechny strany. Koho chytí, toho chytí! Třináct proti pěti
je přece jen ošklivá přesila a nikomu ji nepřeju!“
„Bude to asi nejrozumnější, co uděláme,“ souhlasně přikyvoval
Mirek. „Nebudou vědět, za kým mají dříve běžet – a tak se nám snad
šťastně podaří dostat se domů. Ale teď už neztrácejme čas! Správce by
ještě mohl zamknout dvířka hřiště v domnění, že zde nikdo není, a my
bychom pak museli lézt přes plot.“
Za tohoto rozhovoru se hoši obuli a oblékli. Jindra Hojer si ani teď
neodepřel krásně si učesat pěšinku ve svých žlutých vlasech, které mu
všechna děvčata záviděla, a Jarka Metelka si mimoděk zkusil několik
boxerských výpadů proti neviditelnému nepříteli. Však za chvíli bude
viditelný až moc!
„A teď do boje,“ pravil odhodlaně Mirek.
Všichni vyšli z kabiny, vymotali se z dřevěných šaten, všelijakých
baráčků a laviček, jež stály za hřišti, a dali se na cestu ke dvířkám.
Za nimi nastal vzruch. Ani jeden z čekajících hochů neodešel,
Rychlým šípům naopak připadalo, že jich za dvířky přibylo. Někteří
hbitě povstávali ze země a dychtivě se tlačili k brance. Tonda Plíhal
nejbližší hochy pánovitě odstrčil a výhrůžně si před vrátka stoupl sám.
Hoši Rychlých šípů kráčeli k vrátkům, jak nejlhostejněji dovedli.
První šel Mirek Dušín, hrdý a klidný. Za jeho skoro atletickou postavou
se krčili Červenáček s Rychlonožkou, připravení před dvířky vyrazit
každý jiným směrem a předvést dvoreckým chlapcům vrcholné běžecké umění hochů z Druhé strany, jak se říkalo části města, kde bydlely
Rychlé šípy. Jarka s Jindrou průvod uzavírali.
Nebyl by to však Rychlonožka, kdyby vydržel chvíli mlčet a do nikoho nerýpat, a tak, když byli již jen několik kroků od dvířek, rozmarně
zahoukal na zamračené tváře dvoreckých chlapců:
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„Aha – páni nám přišli gratulovat – že ano – och, och, to je od vás
tedy milé...“
Mirek se zoufale na prostořekého Rychlonožku otočil, vždyť ta řeč
byla jen přiléváním oleje do ohně, ale dříve, než mohl něco říct, smočil si ještě honem Červenáček, který s mistrně předstíraným zklamáním pravil:
„A jej – kde máte hudbu? A slavnostního řečníka?“
Snad ty poznámky opravdu nebyly myšleny nijak zvlášť zle. Ale
rozohněným Dvoreckým stačily, aby zapůsobily jako jiskra v prachárně.
Před dvířky se ozval řev, za který by se nemuselo stydět ani stádo
paviánů, dvířka se prudce otevřela, vysoký drátěný plot se zachvěl
a prohnul náporem těl a několik Dvoreckých, mezi nimi Tonda Plíhal,
vpadlo do hřiště Rychlým šípům naproti.
Mirek Dušín ztratil přehled o ostatních. Přijímal rány jako muž,
mnohé sám rozdal a snažil se s proudem na něho se sápajících chlapců proplout co nejrychleji vrátky ven, na volnou ulici. Tam to pak už
nějak půjde. O Jarku se nebál, ten je silný a obratný. Také Jindra Hojer,
ač mladší, ledaco svede. Ale ti dva plantážníci Červenáček a Rychlonožka, kteří svou protivnou ústnatostí docela netakticky a předčasně
rozpoutali tady to peklo, ti mu dělali starost.
Rychlonožka zatím byl už několik kroků ze vrátek venku, ale právě
v okamžiku, kdy chtěl dokázat, že má opravdu přiléhavé jméno, ho
několikeré ruce strhly zpět, takže stěží stačil vyjeknout své ustrašené
„jejkote, mankote...“
Nerovná bitka začala plnou silou teprve před drátěným plotem. To
nebylo klubko – to byla masa těl bijících zdánlivě bez cíle kolem sebe
a jen zasvěcenec by poznal, kdo je útočník a kdo přepadený.
Netrvalo to ani příliš dlouho – a přece Rychlé šípy dostaly pořádný výprask. Rány, které utržili Dvorečtí, byly k smíchu při porovnání
s Rychlými šípy.
„Já vám dám slavnostního řečníka! Tady je ta hudba! Gratulovat si
můžete sami!“ slyšeli hoši Rychlých šípů matně mezi řevem vykřikovat Tondu Plíhala.
Mirek a Jarka si proklestili cestu na ústupový běh, až když viděli,
že ostatní tři chlapci už prchají směrem na Druhou stranu. Padlo ještě
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několik ran i výhrůžek – a pak se prostranství před plotem vyklidilo.
Oba hoši se setkali s Jindrou, Rychlonožkou a Červenáčkem až v jedné
z ulic na Druhé straně.
„Dostali jsme to! Jedna nula pro Dvorecké! Prapory na půl žerdi!“
hulákal na ně nezmar Rychlonožka, i když na levé oko skoro neviděl,
jak je měl nateklé.
Všechny nakazil svou dobrou náladou, jen Mirek se nesmál. Byl
rozzlobený jako hned tak nikdy dříve. Ne pro ten výprask! Porážku
dovedl snést! Ale důvod se mu nezdál být oprávněný. Sbírání míčů
na hřišti nesmí být přece výsadou jen některých hochů – a to ještě jen
proto, že u těch hřišť snad bydlí. To by byla spravedlnost!
Mirek se v duchu rozohňoval víc a více. Jeho povaha, přímá a spravedlivá, nesnášela takovou křivdu.
„Proč nemluvíš, Mirku?“ zeptal se tiše Jindra Hojer.
„Snad nemáš dokonce vánoční náladu?“ zaútočil Červenáček,
ale Jarka Metelka mu dal po straně znamení, aby raději mlčel. Vždyť
„vánoční nálada“, to znamenalo trucování, rozmrzelost, hádky s ostatními – toho všeho byl Mirek přece dalek.
„Dnes už se mnou asi žádná zábava nebude,“ pravil Mirek trochu
prudce a pokusil se o úsměv. „Ale zítra si povíme víc. Přijďte všichni do klubovny v pět odpoledne. A teď už domů! Je pozdě a doma by
mohlo být pokračování toho, před čím jsme utekli ze Dvorců!“
Hoši se rozešli a porážku Rychlých šípů milosrdně přikryla tma.
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Oběžník Rychlých šípů

2
Po výprasku ve Dvorcích bolela Rychlé šípy každá kůstka v těle. Rychlonožka si musel dokonce celou noc dávat obklady na oteklé oko
a Jarka Metelka měl vykloubený palec na levé ruce.
Ale více než tělesná bolest trápilo Rychlé šípy vědomí té hanebné
porážky. Taková ostuda!
„Já nepřečkám noc! Uvidíte, že ji nepřečkám,“ prohlásil slavnostně
Červenáček ještě v ten neblahý večer, když se hoši rozcházeli, a myslel to doopravdy, protože ráno ani nemínil vstávat a hnul se z postele,
teprve když se otec začal významně dívat po řemeni.
Zpráva o porážce Rychlých šípů druhého dne letěla po celé Druhé
straně od úst k ústům. Snad ji viděl některý z jejích hochů, Dvorečtí
jistě také nemlčeli a postarali se, aby se ta novina dostala na Druhou
stranu co nejrychleji – a skutečně, po celý den se tu nemluvilo o ničem
jiném než o té události.
Někteří hoši se Rychlým šípům proto tajně pošklebovali, jiní
naopak ostře odsuzovali Dvorecké, kteří si s takovou nestydatou přesilou dovolili přepadnout početně slabšího protivníka.
Rajskou hudbou byla zpráva o výprasku pro uši Bratrstva Kočičí
pracky, kterážto podařená společnost byla již z dřívějších dob silnou
odpůrkyní Rychlých šípů. Její nejvyšší viditelný pán a velitel, zvaný
Dlouhé Bidlo, který se po Štětináčově krátkém a neúspěšném vedení
zase ujal kralování v Bratrstvu, se radostně šklebil, plácal se do kolen
a snad již posté si toho dne opakoval nahlas: „Tak Rychlé šípy dostaly
na frak! A podívejme se! Dostaly na frak!“
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A pak se stalo ještě něco jiného. Tu zprávu do klubovny přinesl
Jarka Metelka. Jeho tvář byla zrudlá spěchem.
„Představte si,“ volal již ve dveřích klubovny vzrušeně, „Mirku,
poslouchej – tak už nepůjdeme sbírat míčky do Dvorců! Už si tam
nevyděláme ani pětník! Slyšíte to? Už tam nesmíme. Na plotě visí
vyhláška, že tam smějí sbírat míčky jen hoši, kteří mají zvláštní poukázky!“
„Jaké poukázky? A kdo to říkal?“ vyhrkl Mirek.
„Vím to od Stehlíka, má tam známé kluky. Nepřestanu tvrdit, že
Stehlík byl vždycky spíš Dvorečák než Druhostraník, ale to je teď zatím
jedno. A ty poukázky vydává starý Dolejš, správce kurtů.
„Tak si seženeme poukázky – a je po problému!“ řekl klidně Jindra,
ale Jarka již zase bouřil dál:
„Nedostaneš je! Nikdo z Druhé strany je nedostane, rozuměj tomu.
Ty poukázky jsou vynálezem starého Dolejše a jejich účelem je vyřadit
nás tam ze sbírání. Hrom aby ho za to po poli honil!“
„Stehlík nám je musí opatřit,“ řekl Červenáček. „Když bude chtít
dokázat, že není zrádce Druhé strany, musí několik poukázek obstarat.
Tady si je pak budeme půjčovat, to už se nějak zařídí.“
Ale Mirek Dušín s tím nesouhlasil. „Nestojím o jejich poukázky
získané takovým způsobem. Taky by ostatně asi moc nepomohly. Jistě
na nich musí být bydliště sběrače. A falešnou adresu psát nebudu, to
si nemyslete!“
„Tak co tedy uděláš?“ zaškemral Rychlonožka.
„Něco se udělat musí,“ přimlouval se Jarka Metelka. „Druhá strana
se nám směje, každý má na nás plno vtipů a Dlouhé Bidlo z Bratrstva
Kočičí pracky na nás už skládá nějakou písničku. Začíná prý takhle:
Poslouchejte, lidé drazí, přelegrační zprávu tu, Rychlé šípy byly bity
jako žito na mlatu!“
Mirek zrudl a hoši na něho pohlédli s údivem, ač ta hanlivá písnička nebyla po chuti ani jim. Tak urážet jejich klub!
„Hlupáci jsou to všichni!“ vykřikl Mirek nakvašeně, „vždyť nejde
jen o nás. A nejde jen o těch několik korun, které se tam dají nasbírat! Tady je v sázce pověst celé Druhé strany. Jakým právem Dvorce
z toho výdělku Druhou stranu vyřazují? Ty kurty jsou přece celého
města, nejenom jedné jeho čtvrti. To je přece velká nespravedlnost.
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A to ti naši chytráci nechápou. Ale skládat písničky, dělat vtipy, na to
jsou mistři!“
„Kdyby tě tak, Mirku, hoši od nás slyšeli,“ řekl Červenáček s obdivem, „každý by se na tu věc díval jinak. Poznal by, že se týká i jeho, všech!“
Mirek se již zase uklidnil. „Do rozhlasu mne s tou řečí nepustí, to
vím,“ usmál se, „ale bylo by dobře, kdybychom každému chlapci z naší
Druhé strany mohli nějak vyložit, jaké bezpráví se nám děje. Ale jak
to zařídit?“
„Tak jim to napíšeme a bude to!“ vybuchl Jindra Hojer. „Ty to,
Mirku, dovedeš říct tak pěkně. Napiš to, opíšeme tvou řeč několikrát,
uděláme z toho takový oběžník, který půjde od kamaráda ke kamarádovi – nikdo si ho nesmí dát doma pod hrnek s kafem – a za dva dny
bude celá Druhá strana všechno vědět.“
Panečku – to byl nápad! To je přece nejlepší způsob, jak každého
uvědomit o spáchaném příkoří i o tom, co proti němu podniknout.
Mirkovi opravdu nedalo mnoho práce zprávu napsat. Než Rychlonožka přinesl od papírníka složku psacího papíru, měl již v hlavě
načrtnutý začátek oběžníku, a když se pak rozepsal, pero se po papíře jen míhalo. Jedna myšlenka stíhala druhou, vývod vyplýval z vývodu. Ostatní hoši nestačili ani opisovat to, co psal Mirek přímo z hlavy.
Bylo to na dvě strany papíru a každý nezaujatý člověk musel uznat,
že dvorečtí chlapci se ke zdejším hochům nikdy nechovali nějak zvlášť
pěkně. Pošklebovali se dorosteneckému mužstvu SK Druhá strana,
všelijak uráželi její obyvatele, svedli na ně každé rozbité okno, hledali kdejakou záminku ke rvačce s Druhou stranou, ty spory o sbírání míčků na hřištích už se také táhly hezky dlouho – a nejednotní hoši
z Druhé strany o žádné z těchto křivd nevěděli. Každý se po příkoří jen
otřepal a Dvorečtí řádili dál.
Mirek v oběžníku vypočetl řadu takových případů. Skutečně se
staly, nevymyslel je zde u stolu ze zlosti. A oběžník končil slovy:
„Rychlé šípy budou bojovat za práva Druhé strany ve Dvorcích.
V nejbližší době vám touto cestou podáme další zprávu, co a jak jsme
zařídili, uvědomíme vás o všem, co se stane dál. Ale žádáme vás, abyste
nám pomohli. Obléhejte hřiště v Dvorcích, dožadujte se vstupu na sběr
míčů, choďte v ulicích Dvorců ve trojicích a nedejte si líbit žádné
urážky!“
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Hoši si oddychli, když měli dopsáno. Rychlonožka pak na svém opisu
ještě vymazal sedm kaněk, které tam udělal, Mirek zběžně opravil zapomenuté čárky a háčky – a všichni byli se začátkem zápasu spokojeni.

Kdo je za dveřmi?

3
Večer hoši Rychlých šípů všech pět stejných oběžníků roznesli.
Na každém oběžníku byla naléhavá výzva, aby ten, kdo oběžník
obdrží, si jej důkladně pročetl, zařídil se podle jeho výzvy a hlavně aby
dal oběžník zase rychle dál tomu, kdo jej ještě nečetl.
Zdůrazňovala se čest a kázeň druhostranských chlapců. „Jen zrádce oběžníky zahodí nebo dokonce odnese do Dvorců,“ bylo tam černé
na bílém.
Každý z Rychlých šípů předal jeden z pěti oběžníků chlapci, kterého dobře znal, přičemž těch pět hochů vybírali tak, aby oběžníky putovaly současně do pěti různých směrů celé čtvrti.
Pak se Rychlé šípy vrátily do své klubovny, každý hoch ovšem
zvlášť, podle toho, jak rychle se mu podařilo vybraného chlapce nalézt,
vše mu vysvětlit a oběžník předat.
Ani Mirek sice neměl tušení, kolik hochů celkem asi v Druhé straně
může být, ale přesto hoši počítali, jak rychle se oběžník asi bude šířit.
„To se dá snadno vypočítat,“ řekl Jarka Metelka, který šel vždy
na všechno málem vědecky. „Kdyby takový oběžník dostalo do rukou
15

jen deset Druhostraníků denně, uvědomili jsme dnes o jeho obsahu
vlastně padesát lidí.“
„Jak to – padesát?“ divil se nechápavě Rychlonožka.
„No, vždyť těch oběžníků máme pět, nebo ne?“ chytal se za hlavu
Jarka. „A pětkrát deset je padesát!“
„Ale to šíření půjde ještě rychleji,“ mínil Mirek. „Takovou věc si
jistě nikdo nenechá doma, tu přečte dost chlapců jen po cestě ze školy.
A pak bude mezi dalšími běhat celý zbytek dne. Uvidíte!“
Rokovali ještě dlouho. Venku byla skoro tma, ale nerozsvítili. Jejich
práce pro dnešek skončila a potmě se lépe povídalo i přemýšlelo, hoši
se mohli víc soustředit na spřádání dalších plánů.
O mnoho dnů později, když vzpomínali na tu černou hodinku
a na událost, která se při ní najednou zběhla, Jindra s Červenáčkem se
vždycky přeli, kdo tehdy ty podivné kroky za dveřmi klubovny slyšel
první. Ať to z nich však byl, kdo chtěl, jisté je toto:
Byla již úplná tma. V celém domě bylo hluboké ticho a také hoši
chvílemi mlčeli. Rozhovor vázl.
A najednou Jindra pronesl přiškrceným hlasem: „Někdo je venku!
Venku na chodbě!“
„Já jsem taky něco slyšel,“ tvrdil Červenáček. „A ještě dřív než Jindra. Někdo se plíží k našim dveřím.“
„Tak ticho, ať slyšíme!“
Hoši zatajili dech, nikdo se ani nepohnul a v klubovně by bylo slyšet i upadnutí zrnka písku.
Venku se ozvaly podezřele znějící kroky, jako když jde někdo
po špičkách, plíživě. Neznámý návštěvník se zastavil těsně za dveřmi.
Byl tak blízko, že hoši uvnitř slyšeli jeho dech. Byl namáhavý a prudký.
Jeho majitel byl patrně starší člověk nebo rychle běžel velký kus cesty.
Teď něco tropil na dveřích. Jako kdyby hledal kliku nebo zvonek,
či tak nějak podobně.
A potom vše utichlo.
Hoši v klubovně seděli bez nejmenšího hnutí, ale podivný návštěvník za dveřmi zmlkl. A přece neodešel! Musí tam ještě stát, přimáčknutý na dveřích. Neslyšeli ho odcházet.
Chlapcům nebylo volně u srdce. Bylo to tak podivné.
Kdo je to tam venku, ve tmě? A s jakými úmysly, proč sem přišel?
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