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iškot a Rosol se vraceli z vrcholu Psí špice, kam
dvakrát do týdne museli vyběhnout se svým novým učitelem tělocviku, odpudivě čilým panem
Svižným. Procházeli právě kolem ředitelova kabinetu,
když uslyšeli strašlivý rachot a uviděli, že se zpod dveří
valí oblak prachu.
Vtrhli dovnitř a v hrůze zatajili dech. Jedna z fiál, čnících kdesi v mraky zahalených výšinách Moldánkovských
věží, se odlomila, proletěla stropem kabinetu a teď tkvěla
zabořená v desce ředitelova stolu. Zpod fiály vyčníval cíp
ředitelova taláru.
„Pane řediteli!“ vykřikli oba chlapci.
Dovnitř vběhla sekretářka, slečna Klapalová, uviděla
tu spoušť a ředitelův talár, zaječela a omdlela. Piškot
s Rosolem ji duchapřítomně zachytili.
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„Já jsem vcelku v pořádku,“ ozval se za nimi povědomý hlas.
Otočili se a uviděli ředitele. V roztrženém taláru stál
na druhé straně místnosti, usmíval se jako obvykle, jen
kroutil hlavou při pohledu na zkázu ve svém kabinetu.
Slečně Klapalové se okamžitě vrátilo vědomí, vstala,
urovnala si pečlivě oblečení a beze slova zmizela ve své
kanceláři.
K Rosolově a Piškotově úžasu ředitel zhluboka vzdychl,
došel ke křeslu u krbu, sesul se do něj a usedavě se rozbulel. Chlapci na něj zírali s ústy dokořán. Bylo to víc
než otřesné.
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Chtěli se vytratit, aby se do věci ještě více nezapletli,
ale bylo pozdě. Ředitel vzhlédl a ochablým pohybem
ruky je přivolal k sobě.
„Chlapci,“ vypravil ze sebe. „Zavřete dveře, Rosole.
Hodný chlapec.“
Rosol provedl, oč byl žádán.
„Ale tak abyste zůstal uvnitř!“ zvolal ředitel.
Rosol dveře zase otevřel, vešel a zavřel je za sebou. Posadil se vedle Piškota k ředitelovu krbu.
„Je mi nesmírně líto, že jste museli být svědky tohoto
citového výlevu,“ prohlásil ředitel. „Ale kdybyste znali
příčinu, pochopili byste ho, tím jsem si jist.“
„To vůbec nevadí,“ řekl Rosol. „Piškot bulí v jednom
kuse, je to tak, Piškote?“
„Řekl bych, že nebulím o nic víc než ty,“ zamračil se
Piškot.
„Ale no tak,“ stál na svém Rosol. „Tobě stačí málo
a bulíš hned.“
„To tedy rozhodně ne,“ nedal se Piškot. „A co ty, když
už jsme u toho? Bulils, když ti moli sežrali spací ponožky.“
„Ty ale byly z kašmíru!“ bránil se Rosol.
„Chlapci,“ zarazil je jemně, ale rozhodně ředitel. „Směl
bych vaše půvabné škádlení přerušit?“
„Jistě, pane řediteli,“ zarazil se Piškot. „Promiňte.
Předpokládám, že byste rád zůstal o samotě se svými
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myšlenkami. Můj otec vždycky raději zůstává o samotě
se svými myšlenkami, když bulí.“
„Nechal jsem vás na holičkách, chlapci,“ vyhrkl ředitel.
„Na holičkách, pane řediteli?“ otázal se Piškot nervózně a těkal očima sem a tam. „Čím, pane? Tedy čím
konkrétně?“
„Obávám se, že správní rada školy se nás chystá… zavřít,“ hlesl ředitel.
Chlapci zalapali po dechu.
„Proč, pane řediteli?“ chtěl vědět Rosol.
„Inu, jak vidíte, budova se rozpadá, a to doslova. Školní
prostředky však nepokryjí stavební práce nezbytného
rozsahu. Potřebujeme další finance, a rychle, jenomže
správní rada odmítla pomoci.
Novým předsedou rady je bohužel velmi činorodý generál na penzi – sir Humbert Hrubý. Vyjádřil se zcela
jasně v tom smyslu, že tu provozujeme staromódní, zastaralý ústav, z nějž vycházejí chlapci ochablí na těle
i na duchu.
Má za to, že všichni hoši by měli nastoupit na vojenskou akademii a každé ráno úderem šesté dělat pořadová cvičení. Nechal by nás to provozovat tady, kdyby
škola nebyla tak nákladná na údržbu. Namísto toho tedy
chce prodat všechno, co má ve škole nějakou hodnotu,
a postavit někde jinou, která bude víc odpovídat jeho
představám.“
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„Nemohl byste třeba prodat Školní diamant?“ nadhodil Piškot. Kroutil hlavou a nevěřícně pomrkával.
„To je právě to. Prodal jsem ho už loni,“ přiznal se ředitel. „Takzvaný Školní diamant v trofejní síni není o nic
cennější než cingrlátka z lustru v jídelně. Měl jsem peníze. Tento měsíc jsem chtěl zjednat řemeslníky. Pořád
mě odbývali a odbývali, ale nakonec jsme přece jen dohodli termín a pak…“
„Ano, pane?“ pobízel ho Rosol.
„Víte, bohužel jsem nikdy nedůvěřoval bankám. Mohl
jsem ty peníze jednoduše opatrovat zde – mám v pracovně sejf –, jenomže mě sužuje ukrutné nutkání kupovat si boty. Nemůžu si pomoci. Všichni máme svoje
slabůstky, chlapci.“
„Boty?“ ujišťoval se Piškot.
„Kde?“ ožil ředitel.
„A co ty peníze, pane řediteli?“ zamračil se Rosol.
Ředitel složil hlavu do dlaní.
„Svěřil jsem je do péče osobě, o jejíž poctivosti nemohlo být sebemenších pochyb a o níž jsem věděl, že
mi nedovolí, abych si všechno zase rozmyslel a nakupoval obuv.“
„Komu, pane řediteli?“ zeptali se Piškot s Rosolem
jedním dechem.
„Reverendu Palivcovi.“
Chlapci přikývli. To znělo rozumně.
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„Obávám
se však, že
reverend
Palivec zvolil
k úschově
toho obnosu
mimořádně nešťastné místo,“
pokračoval ředitel sklíčeně.
„Bylo to místo, o kterém
naprosto oprávněně
předpokládal, že zde budou
peníze v bezpečí. Místo,
kde by je měl přímo pod…“
„To ne,“ pochopil Piškot.
„Jeho křeslo!“ pochopil Rosol.
„Tak jest,“ přitakal ředitel. „A to bylo ukradeno, jak
všichni víme. Náš dobrý reverend je stále ještě oplakává.“
V tu chvíli sám Palivec prošel kolem dveří ředitelovy
pracovny. Cosi si divoce mumlal; rozumět bylo jen slovům „křeslo“, „zloděj“ a „na věky věkův hořet v propastech pekelných“.
Piškotovi i Rosolovi před vnitřním zrakem vyvstal
obraz křesla přestavěného na stroj času a chvíle, kdy
ho viděli naposledy – těsně předtím, než odneslo jejich bývalého učitele tělocviku pana Drtikola do doby
dinosaurů.
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„Nejspíš se nikdy
nedozvíme, co se s tím
křeslem stalo,“ prohlásil ředitel, „a s bohatstvím, které obsahovalo. Je to záhada. Ale
přál bych si, aby se mi
ti padouši dostali do
rukou, to vám tedy
povím!“
Piškot polkl. Rosol
ho napodobil. Ředitel
vzdychl a po chvíli se mu podařilo vyčarovat slabý stín
svého obvyklého úsměvu. Piškot se nervózně rozhlížel
po místnosti.
„Jak to, že jsou k dřevěnému obložení vaší pracovny
přichycení vilejši?“ zeptal se pak. „Jsme přece od moře
hrozně daleko.“
Ředitel popošel k rumišti a zvedl kus dřeva. Opravdu,
zadní strana byla pokryta skořápkami korýšů. Ředitel se
na chvíli zahleděl do dáli.
„Vida, vida,“ řekl nakonec. „Tak se na to podívejte.
Po takové době.“
„Pane?“ nechápali Rosol s Piškotem.
Ředitel se usmál a zase se usadil do křesla. Zvedl oči
a zahleděl se na díru ve stropě.
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„Inu, chlapci,“ vysvětloval, „pravdou je, že obložení
v této místnosti bylo vyrobeno ze dřeva jedné lodi.“
Když to řekl, zdálo se to náhle očividné. Vysvětlovala
se tím i mohutná kotva v koutě pokoje. Vždycky se divili, co tam vlastně dělá.
„A nebyla to ledajaká loď, měl bych dodat,“ pokračoval ředitel. „Byl to pirátský koráb. Zlatá lebka.“
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