
Popelův dopis - 4 – Praha – listopad 2003 
 
Po několika dnech přijde Petrovi od Popela dopis. Je rozdělen na dvě části. Jedna je psaná 
dětským rukopisem, ta druhá již dospělým. Na oddílové schůzce je přečten: 
 
Dětský rukopis: 
 
Jsme tři. Já, Jiří Popelka, zvaný Popel. Je mi dvanáct let. Dále Milan Čapek, ten 
ještě přezdívku nedostal a je mu jedenáct. Do naší trojky patří ještě Marek 
Srazil, zvaný Paleček. Ta přezdívka se mu vůbec nelíbí, ale Ivě se to nedá 
vysvětlit. 
            Dnes je neděle 25. listopadu 1984. Je skoro půlnoc a já se ještě třesu 
strachem. Jen při pomyšlení, že to co jsme prožili je pravda, chce se mi omdlít.  
 KLÍČ MOCI jsem uložili v hrobě, kde jednou bude ležet jeden z nás.  
 TEMNOU PÍSEŇ jsme schovali na Hlavatici u Turnova, místo je 
označeno Trojkou. Napsali jsme jí ve Vlkodlakově písmu, snad To nevyluští a 
nepochopí kde klíč je.  
 Ne!! Vždyť ani neví kde je TEMNÁ PÍSEŇ schovaná. A ani neví jaký hrob 
máme na mysli!! 
 A my zapomeneme, na to jsme si přísahali! 
Nesmí ten KLÍČ najít, nebo nám zamkne srdce, a až budeme dospělí, budeme zlí 
a zapomeneme jací jsme byli kamarádi. Nechci už nic psát, bojím se, nemůžu teď 
napsat co se stalo. Snad  to časem někdo z nás napíše.  
Říkali jsme tomu VLKODLAK. 
 
 
 
        POPEL 
 
Dospělý rukopis: 
 
Toto jsem napsal už dávno. Až mi z toho běhá mráz po zádech…. Kdybych si na 
něco ještě vzpomněl, ozvu se vám. Omlouvám se, ale mám teď hodně práce a na  
TEMNÉ VĚCI jen velice nerad vzpomínám. Vždyť víte, že i Šolmes téměř vše 
zapomněl. 
Přeji Vám mnoho štěstí, určitě ho budete potřebovat. 
DÁVEJTE NA SEBE POZOR!!!!!!!!!! 
                                                                                   Datum, podpis 
 
P.S. Ještě jsem si vzpomněl na pár písmen Vlkodlačího písma: 
Kytička znamená Jaro a tedy písmeno J, znaménko plus je P, nakreslené srdce je 
S a tak dále. Na víc si bohužel nevzpomenu, ale snad Vám to trochu pomůže….. 
 
Děti rozhodnou, že další výprava bude do Turnova, kde budou hledat Temnou píseň. 


